
 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ  

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 

EDITAL Nº 005/2020, de 15 de dezembro de 2020. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE 

IPIXUNA DO PARÁ – LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC 

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 005/2020 

“LIVE CULTURAL IPIXUNENSE” 

 

 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, 

DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, 

DENTRO DO #PROJETO LIVE CULTURAL IPIXUNENSE, QUE SERÃO 

TRANSMITIDAS PELA INTERNET OU POR MEIO DE REDES SOCIAIS E OUTRAS 

PLATAFORMAS DIGITAIS. 

O governo do Município de Ipixuna do Pará, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, 

Turismo, Esporte e Lazer, com sede na rua Luiz Batista Nonato, Nº 320, Centro, Ipixuna do 

Pará, torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura do Edital de Credenciamento 

#Live Cultural Ipixunense, em atenção às recomendações de isolamento social, para 

enfrentamento da pandemia da Covid-19, visando a geração de renda, a retomada econômica da 

cadeia produtiva e a oferta de programação cultural de Ipixuna do Pará, na ordem de R$ 

142.790,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS), 

Dotação orçamentária: 13 392 0019 2.086. Este montante é o valor destinado para este edital no 

cumprimento do Inciso III da LEI FEDERAL 14.017/2020 (Aldir Blanc), oriundos e 

transferências orçamentarias e financeiras à Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará.  

Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste Edital de Chamamento 

Público: 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

ANEXO II – Modelo – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (INDIVIDUAL ou GRUPO); 

ANEXO III – Modelo – AUTODECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA E DOMICÍLIO (Pessoa 

Física); 

ANEXO IV – Modelo – DECLARAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO, COLETIVO, 

TRUPE, ETC; 

ANEXO V – Modelo - DECLARAÇÃO DE VALIDAÇÃO DA ATUAÇÃO DO 

PROPONENTE NA ÁREA ARTÍSTICA. 

ANEXO VI -  Modelo - FICHA TÉCNICA DA PROPOSTA. 

ANEXO VII- Modelo - MINUTA DO CONTRATO. 
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1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto deste Edital o apoio financeiro à proposta selecionada, para realização 

de apresentações, bem como geração e disponibilização de produtos e serviços artísticos ou 

culturais nas seguintes modalidades: 

 

1.1.1. Apresentação artística ou cultural com transmissão em tempo real (lives); 

 

1.2. Constituem os Campos Artísticos e Culturais e exemplos de formatos e/ou conteúdos 

possíveis de serem disponibilizados, licenciados ou transmitidos: 

 

ITEM CAMPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS 

1.2.1.  MÚSICA 

1.2.2.  DANÇA E/OU TEATRO E SUAS VERTENTES 

1.2.3.  LITERATURA 

1.2.4.  ARTES VISUAIS 

1.2.5.  CULTURA DIGITAL 

 

1.2.1. Música: 

a. Show/apresentação Musical, individual ou coletiva, transmitida em tempo real; 

 

1.2.2. Dança e/ou dança teatro e suas vertentes: 

a. Apresentação de dança e/ou teatro e suas vertentes individual, em pares ou conjunto (a partir 

de 05 integrantes) transmitido em tempo real; 

b. Os proponentes credenciados nessa modalidade não poderão participar de outras modalidades 

e categorias. 

 

1.2.3. Literatura: 

a. Entrevista e apresentação de Obras Literárias, (preferencialmente livros) e/ou trabalhos 

literários vinculados através de redes sociais ou outros meios, transmitido em tempo real; 

b. Os proponentes credenciados nessa modalidade não poderão participar de outras modalidades 

e categorias. 

 

1.2.4. Artes Visuais:  

a. Entrevista acompanhada da amostra de pinturas, esculturas, fotografia artística e artesanatos, 

transmitido em tempo real; 

b. Os proponentes credenciados nessa modalidade não poderão participar de outras modalidades 

e categorias. 

