
Estado de Mato Grosso 
Prefeitura Municipal de Vila Rica 

CNPJ 03.238.862/0001-45 
 

         ______________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

AV. BRASIL, 2.000 - BAIRRO BELA VISTA – VILA RICA/MT CEP: 78.645-000FONE/FAX: (0xx66)  3554-1309/1151 
E-mail gabinete@vilarica.mt.gov.br     -  Site: www.vilarica.mt.gov.br 

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2020 

PROCESSO ADMINISTTRATIVO 118/2020 

PRÊMIO ALDIR BLANC 

 

CREDENCIAMENTO DE PROJETOS PARA 

SELEÇÃO E PREMIAÇÃO COM FINALIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 

CULTURAIS. 

 

CONSIDERANDO Decreto de Nº 128/2020 que trata das ações emergenciais 

destinadas ao setor cultural. A presente Seleção será feita em conformidade Lei de 

Emergência Cultural Aldir Blanc - Lei 14.017, Destinada aos trabalhadores da cultura e 

visando a diminuir o impacto da Covid-19 e Portaria 286/2020 que Nomeia membros do 

Comitê Gestor Intersetorial da Lei Federal Nº 14.017, de 29 de junho de 2020, “Lei Aldir 

Blanc”, e dá outras providências. 

CONSIDERANDO os efeitos do artigo 3° do Decreto Estadual nº 432/2020, que, por 

força do estado de calamidade pública ocasionada pela pandemia de coronavírus 

(COVID-19), interrompeu a cadeia produtiva e econômica da cultura, colocando os 

artistas em situação de vulnerabilidade social. 

CONSIDERANDO os efeitos do Decreto Municipal 050/2020 que declara Situação de 

Emergência em Saúde Pública e proibindo qualquer forma de aglomeração de pessoas nos 

espaços e vias públicas (ruas, avenidas, praças, etc.), nos espaços privados, inclusive em 

eventos, festas, feiras, bem como reuniões em praças, ginásios esportivos, modalidades 

esportivas coletivas e outras atividades congêneres. 

CONSIDERANDO o modelo de contratação por credenciamento que possibilita 

selecionar projetos culturais para Premiação, por intermédio de chamada pública e o 

acesso democrático à pauta da programação realizada pelo Departamento Municipal de 

Cultura e Turismo, em constante diálogo com a sociedade, buscando alinhar-se com as 
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especificidades locais, apoiando e viabilizando variada programação, com o intuito de 

fazer chegar ao público ações que abrangem tanto as formas tradicionais, quanto as 

vertentes contemporâneas de produção cultural e da arte. 

CONSIDERANDO a aprovação pelo Congresso Nacional da Lei nº N° 14.017/2020, 

que dispõe sobre as 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. 

O MUNICÍPIO DE VILA RICA - MT, por intermédio da Comissão Permanente de 

Licitação instituída pela Portaria 146/2020, bem como a Comissão Julgadora instituída 

para este Edital por intermédio da Portaria 316/2020, e pelo  DEPARTAMENTO 

MUNICIPAL DE CULTURA, torna público, para conhecimento de todos os 

interessados, o processo de CREDENCIAMENTO DE PROJETOS PARA 

SELEÇÃO E PREMIAÇÃO COM FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES CULTURAIS, considerando as normas e exigências estabelecidas na 

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

termos: 

1 - O OBJETO 

1.1 - O presente Edital tem por escopo o credenciamento de projetos com vistas à 

Premiação, na promoção de conteúdos culturais conforme as especificações e condições 

constantes deste Edital, contemplando os pré-requisitos e valores pré-fixados. 

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

previstos do Plano Municipal de Cultura de Vila Rica, seguindo os critérios deste Edital, 

em diversas linguagens artísticas propostas. 

1.3 - O pedido de credenciamento aprovado e sua respectiva premiação poderão ser 

efetivados a qualquer tempo até 31 de dezembro de 2020 (prazo de vigência do Edital) 

enquanto houver disponibilidade orçamentária e financeira. 

