
 
 

1 
 

Processo 21.656/2018-50 
Rubrica:_______Fls:______ 

 

REABERTURA DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N º 001/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.656/2018-50 

 

 

O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por intermédio da 

Diretoria-Geral de Compras e Licitação/DICOM/SEGES, torna público que será realizada na 

sala de reuniões da DICOM, à sede da Secretaria Municipal de Gestão/SEGES, situada na 

Avenida Afonso Pena nº. 3.297, Paço Municipal, Térreo, conforme autorizado no processo n. 

21.656/2018-50, CHAMADA PÚBLICA PARA O CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS LOCAIS, 

VISANDO ATENDER AO PROJETO “ARTE NO MEU BAIRRO – PALCO ITINERANTE”, decorrente 

do Convênio SICONV nº 85.3266/2017 – Ministério da Cultura, regido pelo Decreto nº 

6.170/2007 e pelo art. 8º da Portaria Interministerial nº 424/2016, em atenção à solicitação 

da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR e em conformidade com a Lei 

nº 8.666/93 e demais especificações e exigências previstas neste Edital e seus Anexos.  

 

PERÍODO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: Do dia 03 ao dia 18 de junho de 2019, no 

horário das 07h30min às 11h00min e das 13h00min às 17h30min, de segunda-feira a sexta-

feira. Após a referida data, a CHAMADA PÚBLICA permanecerá aberta até o final do mês de 

março de 2020, sendo que o interessado poderá apresentar a devida documentação, sempre 

às 14h00min, da primeira terça-feira de cada mês, salvo quando for feriado ou ponto 

facultativo, ficando automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente. 

 

ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 19 de junho de 2019, às 14h00min. (Horário Local) 

 

OBTENÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO: na Diretoria-Geral de Compras e 

Licitação/DICOM, no endereço supracitado, e/ou no site 

http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/, podendo ainda obter informações 

pelos telefones (0xx67) 3314-3267 das 07h30min às 11h00min e das 13h00min às 17h30min. 

 

 

http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/
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1. DO OBJETO E DO VALOR 

1.1. Este edital tem por objeto o credenciamento de 58 (cinquenta e oito) artistas locais para 

se apresentarem no Projeto “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante”, nas modalidades 

“show de abertura” e “show principal”, por intermédio da reabertura da Chamada Pública n. 

001/2018, visando preencher o quantitativo de vagas remanescentes, necessárias para o 

desenvolvimento do Projeto. 

 

1.1.1. O projeto será composto de 24 shows musicais, a serem realizados entre agosto de 

2019 e março de 2020, nas 06 (seis) regiões de Campo Grande/MS e nos Distritos Indubrasil, 

Anhanduí e Rochedinho, sendo que a programação contará com 3 (três) músicos por evento: 

02 (dois) músicos locais (de cada região e distrito do município) e 1 (um) artista com renome 

regional. 

1.1.2. Entende-se por artistas locais: duplas/cantores solos (exclusivamente acompanhados 

por uma banda), bandas e grupos musicais, residentes em Campo Grande – MS e nos Distritos 

Indubrasil, Anhanduí e Rochedinho.  

1.1.2.1. Para efeito desta Chamada Pública considera-se, ainda: 

a) Cantores solos: artista que se apresenta individualmente, podendo ser acompanhado por 

banda; 

b) Dupla: formação de um grupo musical constituído exatamente por dois membros, podendo 

ser acompanhado por banda; 

c) Banda ou Grupo de Artistas: coletivo de artistas que se apresentam em um mesmo trabalho; 

d) Representante: integrante indicado pela banda, grupo ou dupla para cumprir funções 

legais, administrativas e executivas inerentes à participação e demais atos relativos a esta 

CHAMADA PÚBLICA. 

1.2. Somente poderão participar da presente seleção pessoas físicas, maiores de 18 anos. 
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1.2.1. Na hipótese de representação por pessoa física de duplas/grupos/bandas, somente será 

admissível a representação quando o proponente indicar um dos seus integrantes, através de 

autorização da respectiva banda/grupo ou do integrante remanescente da dupla (Anexo II). 

 

1.3. O Projeto “Arte no meu Bairro- Palco Itinerante” tem por objetivo dinamizar as atividades 

culturais nas regiões de Campo Grande e nos Distritos, ampliando e democratizando o acesso 

à cultura a todos os moradores, o descobrimento de novos talentos artísticos ao tempo em 

que se promove a educação pela arte.  

 

1.4. O valor total para a presente CHAMADA PÚBLICA é de R$ 146.000,00 (cento e quarenta 

e seis mil reais), conforme Convênio nº 83/2017 – Convênio SICONV nº 853266/2017 do 

Ministério da Cultura. 

2. DA SELEÇÃO DOS ARTISTAS  

2.1. Os artistas selecionados serão divididos em duas modalidades, sendo elas 02 (dois) shows 

de abertura e 01 (um) show principal, a serem realizados conforme cronograma abaixo: 

Nº 
ORD 

BAIRRO REGIÃO DATA HORÁRIO ATRAÇÕES 

01 
COOPHAVILA 

II 
LAGOA 

03 
agosto/2019 

17h às 21h 

02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico 
regional, Banda 
Tradição  

02 
NOVA 

CAMPO 
GRANDE 

IMBIRUSSU 10 agosto/19 17h às 21h 

02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico 
regional, Banda 
Tradição 

03 JD. CANGURU ANHANDUIZINHO 
17 

agosto/19 
17h às 21h 

02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico 
regional, Banda 
Tradição 

04 BOM JARDIM LAGOA 24 agosto/19 17h às 21h 

02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico 
regional, Banda 
Tradição 
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Nº 
ORD 