 

1.2.6. Cultura Digital: 

a. Entrevista acompanhada de amostra de conteúdos artísticos e culturais veiculados em 

plataformas digitais, transmitido em tempo real; 

b. Os proponentes credenciados nessa modalidade não poderão participar de outras modalidades 

e categorias. 
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2. DA SISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS 

2.1. Os recursos deste Edital serão distribuídos, de acordo com as modalidades citadas no item 

1.1, limitado a um projeto por proponente, e com base na seguinte tabela: 

 

MODALIDADES 
Valor 

Serviço 
Qtd Valor Total 

Tempo de 

participação nas 

lives 

Música- Apresentações Artísticas e/ou Culturais Individuais 

(Voz e violão/teclado ou Dj), com transmissão em tempo real 

(LIVES) 

1.580,00 10 15.800,00 02 horas 

Música- Apresentações Artísticas e/ou Culturais Coletivos/Banda 

Católica, com transmissão em tempo real (LIVES) 
5.760,00 05 28.800,00 03 horas 

Música- Apresentações Artísticas e/ou Culturais Coletivos/Banda 

Gospel, com transmissão em tempo real (LIVES) 
5.760,00 05 28.800,00 03 horas 

Música- Apresentações Artísticas e/ou Culturais Coletivos/Banda 

Popular, com transmissão em tempo real (LIVES) 
5.760,00 05 28.800,00 03 horas 

Música- Apresentações Artísticas e/ou Culturais Individual (Dj – 

Música Eletrônica), com transmissão em tempo real (LIVES) 
1.580,00 05 7.900,00 02 horas 

Dança e/ou dança teatro – Apresentações Artísticas e/ou 

Culturais Individual (Categoria Solo), com transmissão em tempo 

real (LIVES) 

635,00 04 2.540,00 
Mínimo 02 

min/máximo 05 

Dança e/ou dança teatro – Apresentações Artísticas e/ou 

Culturais Coletivo (Categoria Duo/Dupla), com transmissão em 

tempo real (LIVES) 

950,00 04 3.800,00 
Mínimo 02 

min/máximo 05 

Dança e/ou dança teatro – Apresentações Artísticas e/ou 

Culturais Coletivo (Categoria Conjunto) Mínimo 05 Integrantes, 

com transmissão em tempo real (LIVES) 

1.580,00 05 7.900,00 
Mínimo 03 

min/máximo 06 

Literatura – Apresentações Artísticas e/ou Culturais Individual 

(Obras Literárias), com transmissão em tempo real (LIVES) 

 

1.370,00 
05 6.850,00 02 horas 

Artes Visuais – Apresentações Artísticas e/ou Culturais 

Individual (pinturas, esculturas, fotografia artística e 

artesanatos), com transmissão em tempo real (LIVES) 

1.370,00 05 6.850,00 02 horas 

Cultura Digital – Apresentações Artísticas e/ou Culturais em 

plataformas digitais com transmissão em tempo real; 
950,00 05 4.750,00 02 horas 

TOTAL 

R$ 

27.295,00 

 

58 

R$ 

142.790,00 

 

 

 

2.2. Caberá a retenção de tributos incidentes previamente ao repasse do valor correspondente ao 

contemplado, quando couber. 

 

2.3. Em até 19 de dezembro, havendo sobra (s) de recurso (s) em campo (s) e modalidade (s), 

fica a Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, autorizada e remanejá-los, proporcionalmente, 

entre outros campos e modalidades para contemplar propostas devidamente aptas. 
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3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Edital a Pessoa Física maior de 18 anos e menores com autorização 

do responsável legal, residente e domiciliada no Município de Ipixuna do Pará, com comprovada 

atuação na área artística proposta (ANEXO V); 

 

Parágrafo Primeiro: Poderão participar artistas, grupos, coletivos, não formalizados como 

Pessoa Jurídica de direito privado, devendo eleger entre si a Pessoa Física responsável por 

pleitear pelo recurso nos termos do edital, conforme declaração no Anexo III. 

 

3.2. Ficam impedidos de participar deste Edital: 

a. Pessoa Física menor de 18 (dezoito) anos sem autorização do responsável legal; 

b. Servidor público da administração direta ativo, dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, das esferas municipal, estadual e federal; 

c. Pessoa Física integrante da Equipe de Avaliação (EA); e  

d. Pessoa Física Membro (os) do Comitê Emergencial Cultural; 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas, exclusivamente, pelo e-mail: 

aldirblanc.ipixunadopara@gmail.com , das 19h00min do  dia 15 de dezembro de 2020 as 

19h00min do dia 19 de dezembro de 2020. 