1.4 - É vedada a cessão ou transferência do prêmio oriundo deste Edital, total ou parcial, 

bem como a subcontratação parcial do seu objeto. 
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1.5 - A realização do PRÊMIO ALDIR BLANC DE ISOLAMENTO SOCIAL 

selecionará ações culturais credenciadas previamente, em consonância com os segmentos 

e áreas temáticas dispostas neste Edital, perfazendo um investimento total de R$ 

49.200,00, distribuídos conforme tabela abaixo: 

PLANO DE TRABALHO – EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 06/2020 

CADA PROPONENTE PODERÁ APRESENTAR APENAS UM PROJETO 

O PROPONENTE DEVERÁ PREENCHER TAMBÉM A FICHA CADASTRAL 
DE ARTISTA OU EMPRESA CULTURAL. 

Nº Projetos Culturais Quant. Valor Unit. Valor Total 

01 

LEILÃO VIRTUAL: Leilão virtual e 
exposição de produtos 
confeccionados por artesãos do 
município. 

10 R$ 800,00** 

R$ 8.000,00 

02 

PINTURA DE MURO DO 
CENTRO CULTURAL DE VILA 
RICA: Pintura artística no muro do 
centro Cultural por Pintores 
reconhecidos do Município . 

03 R$2.600,00** R$ 7.800,00 

03 
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICAS: 
Exposição de Fotos tema livre,  com 
fotógrafos que atenda aos critérios. 

04 R$1.850,00** R$ 7.400,00 

04 

FESTIVAL DA CANÇÃO VIA 
INTERNET: Festivais de Calouros 
de amadores já participantes de outros 
festivais. 

40 R$ 650,00** R$ 26.000,00 

 

**Serão descontados 30% de impostos dos valores a ser recebidos de cada participante. 

Obs: caso não seja preenchido o número máximo de participantes, a sobra do valor será 

remanejada aos contemplados da modalidade. 

1.6 FESTIVAIS DA CANÇÃO estão destinados aos cantores amadores proponentes que 

deverão se inscrever com apenas uma música de acordo com o tema sugerido pela Equipe 

mailto:gabinete@vilarica.mt.gov.br
http://www.vilarica.mt.gov.br/


Estado de Mato Grosso 
Prefeitura Municipal de Vila Rica 

CNPJ 03.238.862/0001-45 
 

         ______________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

AV. BRASIL, 2.000 - BAIRRO BELA VISTA – VILA RICA/MT CEP: 78.645-000FONE/FAX: (0xx66)  3554-1309/1151 
E-mail gabinete@vilarica.mt.gov.br     -  Site: www.vilarica.mt.gov.br 

 
 

da Secretaria de Cultura DESPORTO e Lazer. Tema: Raizes da Histórias, apresentação de 

musicas clássicas Sertanejas Seculares, e músicas clássicas Cristãs. 

2 – CONDIÇÕES QUE SÃO NECESSÁRIAS PARA CREDENCIAMENTO 

2.1 - As propostas inscritas serão analisadas em igualdade de condições pela equipe da 

Comissão Julgadora instituída pela Portaria 316/2020, observando os requisitos deste 

Edital, não havendo, contudo, direito subjetivo à contratação. 

2.2 - Poderão participar deste credenciamento todos os artistas, produtores, técnicos, 

curadores, oficineiros e professores de escolas de arte residentes no município de Vila 

Rica. 

2.3 – Artistas menores de 18 anos podem ser representados por seus pais ou responsáveis. 

2.4 - Somente serão admitidos a participarem deste credenciamento, os interessados que 

atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e nos seus anexos. 

2.5 - É vedado ao agente político municipal, aos membros da Comissão Julgadora e aos 

servidores públicos municipal lotado no Departamento de Cultura, celebrar contratos 

com a Prefeitura Municipal de Vila Rica, por si ou como representante de terceiro, sob 

pena de nulidade. 