BAIRRO REGIÃO DATA HORÁRIO ATRAÇÕES 

05 
JARDIM 
LEBLON 

LAGOA 
31 

agosto/19 
17h às 21h 

02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico regional 

06 
DOM 

ANTONIO 
BARBOSA 

ANHANDUIZINHO 
14 

setembro/19 
17h às 21h 

02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico regional 

07 
JARDIM 

ITAMARACÁ 
BANDEIRA 

21 
setembro/19 

17h às 21h 
02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico regional 

08 
ESTRELA 
D’ALVA 

PROSA 
28 

setembro/19 
17h às 21h 

02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico regional 

09 
SANTO 
AMARO 

IMBIRUSSU 
05 

outubro/19 
17h às 21h 

02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico regional 

10 
SÃO 

CONRADO 
LAGOA 19 outubro/19 17h às 21h 

02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico regional 

11 
JARDIM 

NOROESTE 
PROSA 

26 
outubro/19 

17h às 21h 
02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico regional 

12 
JARDIM VIDA 

NOVA 
SEGREDO 09 nov/19 17h às 21h 

02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico regional 

13 TIRADENTES BANDEIRA 16 nov/19 17h às 21h 
02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico regional 

14 ROCHEDINHO DISTRITO 23 nov/19 17h às 21h 
02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico regional 

15 ANHANDUÍ DISTRITO 30 nov/19 17h às 21h 
02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico regional 

16 
VILA 

POPULAR 
IMBIRUSSU 07 dez/19 17h às 21h 

02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico regional 

17 SANTA LUZIA SEGREDO 14 dez/19 17h às 21h 
02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico regional 

18 TAQUARAL PROSA 11 jan/20 17h às 21h 
02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico regional 

19 
MARIA AP. 

PEDROSSIAN 
BANDEIRA 

18 jan /20 
 

17h às 21h 
02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico regional 

20 
CONJUNTO 
ESTRELA DO 

SUL 
SEGREDO 25 jan/20 17h às 21h 

02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico regional 

21 
JARDIM 

NHANHA 
ANHANDUIZINHO 08 fev/20 17h às 21h 

02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico regional 

22 INDUBRASIL DISTRITO 15 fev/20 17h às 21h 
02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico regional 

23 
JARDIM DAS 
HORTÊNSIAS 

ANHANDUIZINHO 07 março/20 17h às 21h 
02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico regional 

24 
VILA CIDADE 

MORENA 
BANDEIRA 14 março/20 17h às 21h 

02 (dois) músicos locais, 
01 (um) músico regional 
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2.1.1. O tempo de duração das apresentações respeitará as seguintes definições: 

a) Dois shows de abertura – 40 (quarenta) minutos cada. 

b) Um show principal – 75 (setenta e cinco) minutos. 

 

2.1.2. Os proponentes deverão se inscrever em um dos estilos musicais abaixo discriminados:  

a) Sertanejo (sertanejo universitário, sertanejo de raiz e congêneres);  

b) Baileiro (polca, chamamé, vanera, fandango, rasqueado, entre outros);  

c) Samba (samba de raiz e congêneres, exceto o pagode);  

d) Pagode (subgênero do samba). 

2.2. Na modalidade “Show de Abertura” serão selecionados 43 (quarenta e três) artistas, os 

quais deverão residir em Campo Grande/MS, na região onde ocorrerá o evento ou nos 

Distritos, podendo ser duplas/cantores solos (exclusivamente acompanhados por uma 

banda), bandas e grupos musicais, conforme quadro abaixo: 

REGIÃO QUANTITATIVO DE VAGAS REMANESCENTES PARA OS 

SHOWS DE ABERTURA 

Lagoa 8 

Imbirussu 6 

Anhanduizinho  6 

Bandeira 7 

Prosa 6 

Segredo 4 

Anhanduí 2 

Rochedinho 2 

Indubrasil 2 

TOTAL 43 

Obs: O quadro acima refere-se ao quantitativo de vagas remanescentes da Chamada 
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Pública n. 001/2018. 

2.3. Na modalidade “Show Principal” serão selecionados 15 (quinze) artistas de renome 

regional, os quais deverão residir em Campo Grande/MS, podendo serem duplas/cantores 

solos (exclusivamente acompanhados por uma banda), bandas e grupos musicais. 

2.4. Os eventos do Projeto “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante” serão realizados aos 

sábados, terão início às 15:00h, sendo que os shows de abertura serão realizados às 17:00h, 

seguido do show principal às 21:00h. 

 

2.4.1. O cronograma poderá sofrer alterações, em razão do interesse público, caso fortuito ou 

força maior, as quais serão comunicadas antecipadamente, quando possível, aos artistas 

selecionados. 

3. DAS EXIGÊNCIAS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1.  Será admitida a participação na presente CHAMADA PÚBLICA dos candidatos que: 

I. Cumprirem todas as exigências deste Edital. 

II.  Comprovarem qualificação e experiência documentada na área da atividade proposta. 

III. Não pertencerem ao quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Campo Grande. 

 

3.2. A participação na presente CHAMADA PÚBLICA implica automaticamente na aceitação 

integral e irretratável de todos os conteúdos e anexos contidos neste Edital.  

4. DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 

4.1. O valor total a ser pago aos artistas contratados para a realização do Show de Abertura 

será conforme o quadro abaixo: 

 

Valor bruto R$ 2.000,00 

Retenção INSS prestador avulso 9% R$    180,00 

Retenção de IRF R$        7,20 

Retenção de ISS 5% R$    100,00 
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Valor líquido do cachê R$ 1.712,80 

 
4.2.  O valor total a ser pago aos artistas contratados para a realização do Show Principal será 

conforme o quadro abaixo: 

 

Valor bruto R$ 4.000,00 

Retenção INSS prestador avulso 11% R$    440,00 

Retenção de IRF R$    263,87 

Retenção de ISS 5% R$    200,00 

Valor líquido do cachê R$ 3.096,13 

 
 
4.3. O pagamento decorrente da prestação dos serviços será efetuado mediante crédito em 

conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, após emissão e entrega da Nota Fiscal Avulsa, 

devidamente atestada pelo servidor competente da SECTUR. 

 

4.4. Na Nota Fiscal Avulsa, a descrição do serviço prestado deverá corresponder exatamente 

aos serviços realizados, pois qualquer divergência acarretará na devolução da nota fiscal para 

correção. 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. Os recursos orçamentários correrão por conta da:  

Unidade Gestora: 3700F SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECTUR 

Gestor – Setor: 1 – 0470000000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

Convênio: 2018144 – Convênio 83/2017/Arte no meu bairro/MINC/853266/2017 

Fonte do Recurso: 3- Recursos  de Convênios 

Prog. de Trabalho: 217 13 392 1 2003 

Elem. de Desp.: 33903699 – Outros serviços 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO 

6.1. Para participar da presente CHAMADA PÚBLICA, os interessados deverão entregar na 

Diretoria-Geral de Compras e Licitação - DICOM, no endereço indicado no preâmbulo deste 
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Edital, 02 (dois) envelopes distintos, lacrados, contendo respectivamente os documentos 

necessários à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista (Envelope I) e à habilitação técnica 

(Envelope II). Na parte externa do envelope deverão constar as seguintes informações: 

 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO: 

Envelope nº. 01 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TRABALHISTA” 

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE 

Chamada Pública n. 001/2018 

Nome completo do Proponente 

         Endereço Completo: 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Envelope nº. 02 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA” 

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE 

Chamada Pública n. 001/2018 

Nome completo do Proponente  

Endereço Completo: 

 

6.1.1. Na ausência do proponente (representante da dupla/grupo/banda ou do artista solo), 

o portador dos envelopes deverá apresentar, fora dos invólucros n.1 e n.2, instrumento de 

procuração público ou particular, com firma reconhecida, conforme o ANEXO IV, outorgando-

lhe poderes para tomar as decisões que julgar necessárias durante a chamada pública e 

demais atos pertinentes, bem como documento oficial que contenha foto. 