 

4.2. Além do preenchimento de todos os anexos, de acordo com cada categoria, caso concorde 

com os termos e regras deste Edital, é obrigatório fazer o upload (envio de arquivos) dos 

seguintes itens e documentos no ato da inscrição: 

I.       Para Pessoas Física: 

 

a. 1 (uma) cópia digitalizada, frente e verso, de documento de identificação de 

proponente com foto (RG ou CNH), e número de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 

Caso o documento de identificação do proponente não contenha o número de CPF, 

devera também fazer o upload (envio de documento) de 1 (uma) cópia digitalizada do 

mesmo; 

b. 1 (uma) cópia digitalizada do Comprovante atualizado em seu nome ou de Auto 

declaração de Residência e Domicílio do (a) proponente (ANEXO III); 

c. 1 (uma) cópia digitalizada do Comprovante do PIS ou NIT; 

d. 1 (uma) cópia digitalizada da Declaração dos Participantes do Grupo, Coletivo, 

quando for o caso (ANEXO IV); 

e. Portifólio e/ou Declaração assinada e validada por no mínimo 05 (cinco) Artistas do 

segmento do proponente (ANEXO V); 

f. Informar a ficha técnica da proposta (ANEXO VI); 

g. Contrato preenchido e assinado (ANEXO VII); 

 

mailto:aldirblanc.ipixunadopara@gmail.com
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Parágrafo primeiro: a qualquer tempo, fica a SECTEL, autorizada a baixar diligências 

solicitando o envio, complementação, inserção ou substituição de documentos comprobatórios 

deste Edital. 

 

4.3. São de responsabilidade do(a) proponente a veracidade e a autenticidade de todos os dados 

fornecidos ou inseridos no sistema, sendo a única responsável pelas informações e documentos 

encaminhados, isentando a SECTEL de qualquer responsabilidade civil ou penal, estando o(a) 

proponente ciente da responsabilidade criminal por falsidade documental conforme definido no 

Código Penal Brasileiro. 

 

4.4. Cada interessado poderá inscrever 1 (uma) proposta em apenas 1 (uma) modalidade e 

categoria em qualquer campo ou modalidade especificados no item 1.1 deste Edital. 

 

4.5. A inscrição implicará a prévia e integral concordância com todas as normas deste Edital. 

 

4.6. O ato de inscrição não implica na seleção e/ou contratação da proponente por parte da 

Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará. 

 

4.7. É de inteira responsabilidade do interessado o envio das cópias digitalizadas da 

documentação solicitada em perfeitas condições de legibilidade, sem rasuras e dentro do prazo 

de validade, sendo que a ausência ou impossibilidade de leitura de qualquer uma delas 

desabilitará a inscrição. 

 

5. DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO (COA) 

 

5.1. A Comissão de Organização e Acompanhamento (COA), será composta por 03 (três) 

profissionais da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, constituída 

especificamente para a “#LIVE CULTURAL IPIXUNENSE”. 

 

5.2. São atribuições da COA: 

a. Participar da elaboração da Minuta do Edital; 

b. Acompanhar a etapa de inscrição e demais trâmites do Edital, garantindo sua lisura e 

transparência; 

c. Constituir equipes de apoio para que julgar necessário; 

d. Assegurar a publicidade do resultado da etapa da admissibilidade das inscrições e de avaliação 

das propostas no sítio da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará e no Diário Oficial do 

Município; 

e. Acompanhar o cumprimento do contrato celebrado entre proponente selecionado e a SECTEL, 

solicitando ações, prazos e providências necessárias ao seu perfeito andamento; 

f. Propor modificações no cronograma deste Edital; 

g. Elaborar e publicar erratas deste edital caso necessário. 
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6. DA EQUIPE DE AVALIAÇÃO (EA) 

 

6.1. A equipe de Avaliação É UM órgão transitório, de deliberação colegiada, constituído 

especificamente para esta edição do “#LIVE CULTURAL IPIXUNENSE”, composto por 5 

(cinco) membros do Comitê Emergencial Cultural da Lei Aldir Blanc, criado e regulamentado 

na forma de Decreto Municipal nº 052/2020, sendo: 

 

a. 5 (cinco) membros, representantes dos segmentos Artísticos-Culturais do Comitê Emergencial 

Cultural; 

 

6.2. São atribuições da EA: 

a. Avaliar junto com a (COA) todos os processos de inscrição; 

 

7. DA ADMISSIBILIDADE DAS INSCRIÇÕES 

 

7.1. A análise das inscrições será realizada por meio da Equipe de Avaliação (EA) junto com a 

(COA). 