3 - DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO 

3.1 - O processo de credenciamento será conduzido pela Comissão Julgadora, terá as 

seguintes atribuições: 

I - Acompanhar todo o processo de credenciamento; 

II - Receber os pedidos de inscrições dos interessados; 

IIII - Conferir os documentos em todas as etapas do credenciamento; 

IV - Elaborar a lista de credenciamento e encaminhar para publicação; 

V – Selecionar as propostas que cumpriram o edital; 

VI - Resolver os casos omissos. 
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3.1.1 – A Comissão Julgadora enviará os credenciados regulares para processo de seleção 

ou impugnação pelos membros da C.P.L., caso constatem irregularidades. 

4 - DA INSCRIÇÃO 

4.1 - As inscrições devem ser acompanhadas de todas as informações e documentos 

comprobatórios para a pontuação e entregues de forma: 

PRESENCIALMENTE: realizadas exclusivamente por meio da entrega de todos os 

documentos exigidos, de forma impressa e assinada, no protocolo da Prefeitura Municipal 

de Vila Rica-MT, no horário de funcionamento das (7:30h às 11:30h e das 13:30h às 

17:30h). O protocolo fica na sede AV. BRASIL, 2.000 - BAIRRO BELA VISTA – VILA 

RICA/MT CEP: 78.645-000FONE/FAX: (0xx66)  3554-1309/1151. 

O proponente poderá apresentar documentos complementares à inscrição realizada, até a 

data limite de término das inscrições, desde que encaminhados à SECRETARIA 

MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER acompanhados de cópia do 

protocolo inicial de inscrição.  

 

4.2 - A inscrição é composta pelos seguintes documentos: 

I - Ficha de Inscrição: preenchida em todos os campos, com a indicação expressa em 

quais opções o candidato irá propor sua atuação (Anexo I). 

II - Termo de Autorização de Uso de Obras: direitos autorais (Anexo II). 

IV - Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz, de utilização de propriedade 

intelectual, pelo Departamento de Cultura e ou instituições e pessoas que ele indicar, em 

seus canais de comunicações e nas das instituições parceiras e autorizadas, para fins de 

divulgação de atividade cultural desenvolvida no município (Anexo III). 

V - Termo de Anuência, assinado por todos os participantes da atividade do projeto 

proposto (anexo IV). 
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VII – O proponente Pessoa Física deverá apresentar junto com a inscrição cópia do CPF, 

RG, Conta Bancária em seu nome (ou do responsável em caso de menor de idade), 

Comprovante de Residência e Cópia da inscrição no PIS/PASEP/NIT. 

VIII - O proponente Pessoa Jurídica deverá apresentar junto com a inscrição o Curriculum 

Vitae empresarial, Certidões do FGTS, INSS, RFB, ISSM, Cartão do CNPJ. 

5 - DA SELEÇÃO 

5.1 - A Comissão de Credenciamento concluirá pela seleção das propostas que cumpriram 

o edital, observados os critérios de pontuação e classificação estabelecidos. 

5.2 - As comunicações oficiais relativas ao processo de seleção e convocação para 

contratação serão divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal, devendo os 

interessados se manter vigilantes quanto às publicações, sendo de sua inteira 

responsabilidade por eventual perda de prazo. 

5.3 - A divulgação da lista dos credenciados não impõe à Administração a obrigação de 

celebrar o Contrato de Premiação. 

5.4 - A execução do credenciamento observará o seguinte cronograma: 

CRONOGRAMA 

Publicação do Edital de Credenciamento no sítio oficial do 
município e Aviso de Edital no Diário Oficial do Estado de 
Mato Grosso. 

03/11/2020 

Período para Inscrições 04/11/2020 à 
13/11/2020 

Publicação no site da Prefeitura Municipal das inscrições de 
projetos selecionados e não selecionados. 

16/11/2020 

Encerramento do prazo de recurso administrativo face às 
inscrições de projetos não selecionados. 

19/11/2020 

Publicação no site da Prefeitura Municipal do Resultado Final 
dos selecionados e não selecionados 

20/11/2020 

Premiação dos Selecionados para iniciarem as gravações das 
apresentações culturais. 