 

6.1.2. Os envelopes também poderão ser remetidos via postal para a DICOM, na Avenida 

Afonso Pena nº. 3.297, Paço Municipal, Térreo, mediante Aviso de Recebimento (AR). 

 

6.1.3. Caso o envelope contendo a documentação tenha sido encaminhado via postal, será 

considerada a data do efetivo recebimento por parte da Administração, sendo que os mesmos 

serão abertos quando do procedimento estabelecido nos subitens 7.2 e 7.2.1.1 deste edital. 

 

6.1.3.1. A ADMINISTRAÇÃO não se responsabiliza por eventuais atrasos, extravios ou 
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quaisquer outras ocorrências com o envelope contendo a documentação. 

 

6.1.4. Não será aceita documentação enviada por fax, e-mail ou qualquer outro meio 

eletrônico. 

 

6.1.5. A inscrição apresentada de forma incompleta, ilegível, rasurada, bem como a 

documentação apresentada em desconformidade com este edital, implicará no não 

credenciamento do interessado. 

ENVELOPE N. 01 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TRABALHISTA 

6.2. Os proponentes deverão apresentar no Envelope I, cópia simples dos documentos abaixo 

relacionados, sob pena de inabilitação:  

 
I.  Em se tratando de cantor solo ou cantor solo acompanhado por banda: 
 

a) Ficha de inscrição (Anexo I), devidamente preenchida e assinada pelo candidato. 
b) Cópia do RG e CPF do candidato. 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos junto à Receita Federal do Brasil. 

(www.receita.fazenda.gov.br); 
d) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Estadual (www.sefaz.ms.gov.br );  
e) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Municipal (se o Município sede for 

Campo Grande/MS, a comprovação dar-se-á através da apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Gerais - CNDG. A supracitada certidão somente será aceita desde 
que devidamente assinada pelo responsável pelo Órgão expedidor e acompanhada da 
guia DAM paga em conformidade com o Decreto Municipal nº 12.124 de 22 de maio 
de 2013); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (www.tst.jus.br/certidao); 
g) Dados bancários (nome do banco, agência e conta corrente) do artista solo. 

 
 

II. Em se tratando de dupla/grupo/ banda/dupla acompanhada por banda: 
 
a) Ficha de Inscrição (Anexo II), devidamente preenchida e assinada pelo integrante 

designado como representante da dupla/banda/grupo musical; 
b) Cópia do RG e CPF do representante da dupla/banda/grupo musical; 
c) Cópia do RG e CPF de todos os integrantes da dupla/banda/grupo musical; 
d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos junto à Receita Federal do Brasil do 

representante da dupla/banda/grupo musical (www.receita.fazenda.gov.br); 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.sefaz.ms.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.receita.fazenda.gov.br/
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e) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Estadual do representante da 
dupla/banda/grupo musical (www.sefaz.ms.gov.br );  

f) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa de 
Débitos Gerais) do representante da dupla/banda/grupo musical (se o Município sede 
for Campo Grande/MS, a comprovação dar-se-á através da apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Gerais - CNDG. A supracitada certidão somente será aceita desde 
que devidamente assinada pelo responsável pelo órgão expedidor e acompanhada da 
guia DAM paga em conformidade com o Decreto Municipal nº 12.124 de 22 de maio 
de 2013). 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas do representante da dupla/banda/grupo 
musical (www.tst.jus.br/certidao); 

h) Dados bancários (nome do banco, agência e conta corrente) do representante da 
dupla/banda/grupo musical. 
 

ENVELOPE N. 02 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA 

6.3. Os proponentes deverão apresentar no Envelope II, cópia simples dos documentos abaixo 

relacionados, sob pena de inabilitação:  

 

I. OS PROPONENTES DA CATEGORIA SHOW DE ABERTURA DEVERÃO APRESENTAR: 
 

A. Em se tratando de cantor solo ou cantor solo acompanhado por banda: 
 

1. Currículo impresso do cantor solo, contendo informações quanto à sua formação 
artística e atividades culturais;  

2. CD ou pen drive com, no mínimo, 03 (três) músicas gravadas pelo cantor solo em 
formato MP3;  

3. Comprovante de residência atualizado em nome do artista solo (faturas de água, luz, 
telefone, internet ou declaração de residência do próprio proponente – Anexo III); 

4. Declaração de qualificação técnica, mínimo de 02 (dois) comprovantes, emitida por 
por entidade da Administração Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta e/ou 
por empresa privada, que comprove que o artista já prestou serviços similares ao da 
presente chamada pública; 

5. Sinopse do show – contendo principalmente o estilo e referência musical. 
 
B. Em se tratando de dupla/grupo/ banda/dupla acompanhada por banda: 
 
1. Currículo impresso da dupla/banda ou grupo, contendo informações quanto à sua 
formação artística e atividades culturais; 
2. CD ou pen drive com, no mínimo, 03 (três) músicas gravadas pela dupla/banda/grupo 
em formato MP3;  

http://www.sefaz.ms.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
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3. Comprovante de residência atualizado em nome do representante da 
dupla/banda/grupo (faturas de água, luz, telefone, internet ou declaração de residência 
do próprio representante – Anexo III); 
4. Declaração de qualificação técnica, mínimo de 02 (dois) comprovantes, emitida por 
por entidade da Administração Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta e/OU 
empresa privada, que comprove que o artista já prestou serviços similares ao da presente 
chamada pública; 
5. Sinopse do show – contendo principalmente o estilo e referência musical. 
 