 

7.2. Não serão admitidas as inscrições realizadas: 

a. Após o esgotamento total dos recursos disponíveis para este Edital ou após as 19h00min do 

dia 19 de dezembro de 2020; 

b. Sem o envio (upload) de toda documentação solicitada do Item 4 e seus subitens; 

c. Por proponente que não atenda às condições de participação estabelecidas no item 3 e seus 

subitens; 

 

7.3. A listagem de inscrições aprovadas será divulgada no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal 

de Ipixuna do Pará https://ipixunadopara.pa.gov.br/ . 

 

7.4. Os proponentes inadmitidos, serão comunicados por meio do e-mail registrado em sua 

inscrição. 

 

7.5. É de total responsabilidade do proponente acompanhar, no sítio eletrônico da Prefeitura 

Municipal de Ipixuna do Pará https://ipixunadopara.pa.gov.br/ as etapas do processo, a 

atualização das informações e a publicação de possíveis erratas deste Edital. 

 

8. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

 

8.1. O COA junto ao a EA analisará as propostas das inscrições aptas. 

 

8.2. A análise das propostas classificará como admitidas e não admitidas obedecendo aos 

seguintes quesitos: 
 

a. Experiência e competência do proponente e da equipe; 

b. Qualidade técnica, artística e cultural da proposta; 

c. Interesse público; 

https://ipixunadopara.pa.gov.br/
https://ipixunadopara.pa.gov.br/


 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ  

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 

8.3. Para efeitos da análise, o credenciador deverá observar: 

 

I. Experiência e competência da proponente e equipes: por meio de currículos e 

portfólios ou validação dos segmento, se a proponente, os artistas e a equipe 

envolvida na proposta, comprovaram o desenvolvimento de atividades artísticas; 

II. Qualidade técnica, artística e cultural da proposta: os valores simbólico, 

econômico e cidadão que a proposta aciona, sua relevância, criatividade e capacidade 

de propiciar benefícios concretos e diretos à sociedade, e, também de difundir bens e 

serviços de razoável qualidade técnica e de consistente conteúdo simbólico artístico 

catarinense. 

III. Interesse público: os impactos positivos que a realização da proposta promovera no 

âmbito das Artes e da Cultura de Ipixuna do Pará, e se o aporte de recursos públicos 

é condição imprescindível para sua realização; promover o acesso da comunidade 

aos meios de fruição, produção e difusão cultural, gerando o desenvolvimento local 

e regional. 

 

8.4. A(s) listagem (ns) das aprovações das propostas aptas à contratação será (ao) divulgada (s) 

no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará https://ipixunadopara.pa.gov.br/, 

juntamente com o resultado das inscrições, de acordo com o Cronograma deste Edital (Anexo I). 

 

9. DO CONTRATO E OBRIGAÇÕES 

 

9.1. A contratação será realizada, respeitando a (s) listagem (ns) de resultado previstas no item 

8.4, caso necessário, até o limite da distribuição de recurso financeiros previstos no item 2.1, 

condicionada à validade da documentação. 

 

9.2. A proponente apta a ser contratada deverá celebrar contrato na forma da minuta em anexo 

com a SECTEL, que disporá sobre as obrigações e os prazos de execução da proposta. 

 

9.3. A proponente apta a ser contratada terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para proceder a 

assinatura do Contrato, que será enviado via e-mail para o endereço informado na sua inscrição. 

O mesmo deverá ser reenviado devidamente assinado para o e-mail 

aldirblanc.ipixunadopara@gmail.com. 

 

9.4. A proponente apta a ser contratada poderá pedir prorrogação do prazo para assinatura do 

Contrato, por mais 1 (um) dia útil, desde que formule a solicitação dentro do prazo estabelecido 

no item anterior e o faça através do e-mail aldirblanc.ipixunadopara@gmail.com 

 

9.5. O prazo contratual com a SECTEL para execução da proposta e entrega de Relatório de 

Execução da Proposta será de acordo com a Programação e cronograma da #LIVE CULTURAL 

IPIXUNENSE#. 