24 de Novembro a 31 
de Dezembro 2020 
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6 - CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 

6.1 - A seleção dos credenciados, de acordo com as quantidades máximas descritas no 

item 1.5 deste Edital, deverá obedecer aos seguintes critérios: 

ITEM CRITÉRIO PARA PESSOA FÍSICA  PONTUAÇÃO 

01 Pertinência da proposta ao Edital 40 

02 Recebe auxílio Bolsa Família 10 

03 Recebe Auxílio Emergencial 10 

04 
Qualidade do projeto: organização, preenchimento 
adequado do formulário, coerência entre o que será 
realizado e como será realizado. 

30 

05 
Todos os anexos e documentos estão presentes e corretos 
na entrega da inscrição? 

10 

ITEM CRITÉRIO PARA PESSOA JURÍDICA  PONTUAÇÃO 

01 Pertinência da proposta ao Edital 20 

02 Regularidade da empresa (FGTS, INSS, RFB, ISSM) 20 

04 
Pertinência da empresa com as áreas de artes visuais e 
audiovisuais 

20 

05 Análise de currículo de experiência na área do projeto 20 

 

6.2 - Se houverem propostas com pontuação iguais, a classificação levará em consideração 

a idade dos artistas, dando prioridade para aqueles mais velhos, seguido pelos outros 

conforme classificação decrescente de idade. 

6.3 - É vedada a cessão ou transferência do Prêmio, total ou parcial, bem como a 

subcontratação parcial do objeto. 

6.4 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a após a premiação, não sendo 

descontado nenhum imposto sobre o valor do prêmio. 
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6.5 - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, tendo como beneficiário 

exclusivamente a pessoa premiada (ou seu representante em caso de menor de idade). 

6.6 - Para a assinatura do contrato de premiação observar-se-á, no que couberem, as 

disposições da Lei Federal 8666/93.  

8 - DA REMUNERAÇÃO 

8.1 - Os valores para premiação dos projetos selecionados são fixados pela Tabela descrita 

no item 1.5 deste Edital. 

9 - RESCISÃO 

9.1 - A inexecução total ou parcial do projeto objeto de premiação poderá ensejar 

cancelamento do prêmio com devolução total dos recursos. 

10 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 – A Prefeitura Municipal poderá prorrogar, adiar, revogar ou anular o presente edital, 

na forma da Lei, sem que caiba aos participantes qualquer direito a reembolso, 

indenização ou compensação. 

10.2 - É facultada à Comissão de Credenciamento promover diligência destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução de processos. 

10.3 - A inscrição do proponente implica na prévia e integral concordância com as 

normas deste Edital. 

 

11 – ANEXOS DESTE REGULAMENTO 

a) ANEXO I – Ficha de Inscrição 

b) ANEXO II – Termo de autorização de uso de obras - direitos autorais 

c) ANEXO III – Termo de autorização de uso de imagem e voz 

d) ANEXO IV - Termo de Anuência 

g) ANEXO V - Formulário para recursos 
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h) ANEXO VI- Minuta de Contrato 

 

 

 

Vila Rica - MT, 03 de Novembro de 2020. 

 

 

 

Antônio Aécio Lemes Dourado 

Presidente da CPL 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA FÍSICA 

NOME COMPLETO: 

 

 

NOME ARTÍSTICO: 

 

 

TELEFONE:  

 

 

E-mail:  

 

ENDEREÇO COMPLETO (Rua, Av., Núm., Bairro):  

 

CPF:  R.G.:  

 

Órgão Expedidor: 

 

REDES SOCIAIS (insira o link) 

FACEBOOK: INSTAGRAM: YOUTUBE: 

 

 

IDENTIFICAÇÃO - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 (SE FOR SE INSCREVER COMO PESSOA FÍSICA DEIXAR ESTE FORMULÁRIO EM BRANCO) 

RAZÃO SOCIAL: 

 

 

NOME FANTASIA: 
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SEGMENTO CULTURAL: 

 

 

TELEFONE:  

 

 

E-mail:  

 

ENDEREÇO COMERCIAL (Rua, Av., Núm., Bairro):  

 

CNPJ:  

REPRESENTANTE LEGAL: 

CPF: RG: 

ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (Rua, Av., Núm., Bairro): 

 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PROPOSTA 

 

TÍTULO DO PROJETO CULTURAL: 

 

 

 

FORMATO DO PROJETO CULTURAL: Marque apenas o item que corresponde ao seu projeto. 