II. OS PROPONENTES DA CATEGORIA SHOW PRINCIPAL DEVERÃO APRESENTAR: 
 

A. Em se tratando de cantor solo ou cantor solo acompanhado por banda: 
 

1. Currículo impresso do cantor solo, contendo informações quanto à sua formação 
artística e atividades culturais; 

2. CD ou pen drive com, no mínimo, 03 (três) músicas gravadas pelo cantor solo, em 
formato mp3; 

3. Comprovante de residência atualizado em nome do cantor solo (faturas de água, luz, 
telefone, internet ou declaração de residência do próprio proponente – Anexo III); 

4. Comprovação mínima de 02 (dois) anos consecutivos de atuação, ano a ano, por meio 
de portfólio, contendo matérias de jornais, revistas, notícias veiculadas na internet 
com indicação do site, bem como folders, panfletos, cartazes e certidão de órgãos 
públicos com número do processo e número da ordem de pagamento (para os casos 
em que o proponente já tenha prestado serviço para órgãos públicos). Todas as 
notícias deverão vir com data de sua circulação e nome do site, jornal ou revista e os 
materiais gráficos com data (contendo dia, mês e ano) da realização do evento; 

5. Sinopse do show contendo principalmente o estilo e referência musical. 
 
 

B. Em se tratando de dupla/grupo/ banda/dupla acompanhada por banda: 
 

1. Currículo impresso da dupla/banda/grupo, contendo informações quanto à formação 
artística e atividades culturais; 
2. CD ou pen drive com, no mínimo, 03 (três) músicas gravadas pela dupla/banda/grupo 
em formato mp3; 
3. Comprovante de residência atualizado em nome do representante da 
dupla/banda/grupo (faturas de água, luz, telefone, internet ou declaração de residência 
do próprio proponente – Anexo III); 
4. Comprovação mínima de 02 (dois) anos consecutivos de atuação, ano a ano, por meio 
de portfólio, contendo matérias de jornais, revistas, notícias veiculadas na internet com 
indicação do site, bem como folders, panfletos, cartazes e certidão de órgãos públicos com 
número do processo e número da ordem de pagamento (para os casos em que o 
proponente já tenha prestado serviço para órgãos públicos). Todas as notícias deverão vir 
com data de sua circulação e nome do site, jornal ou revista e os materiais gráficos com 
data (contendo dia, mês e ano) da realização do evento; 
5. Sinopse do show contendo principalmente o estilo e referência musical. 
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6.3.1. Serão inabilitados os interessados que apresentarem documentação em 

desconformidade com os itens anteriores. 

7. DO PROCEDIMENTO 

7.1. O processo de seleção e avaliação dos interessados será realizado em duas etapas: 

documental (envelope n. 1 e n. 2) e audição, sendo credenciado (s) apenas o (s) proponente 

(s) aprovado (s) nas duas fases. 

 

7.1.1. À Comissão de Seleção e Avaliação caberá a análise dos documentos técnicos 

apresentados pelos artistas (envelope n.2), bem como a condução e julgamento dos 

proponentes na audição. 

 

7.1.1.1 A Comissão de Seleção e Avaliação será composta por 06 (seis) membros, sendo 03 

(três) titulares e 03 (três) suplentes, os quais pertencerão ao quadro técnico da Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo e serão nomeados por ato do Prefeito Municipal devidamente 

publicado no Diário Oficial nos termos da Lei nº 8.666/93. 

 

7.1.1.2. Nenhum membro da Comissão de Seleção e Avaliação e da Comissão de Licitação 

poderá ter qualquer vínculo profissional, empresarial ou de parentesco com os proponentes. 

 

7.1.2. À Comissão de Licitação compete o exame dos documentos previstos no envelope n. 1. 

 

7.2.  No período estabelecido no preâmbulo deste edital, a Comissão de Licitação receberá os 

envelopes dos eventuais interessados e realizará a sua abertura em sessão pública. 

 

7.2.1. Após a referida data, os interessados poderão apresentar a devida documentação 

sempre às 14h00min, da primeira terça-feira de cada mês, salvo quando for feriado ou ponto 

facultativo, ficando automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente. 
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7.2.1.1. Na hipótese do subitem 7.2.1 a Comissão de Licitação realizará a abertura dos 

envelopes na data do seu recebimento.  

 

7.3. Os invólucros serão abertos pela Comissão de Licitação, que realizará a análise dos 

documentos trazidos no envelope n. 1, encaminhando os demais documentos (envelope n. 2) 

para a apreciação da Comissão de Seleção e Avaliação.  

 

7.3.1. A Comissão de Seleção e Avaliação se manifestará quanto ao atendimento ou não das 

condições estabelecidas no edital pelo (s) proponente (s), reduzindo a termo suas conclusões, 

encaminhando-as para ciência da Comissão de Licitação e juntada ao processo. 

 

7.4. Após o procedimento estabelecido nos subitens 7.3 e 7.3.1, a Comissão de Licitação 

declarará o (s) proponente (s) habilitado (s) ou inabilitado (s), concedendo prazo recursal aos 

eventuais interessados. 

 

7.5. Transcorrida a fase recursal, será designada data, horário e local para a realização das 

audições dos proponentes habilitados, onde os participantes farão uma apresentação musical, 

e deverão cantar música (s) nos estilos previamente escolhidos (ANEXO I e ANEXO II), com 

duração máxima de 03 (três) minutos, sendo que a Comissão de Seleção e Avaliação avaliará 

cada participante, conforme critérios estipulados no Anexo V. 

 

7.5.1. O dia, horário e local designados para a audição serão previamente divulgados pela 

Administração, por meio de publicação em imprensa oficial, sendo de total responsabilidade 

dos participantes acompanharem suas ações. 

 

7.5.2 A Comissão de Seleção e Avaliação encaminhará à Comissão de Licitação o resultado da 

audição. 

 

7.5.3. A Comissão de Licitação oportunizará prazo recursal aos proponentes que desejarem 

recorrer quanto ao resultado da audição. 

 



 
 

14 
 

Processo 21.656/2018-50 
Rubrica:_______Fls:______ 

7.5.3.1. Transcorrido o prazo recursal sem manifestação ou julgados os recursos 

eventualmente interpostos, a lista dos proponentes credenciados será encaminhada para 

publicação em imprensa oficial, bem como para afixação no átrio da Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo. 

 

7.6. Serão credenciados todos os interessados que atenderem as condições previstas no 

edital. A decisão quanto ao credenciamento não implica necessariamente na assinatura do 

Termo de Contrato. 

 

7.7. Será lavrada ata circunstanciada com todos os fatos relevantes de cada sessão. 

 

7.8. Das disposições gerais quanto ao procedimento. 

 

7.8.1. Para os artistas da modalidade SHOW DE ABERTURA a ordem de apresentação será feita 

levando-se em consideração a região ou distrito previsto no subitem 2.1 e 2.2 e o 

procedimento disposto no subitem 7.9.1 deste edital. 

 

7.8.2. O enquadramento do proponente nas regiões e distritos previstos neste edital será 

realizado pela Administração em conformidade com o endereço indicado no comprovante de 

residência anexado à ficha de inscrição.  

 

7.8.3. Para os artistas da modalidade SHOW PRINCIPAL a ordem de apresentação será 

estabelecida conforme o disposto no subitem 7.9.1. 