 

Parágrafo único: os prazos previstos neste item serão contados a partir da data de assinatura do 

contrato. 

https://ipixunadopara.pa.gov.br/
mailto:aldirblanc.ipixunadopara@gmail.com
mailto:aldirblanc.ipixunadopara@gmail.com
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9.7. As proponentes, além das determinações decorrentes de lei, obrigam-se a: 

 

a. Apresentar a hashtag e a logo #LIVE CULTURAL IPIXUNENSE, nas ações online, e nas 

divulgações de suas mídias; 

a.1. As logos e os demais materiais e orientações de divulgação serão repassadas via e-mail aos 

proponentes aprovados; 

b. Executar as ações de acordo com as especificações propostas, dentro dos prazos estabelecidos, 

sujeitando-se a fiscalização da equipe da SECTEL para a observância das determinações da 

contratação; 

c. Promover, por sua conta e risco, quando couber, o transporte de equipamentos, materiais e 

utensílios necessários à execução do serviço contratado; 

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

e. Comunicar à SECTEL, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da proposta; 

f. Zelar pela qualidade na realização do serviço contratado; 

g. Observar e respeitar as legislações federal, estadual e municipal; 

h. Honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações previstas em Lei, 

ficando registrado que o pessoal empregado pela CONTRATADA não terá nenhum vínculo 

jurídico com a PMIP/SECTEL; 

i. Efetuar o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as 

suas atividades e/ou sobre a execução do serviço contratado; 

j. Acatar apenas as solicitações dos fornecimentos dos serviços formalmente autorizados pela 

SECTEL; 

l. Apresentar-se no dia e horário, ou no período proposto para o qual foi selecionado, cumprindo 

todos os critérios, com todos os equipamentos em funcionamento; e 

m. Manter todas as condições de habilitação e qualificação comprovadas no processo, durante a 

execução do serviço contratado, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

 

9.8. A PMIP/SECTEL obriga-se a: 

a. Garantir o espaço para a realização da #LIVE CULTURAL IPIXUNENSE; 

b. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e cláusulas contratuais, 

aplicando as penalidades previstas quando for o caso; 

c. Efetuar o pagamento do serviço realizado na forma e condições ajustadas; 

d. Divulgar em redes sociais a apresentação ou a disponibilização do conteúdo pela 

CONTRATADA, quando estiver desenvolvendo suas atividades vinculadas a proposta ou 

atividade objeto dessa contratação; 

e. Disponibilizar a previsão da programação da Live Cultural Ipixunense logo após a publicação 

do resultado final deste edital;  

 

10. DAS APRESENTAÇÕES 

 

10.1. O contratado compromete-se em disponibilizar o conteúdo e cumprir o tempo de 

apresentação, duração e/ou período de disponibilização dos mesmos, previamente acordados, sob 

pena de não pagamento dos recursos/remuneração. 
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11. DO DIREITO DE USO E IMAGEM 

 

11.1. Os contratados autorizam a captação e uso gratuito de sua imagem e voz para fins de 

divulgação da programação e ações de comunicação institucional da PMIP/SECTEL, por prazo 

indeterminado. 

 

11.2. Os contratados disponibilizarão e autorizarão a PMIP/SECTEL a divulgação dos links para 

acessos públicos, sem quaisquer propagandas comerciais insertas deliberadamente pela 

proponente nos conteúdos de exibição, durante o prazo determinado na proposta, no qual 

incidirão os direitos da PMIP/SECTEL; 

 

11.3. Fica também autorizada a gravação de áudio e vídeo das ações desenvolvidas para 

transmissão em qualquer meio de comunicação disponíveis e posterior criação de vídeo 

institucional de divulgação da PMIP/SECTEL, a ser utilizado para fins não comerciais por 

período indeterminado. 

 

12. DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO PELA PMIP/SECTEL 

 

12.1. A contratada receberá o recurso financeiro, conforme estabelecido no item 2.1 e 2.2 deste 

Edital, integralmente, em cota única. 

 

12.2. Os pagamentos serão efetuados através de CREDITO EM CONTA CORRENTE OU 

POUPANÇA do titular proponente informada no Formulário de Inscrição, após a realização do 

serviço. 

 

12.3. O candidato admitido, credenciado e contratado deverá manter, durante toda a vigência do 

presente instrumento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todos os documentos e 

condições de habilitação e qualificação. 