(   ) - Apresentação Musical com 01 integrante 

(   ) - Apresentação Musical com 02 ou 03 integrantes 

(    ) Apresentação Musical de 03 a 05 integrantes 

(   ) - Apresentação Instrumental 

(    ) – Capoeira- Oficina, intercâmbio, bens. 
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(   ) - Debate com 02 integrantes sobre: A Importância da Dança na vida dos Praticantes 

(   ) Apresentação de Dança 

(   ) Apresentações de Djs 

(   ) apresentação de Grupos Coreográficos 

(   ) - Contação de Histórias 

(   ) - Oficina de Artesanatos 

(    )Leilões de artesanatos 

(   ) - Exposição de Artesanatos 

(   ) - Produção e Exposição fotográfica de Temas Livres( Temático) 

 

SEGMENTO ARTÍSTICO / CULTURAL: 

(   ) MÚSICA,  

(   ) LITERATURA,  

(   ) AUDIOVISUAL,  

(   ) CULTURAS TRADICIONAIS 

(   ) OUTRO  

(   ) CULTURA POPULAR 

(   ) ARTESANATO 

(   ) ARTES VISUAIS 

DURAÇÃO:  

 

 

FORMATO: 

(    ) CONTEÚDO AO VIVO (LIVE) 

(    ) CONTEÚDO GRAVADO ANTES DE POSTAR 

 

O QUE SERÁ REALIZADO? 

 

 

 

 

 

 

COMO SERÁ REALIZADO? 
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EQUIPE ENVOLVIDA 

NOME: FUNÇÃO: CPF: 

   

   

   

   

   

   

 

  

 

 

________________________________________________________ 

Nome Completo e Assinatura 
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ANEXO II 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE OBRAS  

- DIREITOS AUTORAIS -  

 

Eu, _____________________________________________________ abaixo assinado, 

nacionalidade ________________ (estado civil), ____________________, portador da Cédula de 

Identidade n.º ________________________, inscrito(a) no CPF  sob n.º 

_______________________, e-mail ______________________________ residente e domiciliado 

na Rua __________________________________________________________ 

____________________________________________________ nº ____________________ 

considerando os direitos assegurados aos autores de obras literárias, artísticas, intelectuais e 

científicas insculpidos nos incisos XXVII e XXVIII do art. 5º da Constituição Federal, bem como nos 

termos da Lei Federal n.º 9.610/98 e dos Decretos n.º 57.125/65 e n.º 75.699/75, pelo presente 

termo e sob as penas da lei declaro e reconheço ser o único titular, ou ser um representante oficial 

de um coletivo, dos direitos morais e patrimoniais de autor da obra 

________________________________ (música, texto, filme, fotografia, gravura, pintura, palestra, 

etc.), intitulada _______________________________________________________  e por 

conseguinte AUTORIZO a utilização e/ou exploração da mencionada obra, meu produto 

proveniente das ações do CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA CULTURA CONFORME  

CHAMADA PÚBLICA 06/2020  . 

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

irrestrita e contemplando, dentre outros meios, a reprodução parcial ou integral, inclusive através da 

internet, nos canais oficiais e redes sociais; a edição; adaptação, transformação, para fins de 

promoção (teasers); tradução para qualquer idioma, inclusive libras; inclusão em fonograma ou 

produção audiovisual; utilização, direta ou indireta, mediante execução musical; radiodifusão sonora 

ou televisiva; captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva; 

sonorização ambiental; exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado; 

inclusão em base de dados, armazenamento em computador, microfilmagem e demais formas de 

arquivamento do gênero.  

Por ser expressão de minha livre e espontânea vontade firmo este termo sem que nada haja, no 

presente ou no futuro, a ser reclamado a título de direitos autorais conexos ou qualquer outro.  