 

7.8.4. Após a publicação do resultado da presente CHAMADA PÚBLICA, os interessados que 

apresentarem, nos dias subsequentes, a documentação de acordo com o edital serão incluídos 

ao final da lista de seleção. 

 

7.8.5. Os artistas que já foram selecionados por meio da CHAMADA PÚBLICA realizada antes 

da presente reabertura, integrarão o início da lista de seleção, conforme a ordem estabelecida 

anteriormente, sendo os artistas selecionados a partir desta reabertura incluídos após.   
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7.8.6. Os proponentes poderão se inscrever nas duas categorias “show de abertura” e “show 

principal”, hipótese na qual deverão apresentar no envelope n. 2 os documentos relativos às 

duas modalidades, podendo ser apresentada uma só via dos documentos que forem comuns 

as duas categorias. 

 

 7.8.6.1. Os credenciados que atendam a regra da regionalidade quando da realização dos 

eventos, não estão impedidos de se apresentarem em mais de um evento realizado na 

referida região/distrito, desde que seja obedecido ao rodízio entre os credenciados. 

 

7.8.6.2. Os credenciados na modalidade SHOW PRINCIPAL não estão impedidos de se 

apresentarem em mais de um evento na respectiva categoria, desde que obedecido ao rodízio 

entre os credenciados. 

 

7.9. DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO. 

 

7.9.1. Os artistas, devidamente credenciados, serão convocados em sessão pública para a 

realização do sorteio da ordem da apresentação. 

8. DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1. O procedimento de credenciamento será homologado pela autoridade competente, após 

o julgamento de eventual interposição de recurso, com publicação na imprensa oficial, 

podendo ocorrer por conjunto de credenciados, ou individualmente, caso sobrevenha (m) 

intercorrência (s) que impeça (m) a homologação conjunta de todos eles em um único ato. 

9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS 

9.1. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações poderão ser remetidos pelo interessado 

ao Presidente da Comissão de Licitação até o segundo dia útil que anteceder a data 

estabelecida no preâmbulo deste edital para a abertura dos envelopes, através do e-mail: 

esclarecimento.dicom@seges.campogrande.ms.gov.br ou protocolado na DICOM (no 

mailto:esclarecimento.dicom@seges.campogrande.ms.gov.br
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endereço Avenida Afonso Pena nº. 3.297, Paço Municipal, Térreo) ou, ainda, na Central 

Municipal de Atendimento ao Cidadão - CAC, durante o expediente no seguinte endereço: Rua 

Cândido Mariano, n. 2.655, Centro - Campo Grande- MS. 

  

9.1.1. A petição deverá ser assinada e acompanhada dos documentos que confirmem os 

necessários poderes ao subscritor para se manifestar.  

 

9.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do procedimento, se presentes os requisitos do §4º do art. 21 da Lei n. 8.666/93.  

 

9.2. Dos atos da Administração praticados nesta CHAMADA PÚBLICA caberá a interposição de 

recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, em conformidade ao que dispõe o art. 109 da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações, os quais deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no e-mail 

ou endereços indicados no subitem 9.1. 

 
9.2.1. Não será objeto de apreciação de mérito o recurso cuja petição tenha sido apresentada 

fora do prazo legal e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo. 

 

9.3. Os interessados poderão, pessoalmente ou através de seus representantes, renunciar 

expressamente ao direito de interposição dos recursos administrativos previstos no art. 109, 

I alínea “a”, da mesma norma, ficando consignado na lavratura da ata de sessão. 

10. DA CONTRATAÇÃO 

10.1. A convocação dos artistas dar-se-á de acordo com o cronograma estabelecido no item 

2.1 deste edital, observada a ordem de apresentação. 

 
10.2. O convocado deverá assinar o Contrato de Prestação de Serviços em no máximo de 72 

(setenta e duas) horas após a convocação. 

 
10.3. O convocado que não comparecer para assinatura do Contrato de Prestação de Serviços 

no prazo estipulado decairá do direito de prestar o serviço, independentemente de 
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notificação. 

 
10.4. Para a assinatura do contrato de prestação de serviços, será exigido, no que couber: 

I. as documentações de regularidade fiscal e trabalhista; 

II. mapa de palco impresso (detalhando o posicionamento dos instrumentos e funções dos 

integrantes), no caso dupla ou de artista solo acompanhado por banda ou no caso de 

grupo/banda musical; 

III. ficha técnica impressa (nome e função de cada um dos integrantes), no caso de 

dupla/banda/grupo musical; 

IV. rider técnico impresso (equipamentos de som e luz) para os credenciados na modalidade 

show principal. 

11. DAS PENALIDADES 

11.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas poderá o proponente 

selecionado sofrer as seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) pagamento de multa compensatória; 

c) descredenciamento. 

  

11.2. A advertência será aplicada em caso de faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízo para à Administração e que não comprometam a continuação da 

prestação dos serviços. 

 

11.3. A penalidade de multa poderá ser aplicada, a critério da Administração, na porcentagem 

de até 30% (trinta por cento) do valor da remuneração total da prestação de serviço. 

 

11.4. A aplicação de penalidades e o descredenciamento deverá ser formalmente motivado 

nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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12.1. Em caso de chuva, outros fenômenos naturais ou situações e imprevistos que 

inviabilizem a realização dos shows, no dia e horário da apresentação, os contratados serão 

informados sobre a necessidade de adiar ou cancelar o show. 

 
12.1.1. Ocorrendo a situação prevista no item 12.1., a Administração designará e informará 

ao Contratado uma nova data para realização do show. Nesse caso, não haverá nenhum 

acréscimo ao valor previsto do cachê ou pagamento em duplicidade. 

 
12.2. Do material enviado e não selecionado somente o CD/pen drive poderão ser retirados 

na Prefeitura Municipal pelo proponente ou por pessoa autorizada, por escrito, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação do extrato da contratação. 

Passados 30 (trinta) dias do início do prazo para retirada, o material passará a compor o acervo 

da Prefeitura ou poderá ser inutilizado, a critério exclusivo da Prefeitura. 

12.3. Do material enviado por aqueles que foram contratados não será devolvido já que será 

inserido no processo de contratação. 

12.4. A contratação de cantores solos, duplas e bandas/grupos musicais não gera qualquer 

vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal. 

12.5. É de inteira responsabilidade dos contratados qualquer direito trabalhista, 

previdenciário ou qualquer outro referente à equipe técnica que o compõe.  

12.5.1. Fica o representante responsável pelo repasse dos valores forem devidos aos demais 

integrantes da banda/grupo/dupla. 