 

13. DOS ESCLARECIMENTOS E DÚVIDAS 

 

13.1. Os pedidos de esclarecimentos e duvidas deverão ser enviados exclusivamente por e-mail: 

aldirblanc.ipixunadopara@gmail.com . 

 

13.2. Não serão válidos quaisquer esclarecimentos por outros meios. 

 

 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1. É de total responsabilidade do proponente garantir a integridade dos documentos, sendo de 

responsabilidade a veracidade das informações prestadas. 

 

mailto:aldirblanc.ipixunadopara@gmail.com
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14.2. A PMIP/SECTEL não se responsabilizará por inscrições e envio de documentação não 

recebida por quaisquer motivos de ordem técnica, problemas de internet e energia, falhas de 

comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação, por procedimento indevido, bem 

como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

 

14.3. Nenhuma indenização será devida à proponente pela elaboração e apresentação de 

documentação e/ou propostas irregulares, relativas ao presente Edital.  

 

14.4. A proponente inscrita autoriza a PMIP/SECTEL o uso de seu nome, do título e de 

informações relativas à proposta, sem qualquer ônus, no Brasil ou no exterior, desde que 

utilizados para fins exclusivamente promocionais ou publicitários do Município de Ipixuna do 

Pará. 

14.5 A eventual revogação deste Edital, por motivo de interesse público, ou sua anulação, no 

todo ou em parte, não implica direito a indenização de qualquer natureza. 

14.6. Os omissos e as excepcionalidades deste Edital serão analisados pela EA. 

14.7. O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios, será da Comarca de Ipixuna 

do Pará, do Estado do Pará. 

Ipixuna do Pará, 14 de dezembro de 2020. 

 

 

PAULO SERGIO NUNES DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 

PORTARIA Nº 0222/2019 -GP 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA 

Publicação de Edital de Chamamento Público; 15 de dezembro de 2020 

Período de inscrição das propostas 15/12/2020 a 19/12/2020 

Análises dos projetos pela Equipe de Avaliação; 19/12/2020 a 20/12/2020 

Publicação do Resultado Final; 20 de dezembro de 2020 

Assinatura dos contratos. 21/12/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipixuna do Pará, _______, de ________________, 2020. 

_______________________________________________ 

ASSINATURA DO PROPONENTE 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÕES 

 

1. CATEGORIAS 

(Assinale com um X a categoria na qual está sendo feita a inscrição. Assinale uma única 

opção): 

 MÚSICA 

 DANÇA E/OU DANÇA TEATRO 

 LITERATURA 

 ARTES VISUAIS 

 CULTURA DIGITAL 

 

2. TIPO DE INSCRIÇÃO 

 INDIVIDUAL 

 DUO/DUPLA 

 GRUPOS/COLETIVOS COM OU SEM CONSTITUIÇÃO JURÍDICA. 

 

3. DADOS DA PESSOA FÍSICA: 

(Preencher somente caso a inscrição seja de Pessoa Física) 

DADOS PESSOAIS E ARTISITISCOS 
NOME COMPLETO: 

 

NOME SOCIAL: 

 

NOME ARTÍSTICO: 

 

RG:  

 

CPF: 

PIS/NIS: 

 

 

ENDEREÇO COMPLETO DO PROPONENTE: 
ENDEREÇO 

 

 

NUMERO  COMPLEMENTO 

BAIRRO 

 

CIDADE 

 

CONTATOS: 

TELEFONES: E-MAIL: 

1. 1. 

2. 2. 

 

DADOS BANCÁRIOS 
AGÊNCIA: 

 

Nº DA CONTA: 

 

OPERAÇÃO: 
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4. O (A) CANDIDATO (A) JÁ FOI CONTEMPLADO EM OUTROS EDITAIS 

LANÇADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, 

ESPORTE E LAZER DE IPIXUNA DO PARÁ? 

 SIM   NÃO 

 

Se a resposta for SIM, em qual (IS): 

_________________________________________________________________ 

5. INFORMAÇÕES DO CANDIDATO E DA PROPOSTA  

Nome do(a) candidato(a) (escrever aqui o nome da personalidade (s), grupo ou 

coletivo): 

 

 

Justifique a candidatura, informando o tempo, a área de atuação e as principais 

atividades realizadas e as que estão em realização, se for o caso. 