Vila Rica - MT, _____de ___________________de ______ 

 

Autor da autorização  (assinatura): _______________________. 
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ANEXO III 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 

 

 

 

Eu,___________________________________________________, portador da Cédula de 

Identidade nº _________________, inscrito no CPF nº ________________, residente à Rua 

_____________________________, nº _______, na cidade de Vila Rica, Mato Grosso, AUTORIZO 

o uso de minha imagem e voz em fotos ou filme produzidos para minha participação no 

CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA CULTURA CONFORME CHAMADA PÚBLICA 

06/2020. 

 

A presente autorização é concedida sem ônus financeiro para ser utilizado em todas as suas 

modalidades e, em destaque das seguintes formas:  

 

(I) Sites e redes sociais. 

(II) Cartazes, postagens e outros formatos de divulgação online. 

(III) Divulgação em geral.  

(IV) Demais modelos expositivos ao público. 

 

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

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

 

 

Vila Rica - MT, ____ de _________________________ de 2020. 

 

____________________________________________ 

ASSINATURA 
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ANEXO IV 

 

TERMO DE ANUÊNCIA DOS ENVOLVIDOS 

 

 

Eu, ___________________________________________________, portador do RG 

nº___________________, inscrito no CPF: ____________________________, residente no 

endereço: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________, declaro ter 

ciência desta inscrição e que participo como integrante do trabalho: 

______________________________________________________________________, na função 

de: ___________________________________________________________.  

 

Por ser verdade, firmo o presente: 

Vila Rica - MT, _____ / _____ / 2020. 

______________________________________  

(assinatura do declarante) 
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ANEXO V 

FORMULÁRIO PARA RECURSOS 

Eu, ________________________________________, portador do documento de identidade 

nº______________, sob o CPF:______________________, inscrito no CREDENCIAMENTO DE 

PROJETOS PARA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO COM FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA 06/2020, 

apresento o presente recurso:  

A decisão objeto de contestação refere-se a:_______________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: _________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes documentos:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Vila Rica - MT, _____de___________de 2020.  

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Recorrente 
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ANEXO VI- MINUTA DO CONTRATO 
 

 CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO 

DE PROJETO CULTURAL  QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA E O SENHOR (A) 

......... PARA OS FINS QUE ESPECIFICA 

 

 

Chamada Pública nº 06/2020 

Processo Administrativo nº _____/2020 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o MUNICÍPIO DE VILA RICA, Estado de 

Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Rua Avenida 

Brasil, nº 2.000, Bairro Bela Vista, Palácio Araguaia, Vila Rica - MT, devidamente inscrita no 

C.N.P.J./MF, sob o nº. 03.238.862/0001-45, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, 

pelo Prefeito Municipal, ABMAEL BORGES DA SILVEIRA, brasileiro, residente e domiciliado 

Rua 04, nº 36, Setor Sul, nesta cidade de Vila Rica - MT, portador da Cédula de Identidade RG nº 

1614784 SSP/GO e inscrito no CPF sob nº 328.086.071-72, doravante denominado de 

CONTRATANTE, e xxxxx xxxxxx, CPF sob o nº xxx.xxx.xxx-xx, domiciliado na Rua xxxx, n° xx, 

Cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, diante de solicitação encaminhada 

pela Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer, firmam o presente instrumento, que se regerá 

pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições que 

enunciam a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 É objeto do presente termo a contratação de pessoa física/jurídica para execução do Projeto 

Cultural denominado xxxxxxxxxx, conforme especificações contidas no Termo de Referência e no 

projeto/proposta, partes integrantes deste contrato como se nele transcritas fossem. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 A execução do contrato reger-se-á pelas normas consubstanciadas nos artigos 55, inciso XIII, 66 

a 76, exceto artigo 72, da Lei 8.666/93, especificações/normas estabelecidas pela Secretaria 

Municipal de Cultura, Desporto e Lazer, assim como pelo que dispõe a Chamada Pública supracitada. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

3.1 O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura, com eficácia legal após a publicação de seu extrato, podendo ser prorrogado dentro do 

limite legal estabelecido na Lei 8.666/93, mediante termo aditivo. 