12.6. Competente ao Município de Campo Grande: 

a) Fornecer todas as informações solicitadas ao cantor solo, dupla e bandas/grupos musicais 

no que se refere a sua participação no Projeto “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante”; 

b) Responsabilizar-se pelo apoio à produção no dia e local dos shows; 

c) Fornecer água para os artistas no dia e horário dos shows; 

d) Fornecer os equipamentos - estrutura de palco, som, bateria, amplificadores de baixo e 

guitarra, microfones, e iluminação; 

e) Divulgar a programação do projeto por meios eletrônicos e mídia espontânea em jornais, 
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televisões, rádios e faixas. 

 
12.7. O Contratado cederá ao Município de Campo Grande os direitos de imagem e som para 

sua documentação e divulgação, inclusive em textos, captados através de quaisquer meios ou 

através de quaisquer tipos de mídia, coletados ao longo de todo o desenvolvimento e duração 

do Projeto, bem como a execução, sem fins comerciais, seja em locais públicos ou privados, 

por tempo indeterminado.  

12.8. Os artistas selecionados para os shows deverão comparecer ao local do evento, no dia 

marcado, às 13:00 horas, para realizarem a passagem de som. 

12.9. O Município de Campo Grande fornecerá a seguinte infraestrutura para a realização dos 

Shows: 

a) Som: SONORIZAÇÃO GRANDE, 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização 

paramétrica, compressor, Gate or canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 

bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização Line Array, composto por 

6 caixas tree-way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal 120 graus, sistema de 

bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStaked, 6 caixas de 

sub Grave com 2 falantes de 18’’ cada, por lado; 02 Sistema de amplificação com 02 racks de 

potência com 4 amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS por canalem 2 Omhs; 

01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema 

através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de 

fase por canal com comprimento mínimo 60 metros; 01 multica de sinal de 12 vias com 

comprimento mínimo de 60 metros para o processamento; Main Power trifásico de 60 

ampéres por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Sistema de comunicação 

entre P.A. e Monitor; Sistema com 10 monitores passivos two-way com 02 falantes de 12’’ e 

1 Drive cada; SideFill composto por 2 caixas treeway de alta frequência e 2 sub grave com 

falantes de 18” por lado; Sistema de amplificação para alimentação de Sidefill composto por 

01 Rack com 4 amplificadores Classe D, potência mínima de 1000 watts por canal; MainPower 

trifásico de 125 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e 

transformador isolador de 5.000 watts para alimentação; microfones com pedestais, 
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microfones sem fio, direct Box, sub Snake com multipinos. Back line – Amplificadores de 

instrumentos; Bateria completa, bumbo, caixa, 2 tons, surdo, 4 stants de Prato, máquina de 

contratempo e pedal de bumbo.  

b) Iluminação: 96 – Refletores Par 64 – Focos 01,02 e 05 Lâmpada de 1000w cada, 12 Moving 

DTS 575, 12 MovingGiotto 400, 04 Ribaltas, 04 – Max Brutt 06 Lâmpadas, 02 Máquinas de 

fumaça 2000 com ventiladores, 01 – Mesa Avolite Perola 2004, 08 Varas de ACL, 02 Canhões 

Seguidores Floower 1.200, 12 Elipsoidais, 06 Set Lights, Rack Dimmer HPL, 12 canais 2000W 

por canal, Gelatinas com cores variadas, Cabos e Conexões para ligar todo o sistema, 50 

metros lineares de estrutura em Duralumínio no Formato de Q30, 20 metros de estrutura em 

Duralumínio no Box Truss, 01 Operador Técnico, 02 Auxiliares Técnicos.  

c) Palco: Palco nas dimensões de 08 metros de frente, 07 metros de profundidade, com orelha, 

com cobertura de Box truss, de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura 

metálica com compensado de 20 mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. e no 

máximo até 2,00m. Housemix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 4x4m tipo 

tenda.  

 

12.10. A entrega da documentação dos credenciados será possível até março de 2020, 

conforme previsto neste edital.  

 

12.10.1. Em caso de necessidade de prorrogação do prazo previsto no subitem anterior para 

a entrega da documentação e consequente inclusão de novos interessados que atendam ao 

edital ou a alteração de cláusulas e/ou valores para a realização de nova CHAMADA PÚBLICA, 

o edital deverá ser republicado. 

 

12.11. O Município de Campo Grande-MS, através da autoridade competente, poderá revogar 

esta CHAMADA PÚBLICA nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93, ou anulá-la nos 

casos de ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros. 

 
 

Campo Grande-MS, 31 de maio de 2019. 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO  
(CANTOR SOLO/CANTOR SOLO ACOMPANHADO POR BANDA) 

 
PROJETO “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante” 

 
 

 Nome artístico: ____________________________________________________________ 

 Nome completo do artista solo: _________________________________________ 

 Dados do artista solo: RG n.º ______________________ e CPF n.º 
______________________ 

 Endereço do artista solo:__________________ CEP_________________Cidade 
______________UF____ Telefone (___)______________ Celular (____) _______________ 

 E-mail: _____________________________________________________ 

 Site (se houver): __________________________________________ 
 
Desejo participar do projeto “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante” promovido pela 

Prefeitura Municipal de Campo Grande- MS, a ser realizado nas regiões e distritos de Campo 

Grande/MS indicados no subitem 2.1 e 2.2 do edital, conforme comprovante de residência 

em anexo. 
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Inscrito para: (      ) Show de Abertura   (      ) Show Principal  

                         (      ) Show de Abertura e Principal 

 
Estilo musical escolhido:(    ) Sertanejo – universitário, de raiz e congêneres    

     (   ) Baileiro – polca, chamamé, vanerão, fandango, rasqueado, entre 
outros 

     (    ) Samba (samba de raiz e congêneres, exceto o pagode); 
     (    ) Pagode (subgênero do samba). 

 
 
Encaminho juntamente com a presente ficha toda a documentação necessária solicitada para 

inscrição e declaro, para os devidos fins: 

I. estar ciente e de acordo com as normas que regem o Projeto “Arte no Meu Bairro – Palco 

Itinerante”, bem como com o presente Edital e condições de participação nele expressas, 

aderindo a todos os seus termos; 

II. que não sou servidor público municipal da administração direta ou indireta e não possuo 

vínculo de parentesco até segundo grau com nenhum servidor da Prefeitura Municipal de 

Campo Grande/MS e; 

III. que a Prefeitura Municipal de Campo Grande fica autorizada, em caráter gratuito e 

definitivo, à utilização de imagem e som coletados ao longo de todo o desenvolvimento e 

duração do Projeto “Arte no Meu Bairro”, em quaisquer modalidades, inclusive em textos, 

captados através de quaisquer meios ou através de quaisquer tipos de mídia, bem como a 

execução, sem fins comerciais, seja em locais públicos ou privados, por tempo indeterminado.  