 

 

Já realizou algum trabalho sociocultural por conta própria ou em parceria no 

município? Faça uma breve descrição sobre essa ação? 

 

 

 

Qual espaço o candidato costuma utilizar para produzir seu trabalho? 

 

 

 

Em que tipo de evento/local/ambiente o candidato costuma realizar a exposição do seu 

produto artistico-cutural? E com qual frequência? 

 

  

O Candidato já assinou algum contrato artístico (prestação de serviços artísticos e 

culturais)? Qual o perfil do contratante e onde foi realizado o serviço do contrato? 

 

 

 

 

De qual forma o isolamento social por consequência da Pandemia impactou na vida 

social, econômica e cultural do candidato?  

 

 

 

 

 

Ipixuna do Pará, _______, de ________________, 2020. 

_______________________________________________ 

ASSINATURA DO PROPONENTE 
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ANEXO III 

 

AUTODECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA E DOMICÍLIO (PESSOA FÍSICA) 

 

 

Eu, ________________________________________________________________, 

DECLARO, para os devidos fins de comprovação junto ao Edital de Credenciamento 

#LIVE CULTURAL IPIXUNENSE#, que sou residente e domiciliado em Ipixuna do 

Pará/PA, e que atualmente resido à: 

_______________________________________________________________________, 

Cidade ____________________________________, UF PA, CEP ____________-____, 

profissão _____________________________, CPF Nº ______________________, RG 

Nº______________, Órgão Expedidor ___________________________. 

 

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que 

responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas. 

 

 

 

________________________, _____/_______________/2020. 

                           Local                                      Data 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO 

DOS PARTICIPANTES DO GRUPO, COLETICO, etc. 

 

 

Nós, abaixo subscritos, declaramos para todos os fins que reconhecemos o(a) Sr(a) 

______________________________________________________residente e 

domiciliado à _________________________________________________________, 

Cidade de Ipixuna do Pará/PA, CEP _________-_______, Profissão 

____________________, CPF Nº_______________, como representante de nosso 

Coletivo, Grupo, etc. ___________________________________________ enquanto 

proponente junto ao Edital de Credenciamento para a aquisição de Serviços Artísticos 

e Culturais para apresentação na #LIVE CULTURAL IPIXUNENSE# 

 

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que 

responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas. 

 

 

________________________,_____/_______________/2020. 

                           Local                                      Data 

 

 

1- ____________________________________________ 

Nome, CPF e Assinatura dos Declarantes 

 

2- ____________________________________________ 

Nome, CPF e Assinatura dos Declarantes 

 

3- ____________________________________________ 

Nome, CPF e Assinatura dos Declarantes 

 

4- ____________________________________________ 

Nome, CPF e Assinatura dos Declarantes 

 

5- ____________________________________________ 

Nome, CPF e Assinatura dos Declarantes 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO  

DE VALIDAÇÃO DA ATUAÇÃO DO PROPONENTE NA ÁREA ARTÍSTICA 

PROPOSTA. 
 

(AS ASSINATURAS DE VALIDAÇÃO DEVERÃO SER FEITAS POR ARTISTAS DO MESMO SEGMENTO 

DO PROPONENTE) 

 

Nós, abaixo subscritos, declaramos para todos os fins que reconhecemos o(a) Sr(a) 

______________________________________________________residente e 

domiciliado à _________________________________________________________, 

Cidade de Ipixuna do Pará/PA, CEP _________-_______, Profissão 

____________________, CPF Nº_______________, atua na área artística como: 

Colocar a Função____________________________________________.  

 

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que 

responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas. 

 

 

________________________, _____/_______________/2020. 

                           Local                                      Data 

 

 

1- ____________________________________________ 

Nome, CPF e Assinatura dos Declarantes 

 

2- ____________________________________________ 

Nome, CPF e Assinatura dos Declarantes 

 

3- ____________________________________________ 

Nome, CPF e Assinatura dos Declarantes 

 

4- ____________________________________________ 

Nome, CPF e Assinatura dos Declarantes 

 

5- ____________________________________________ 

Nome, CPF e Assinatura dos Declarantes 
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ANEXO VI 

 

FICHA TÉCNICA DA PROPOSTA. 