 

Parágrafo único: A partir da emissão da autorização de execução pelo Gestor o contratado poderá 

iniciar suas atividades conforme cronograma proposto. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

4.1 O valor global do presente contrato é de R$ xx.xxxx,xx (xxxx ). 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 O repasse dos recursos ao contratado será efetuado em até trinta dias a partir da assinatura do 

contrato e emissão de autorização de execução pelo gestor. A partir da emissão da autorização de 

execução o contratado poderá iniciar suas atividades conforme cronograma proposto. 

5.2 Quanto ao repasse antecipado de recursos, o TCU, de longa data, reconhece a possibilidade de a 

Administração, de forma excepcionalíssima, realizar pagamentos antes da efetiva execução do objeto 

contratado. (p. ex. Acórdãos 134/95 e 59/99, ambos do Plenário). 

5.3 Essa exceção se aplica à presente Chamada Pública, uma vez que o valor repassado será utilizado 

para o financiamento e desenvolvimento dos projetos selecionados, razão pela qual o pagamento 

posterior inviabilizaria a execução dos trabalhos pelos contratados. 

5.4 Insta salientar que o repasse prematuro não dispensa a necessidade de a Administração adotar 

medidas para prevenir prejuízos ao Erário, caso o contratado deixe de cumprir as suas obrigações. 

Dessa forma, após a execução dos projetos, deverão os contratados prestar contas, mediante emissão 

mailto:gabinete@vilarica.mt.gov.br
http://www.vilarica.mt.gov.br/


Estado de Mato Grosso 
Prefeitura Municipal de Vila Rica 

CNPJ 03.238.862/0001-45 
 

         ______________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

AV. BRASIL, 2.000 - BAIRRO BELA VISTA – VILA RICA/MT CEP: 78.645-000FONE/FAX: (0xx66)  3554-1309/1151 
E-mail gabinete@vilarica.mt.gov.br     -  Site: www.vilarica.mt.gov.br 

 
 

de relatório e apresentação de planilha, que serão submetidos ao Comitê Gestor do PRÊMIO 

ALDIR BLANC DE ISOLAMENTO SOCIAL, para apreciação. 

5.5 A não prestação das contas ou a rejeição das mesmas pelo Comitê Gestor acarretará o 

impedimento de participação dos contratados em novos editais publicados pelo Município até que 

sejam regularizadas as pendências apontadas, sem exclusão da responsabilização civil e 

administrativa cabíveis. Por oportuno, citam-se outros julgados que traduzem o entendimento do 

TCU: O pagamento antecipado não é vedado pelo ordenamento jurídico, contudo, é admitido apenas 

em situações excepcionais. A possibilidade de pagamento adiantado deve ser condicionada à 

existência de interesse público devidamente demonstrado, previsão no edital e exigência de garantias. 

(Acórdão 3614/2013 – Plenário) 

5.6 A antecipação de pagamento somente deve ser admitida em situações excepcionais, devidamente 

justificadas pelo interesse público e observadas as devidas cautelas e garantias. (Acórdão 1565/15 – 

Plenário) 

5.7 Assim, tendo em vista que a disponibilização dos recursos é condição essencial para a execução 

dos projetos e que o pagamento a posteriori inviabilizaria a realização dos mesmos, o pagamento 

antecipado associado à prestação de contas é a medida que melhor atende o interesse público para 

concretização desta chamada pública. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 Os recursos financeiros para pagamento das despesas deste contrato correrão por conta da 

dotação orçamentária: 

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer 

Proj/Ativ. 2.262........................Ações emergenciais ao Setor Cultural- Lei Aldir 

blanc 

            3.390.31.02......................Premiações Culturais, Artísticas 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME LEGAL 
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7.1 O presente contrato reger-se-á pelas normas constantes das Leis 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, sendo decorrente da Chamada Pública 06/2020, cujos termos são partes integrantes do 

presente contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

1 – Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

1.1 Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios definidos na cláusula quarta e quinta; 

1.2. Notificar o contratado, fixando-lhe prazos para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas 

na execução do projeto; 

1.3. Fiscalizar e controlar a execução do projeto cultural objeto deste contrato através do gestor e do 

fiscal; 