 
___________________________, _____ de ________________ de 20___. 

 
 

_____________________________________ 

Assinatura do Proponente (artista solo) 



 
 

23 
 

Processo 21.656/2018-50 
Rubrica:_______Fls:______ 

ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO  

(DUPLA/BANDA/GRUPO/DUPLA ACOMPANHADA POR BANDA) 

 
PROJETO “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante” 

 

 Nome da dupla/banda/grupo: _____________________________ 

 Nome do integrante autorizado como representante da dupla/banda/grupo: 
_________________________________ (No caso de dupla acompanhada por banda, o 
representante indicado deverá ser integrante da dupla). 

 Dados do representante da dupla/banda/grupo: RG n.º ______________________ e CPF 
n.º ______________________ 

 Endereço do representante da dupla/banda/grupo:________________________ 
CEP_________________Cidade ______________UF____ Telefone (___)______________ 
Celular (____) _______________ 

 E-mail: _________________________________________________ 

 Site (se houver): ___________________________________________________ 
 
Desejo participar do projeto “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante” promovido pela 

Prefeitura Municipal de Campo Grande-MS, a ser realizado nas regiões e distritos de Campo 

Grande/MS indicados no subitem 2.1 e 2.2 do edital, conforme comprovante de residência 

em anexo. 

 
Inscrito para: (      ) Show de Abertura   (      ) Show Principal  
                         (      ) Show de Abertura e Principal 
 
Estilo musical escolhido:(    ) Sertanejo – universitário, de raiz e congêneres    

     (   ) Baileiro – polca, chamamé, vanerão, fandango, rasqueado, entre 
outros 

     (    ) samba (samba de raiz e congêneres, exceto o pagode); 
     (    ) pagode (subgênero do samba). 

 
Na condição de representante autorizado pela dupla/banda/grupo, encaminho juntamente 

com a presente ficha toda a documentação necessária para inscrição e declaro, para os 

devidos fins: 

 I. estar ciente e de acordo com as normas que regem o Projeto “Arte no Meu Bairro – Palco 

Itinerante”, bem como com o presente Edital e condições de participação nele expressas, 

aderindo a todos os seus termos; 

II. que não sou servidor público municipal da administração direta ou indireta e não possuo 

vínculo de parentesco até segundo grau com nenhum servidor da Prefeitura Municipal de 
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Campo Grande/MS. 

III. que os integrantes da dupla/banda/grupo não são servidores públicos municipais da 

administração direta ou indireta e não possuem vínculo de parentesco até segundo grau com 

nenhum servidor da Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS e, 

IV. que a Prefeitura Municipal de Campo Grande fica autorizada, em caráter gratuito e 

definitivo, à utilização de imagem e som coletados ao longo de todo o desenvolvimento e 

duração do Projeto “Arte no Meu Bairro”, em quaisquer modalidades, inclusive em textos, 

captados através de quaisquer meios ou através de quaisquer tipos de mídia, bem como a 

execução, sem fins comerciais, seja em locais públicos ou privados, por tempo indeterminado.  

 

_________________, _____ de ________________ de 20___. 
 

_____________________________________ 

Assinatura do Representante 

 
Outorgamos ao representante acima indicado poderes para tomar as decisões que julgar 

necessárias durante a Chamada Pública n. 01/2018 e demais atos a ela pertinentes. 

 

Nome, n. CPF e RG e assinatura dos integrantes, no caso de dupla/banda/grupo. 
 __________________ 
___________________ 
___________________ 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA CONFORME LEI Nº 4.082/2011 
(FAZER A DECLARAÇÃO MANUSCRITA) 

 
 

Eu, ___________________________________________________, portador 

do RG n.º ___________ e CPF n.º ______________________, DECLARO que resido na Rua 

_________________________, n.º _______, Bairro ________________, cidade de 

_______________________ de Mato Grosso do Sul. 

 

Estou ciente que a falsidade desta informação me sujeitará às penas da legislação.  

 

Por ser expressão da verdade firmo a presente. 
 
_____________________, _____ de _____________________ de 20___. 

 
 

___________________________________________________ 
NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE “PROCURAÇÃO” 
 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o Sr.___________, CPF 

n°_________________ , outorga poderes ao (à) o (a)Sr.(a)_________________, portador(a) 

do documento de identidade nº ___________________, CPF nº _______________________ 

para representá-lo na entrega dos envelopes nº 01 e nº 02 referente a CHAMADA PÚBLICA 

em referência, o qual está autorizado(a) a requerer vistas de documentos, manifestar-se em 

nome do proponente, desistir e interpor recursos, rubricar documentos, assinar atas e 

praticar, na forma da lei, todos os demais atos inerentes ao credenciamento indicado, a que 

tudo daremos por firme e valioso. 

 

________________________________________ 

Local e data 

_________________________________________ 

Assinatura do Proponente 

(CPF) 

(Reconhecer firma) 
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ANEXO V 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA AUDIÇÃO 

 
 
Interpretação – com objetivo de avaliar a forma como o proponente executa a música. 

Serão consideradas as condições de timbre e extensão vocal 

Ritmo – com o objetivo de avaliar a sucessão regular dos tempos fortes e fracos em uma 

frase musical. Indica o valor das notas, de acordo com a intensidade e o tempo. 

Afinação- objetiva avaliar a calibragem da voz com o tom escolhido. 

 

Cada proponente (cantor solo/dupla/grupo/banda) habilitado será avaliado individualmente, 

sendo que serão observados os critérios acima mencionados pela Comissão de Seleção e 

Avaliação, tendo como resultado satisfatório ou não satisfatório. 

 

Caso o proponente tenha um dos itens avaliado como não satisfatório, o mesmo não será 

inscrito no processo final de seleção. 
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ANEXO VI 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI O 
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE – MS, 
POR INTERMÉDIO DA SECTUR, E 
____________________. 