1. NOME DA PROPOSTA (show/espetáculo/apresentação/exposição/trabalho): 

_______________________________________________________ 

 

2. Descreva de forma resumida sobre o conteúdo e/ou produto artistico-cutural, que está 

sendo proposto para sua participação na LIVE DA CULTURA IPIXUNENSE na 

qual está concorrendo a uma vaga nesse Edital. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Ipixuna do Pará, ____de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

Ipixuna do Pará, _______, de ________________, 2020. 

_______________________________________________ 

ASSINATURA DO PROPONENTE 
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ANEXO VII 

 

CONTRATO Nº ____/2020 

 
 

O Município de IPIXUNA DO PARÁ, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Trav. Cristóvão Colombo, s/nº, inscrito 

no CNPJ (MF) sob o n.º 83.268.011/0001-84, representado pelo(a) Sr(a). KATIANE FEITOSA DA 

CUNHA, e do outro lado Sr (a) ____________________, CPF ______________________, com 

sede na ______________________________ Bairro _______________________, cidade IPIXUNA 

DO PARÁ-PA, CEP 68.637-000, de agora em diante denominado (a) CONTRATADO (a), neste ato 

celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o edital n.º 005/2020 e Regulamentação 

Municipal nº 086/2020 e a proposta apresentada pelo  CONTRATADO (A), sujeitando-se o 

CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas disciplinares das Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002 

e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 
 

1.1 - O presente instrumento de contrato tem por objeto o pagamento de serviços artísticos e culturais 

selecionados por meio do Edital nº 005/2020 - SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA SERVIÇOS 

ARTÍSTICOS E CULTURAIS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 

ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DENTRO DO #PROJETO LIVE CULTURAL 

IPIXUNENSE, QUE SERÃO TRANSMITIDAS PELA INTERNET OU POR MEIO DE 

REDES SOCIAIS E OUTRAS PLATAFORMAS DIGITAIS, os recursos são oriundos da Lei 

Federal 14.017/2020 (lei Aldir Blanc) Art. 2º - Inciso III, regulamentada pelo Decreto Federal nº 

14.464/2020 e Decreto Municipal nº 086/2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor 

cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 

nº 6, de 20 de março de 2020. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III da Lei nº 8.666/93, 

de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E 

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas no Edital 

005/2020 e neste termo contratual; 
 

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do 

CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste 

contrato; 
 

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual, se 

for o caso; 
 

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, 

especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a 

consecução dos serviços; 
 

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas 
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no Edital 005/2020, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste 

Contrato. 
 

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante; 
 

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, 

do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 

e suas alterações posteriores; 

 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

 

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 

contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

 

4.4. Efetuar o pagamento do serviço realizado na forma e condições ajustadas em parcela única;  

 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

 

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará na data de assinatura desse contrato extinguindo-

se após a execução do objeto deste contrato, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

 

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 

8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima 

de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso 

injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe 

garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 

 

- Advertência; 

- Multa; 

- Suspensão temporária de participações em licitações, contratos, espaços públicos e eventos 

artísticos e culturais promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com 

o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade 

que aplicou penalidade; 

 

7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

 

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou 

descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 

 

 



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ  

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa 

prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la 

das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 

 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram 

causa à penalidade; 

 

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade 

constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

 

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas 

só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da 

autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias da data em que foram aplicadas. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 

 

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ _____________ (XXXXXXXXs), que deverá ser pago 

de acordo com o  Item 4.4 da CLAUSULA QUARTA deste contrato. 

 

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à 

Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto 

resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, 

repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

 
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na 

dotação orçamentária 13 392 0019 2.086 - Exercício 2020. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, 

desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

 

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito 

público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado. 

 

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de IPIXUNA DO PARÁ, como o único capaz de dirimir as dúvidas 

oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 
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11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 

presente termo,   em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado 

pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

 
 

IPIXUNA DO PARÁ-PA, __ de _________ de 2020 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

CNPJ(MF) 83.268.011/0001-84 

CONTRATANTE 

 

 

 
_______________________________________ 

 

CPF : ______________________ 

   CONTRATADO(A) 

 

 

 

Testemunhas: 
 

 
 

1.   2. _____________________________ 

CPF nº_____________________________ CPF nº__________________________ 

 