1.4. Fornecer todas as informações necessárias à efetiva realização do projeto. 

2 – Constituem obrigações do CONTRATADO: 

2.1. Iniciar a execução do projeto somente mediante prévia autorização da Secretaria Municipal de 

Cultura, DESPORTOs e Lazer, de acordo com os critérios adotados; 

2.2. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

2.3. Responder pelos danos, dolosa ou culposamente, causados à Administração, seus bens, 

servidores ou a terceiros, sejam eles de natureza civil ou criminal, na execução do objeto do presente 

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 

contratante; 

2.4. Cuidar da segurança do seu pessoal empregado ou assistente na execução do projeto, se houver, 

obedecendo aos requisitos legais pertinentes, ficando a Contratante e seus prepostos isentos de 

qualquer responsabilidade com relação a eventuais acidentes de trabalho decorrentes do serviço 

prestado, sejam eles de natureza civil ou criminal; 

2.5. Comunicar ao Gestor do Contrato acerca de qualquer anormalidade constatada e prestar os 

esclarecimentos solicitados; 

2.6. Executar novamente as etapas do projeto que, a juízo do representante da contratante, não forem 

considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no valor repassado; 
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2.7. Selecionar e treinar adequadamente a equipe alocada à execução do projeto, se houver; 

2.8. Fazer uso de todos os equipamentos de segurança recomendados pelas normas regulamentares; 

2.9. Mencionar, de forma adequada, sempre que fizer publicidade do projeto contratado, o 

financiamento do mesmo através de recursos municipais oriundos do PRÊMIO ALDIR 

BLANC DE ISOLAMENTO SOCIAL. 

2.10. É expressamente vedada a subcontratação de outra pessoa jurídica ou pessoa física para a 

execução do projeto objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS PADRÕES DE DESEMPENHO 

9.1 O contratado se obriga a executar os serviços de acordo com os mais elevados padrões de 

competência e integridade profissional e ética, assim como desempenhar suas obrigações com a 

atenção devida, eficiência e economia, em concordância com o disposto no Termo de Referência e 

projeto/proposta. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GESTÃO DO CONTRATO 

10.1 Ficam determinados como gestor do presente instrumento o servidor _________, matrícula 

_______, lotado na Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer e como fiscal _______, matrícula 

_________. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES 

11.1 O presente contrato poderá ser alterado conforme previsto na Lei 8.666/93, através de termo 

aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

12.1 A contratante poderá rescindir unilateralmente o presente contrato conforme os motivos 

seguintes: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 

III - a lentidão no seu cumprimento; 
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IV - o atraso injustificado no início da execução dos serviços; 

V - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo I do artigo 

67 da lei 8.666/93; 

VII - a decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

VIII - a dissolução da sociedade; 

IX - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato; 

X - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante no processo 

administrativo a que se refere o contrato; 

XI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato. 

Parágrafo único - Nos casos de rescisão acima mencionados, a contratante não indenizará a 

contratada, salvo pelos serviços já executados até o momento da rescisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

13.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que: 

13.2 Inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

13.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.4 Fraudar na execução do contrato; 

13.5 Comportar-se de modo inidôneo; 

13.6 Cometer fraude fiscal; 

13.7 Não mantiver a proposta; 

13.8 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

13.9 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 
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13.10 Multa moratória de 0,01% (um centésimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 0,3% (três décimos por cento); 

13.11 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre 

si; 

13.12 Multa compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

13.13 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

13.14 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos; 

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

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

13.16 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

13.17 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

13.18 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação; 

13.19 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados; 

13.20 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666, de 1993; 

13.21 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade; 
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Estado de Mato Grosso 
Prefeitura Municipal de Vila Rica 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

14.1 A contratante fará a publicação do resumo deste contrato no diário oficial do Município de Vila 

Rica para os efeitos legais previstos na legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1 As partes elegem o foro da Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, para dirimir 

quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente contrato. 

E por estarem assim ajustadas, firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

 

Vila Rica, XX de XXXX de 2020. 
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