 
  
I- O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS, com sede na Av. Afonso Pena, 3.297 - Paço 

Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.501.509/0001-06, por intermédio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR, doravante denominada CONTRATANTE, neste 

ato representado pelo seu Secretário Municipal, Sr._____________, inscrito no CPF/MF sob o 

nº __________ e RG nº ________órgão expedidor, domiciliado nesta Capital, onde reside na 

Rua ______, nº____, por delegação de competência, através da Lei Municipal nº 3.530, de 26 

de junho de 1998 e  o artista_______________________________________, inscrito no CPF 

sob nº _______________ , portador do Registro Geral nº XXXX, residente e domiciliado na Rua 

xxx OU a banda/grupo/dupla______, neste ato representada pelo seu integrante 

___________. Inscrito no CPF sob o n.___________, portador do RG n. ___________, 

residente e domiciliado na rua _____________, doravante denominada CONTRATADO, 

selecionado por meio do edital publicado no Diário Oficial do Município de Campo Grande de 

XX/XX/XX, n°_____/2019, celebram o presente contrato. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a contratação do artista 

_________________  para a prestação de serviços artísticos no “Show  _______________, do 

Projeto “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante”  com apresentação a ser realizada no (s) dia 

(s)________, às ________ horas,  com duração de __________.  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

2.1. O valor da prestação de serviço previsto neste contrato é de R$ (______________), 

conforme valores definidos no Edital de Chamada Pública nº 001/2018 – Convênio nº 83/2017 

– Convênio  SICONV nº 853266/2017 – MINC.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

3.1.  Os recursos orçamentários correrão por conta da verba:  

Unidade Gestora: 3700F SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECTUR 

Gestor – Setor: 1 – 0470000000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

Convênio: 2018144 – Convênio 83/2017/Arte no meu bairro/MINC/853266/2017 

Fonte do Recurso: 3- Recursos  de Convenios 

Prog. de Trabalho: 217 13 392 1 2003 

Elem. de Desp.: 33903699 – Outros serviços 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO  

4.1. O pagamento, decorrente da prestação dos serviços, será efetuado mediante crédito em 

conta corrente do Contratado, no prazo de até 30 (trinta) dias, após emissão e entrega da 

Nota Fiscal Avulsa, devidamente atestada pelo servidor competente da SECTUR, observado 

os seguintes valores: 

Valor bruto – Show de Abertura R$ 2.000,00 

Retenção INSS prestador avulso 9% R$    180,00 

Retenção de IRF R$        7,20 

Retenção de ISS 5% R$    100,00 

Valor líquido do cachê R$ 1.712,80 

 
 

Valor bruto – Show Principal R$ 4.000,00 

Retenção INSS prestador avulso 11% R$    440,00 

Retenção de IRF R$    263,87 
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Retenção de ISS 5% R$    200,00 

Valor líquido do cachê R$ 3.096,13 

 
 
4.2. Na Nota Fiscal Avulsa, a descrição do serviço prestado deverá corresponder exatamente 

aos serviços prestados, pois qualquer divergência acarretará na devolução da nota fiscal para 

correção. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO  

5.1. O Contrato terá vigência de (______) dias, a contar da sua assinatura. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

cláusulas contratuais, aplicando as penalidades previstas quando for o caso;  

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

III. Orientar e monitorar o artista CONTRATADO, fornecendo-lhe todas as informações 

solicitadas no que se refere a sua participação no Projeto “Arte no Meu Bairro – Palco 

Itinerante”;  

IV. Entregar a credencial de apresentação do CONTRATADO quando estiver desenvolvendo 

suas atividades vinculadas ao projeto ou atividade objeto desta contratação; 

V. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nos termos do artigo 67 da Lei n° 8.666/93, 

mantendo anotações e ressalvas acerca da correção ou incorreção da prestação dos serviços, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

VI. Receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato, a partir do qual poderá ser 

realizado o pagamento, ou rejeitá-lo, se executado em desacordo com o edital de chamada 

pública do qual decorreu o presente instrumento contratual; 

VII. Notificar, formal e tempestivamente, ao Contratado sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento do contrato; 

VIII. Sanar eventuais omissões decorrentes do contrato; 

IX. Responsabilizar-se pelo apoio à produção no dia e local dos shows; 

X. Fornecer água para os artistas no dia e horário dos shows; 

XI. Fornecer os equipamentos - estrutura de palco, som, bateria, amplificadores de baixo e 
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guitarra, microfones e iluminação; 

XII. Divulgar a programação do projeto por meios eletrônicos e mídia espontânea em jornais, 

televisões, rádios e faixas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I. Responsabilizar-se, com exclusividade, por todo e qualquer compromisso assumido com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato;  

II. Responsabilizar-se, com exclusividade, por todo e qualquer dano que causar a terceiros por 

ocasião da realização do evento; 

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

necessários à execução deste Contrato; 

IV. Comparecer ao local do evento, no dia marcado, às 13:00 horas, para realizar a passagem 

de som; 

V. Comparecer no local da apresentação, no horário e data definidos pela contratante, para 

que sejam realizados os ajustes técnicos de som, iluminação e/ou quaisquer outros que se 

façam necessários; 

VI. Encerrar os ajustes técnicos no horário estipulado pela Administração; 

VII. Comunicar à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo qualquer anormalidade que 

interfira no bom andamento para o fornecimento dos serviços; 

VIII. Não ceder, ou transferir, em hipótese alguma, a execução do objeto pactuado; 

IX. Providenciar eventuais figurinos, materiais, entre outros elementos, que sejam necessários 

à apresentação; 

X. Apresentar-se em outra data, a ser agendada juntamente com a contratante, caso ocorram 

intempéries da natureza no dia do evento, sem que isso implique acréscimo ao valor do cachê; 

XI. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no instrumento convocatório que originou 

o presente contrato; 

XII. Cumprir todas as regras do edital, que é parte integrante do contrato, independentemente 

de sua transcrição; 

XIII. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, 
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não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus gestores.  

XIV. O Contratado cederá ao Município de Campo Grande os direitos de imagem e som para 

sua documentação e divulgação, inclusive em textos, captados através de quaisquer meios ou 

através de quaisquer tipos de mídia, coletados ao longo de todo o desenvolvimento e duração 

do Projeto, bem como a execução, sem fins comerciais, seja em locais públicos ou privados, 

por tempo indeterminado.  

XV. A presente contratação não gera qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura 

Municipal. 

XVI. É de inteira responsabilidade do contratado qualquer direito trabalhista, previdenciário 

ou qualquer outro referente à equipe técnica que o compõe.  

XVII. Fica o representante responsável pelo repasse dos valores forem devidos aos demais 

integrantes da banda/grupo/dupla. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

8.1. A CREDENCIADA que descumprir qualquer obrigação discriminada neste CONTRATO 

estará sujeita às penalidades contidas no item 11 do edital. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Vinculam-se a este contrato, o edital de CHAMADA PÚBLICA e os seus anexos, 

independentemente de sua transcrição. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA– FORO 

10.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Campo Grande- MS, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer ação ou medida judicial decorrente 

deste contrato. 

 

E, por estarem assim justos e contratados (as), firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado 

conforme.  
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Campo Grande – MS, ___ de _____de 2019.  
 

 
CONTRATADO      CONTRATANTE 
 
 


