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E D I T A L  
D E 

C R E D E N C I A M E N T O Nº 001/2017 
 
A COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL, torna público que encontra-se aberto o credenciamento 
de prestadores de serviço - pessoas físicas com experiência técnica na área cultural a fim de ofertar serviços de capacitação 
em atividades culturais como instrutores ministrando oficinas de dança, artes visuais, patrimônio cultural, artesanato, técnicas 
do espetáculo, audiovisuais, música e literatura  nas diversas localidades e bairros do Município (sede e orla), a fim de fomentar 
e descentralizar o acesso à cultura e à produção de bens culturais. O Edital acompanhado dos seus anexos poderá ser obtido 
através do Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Camaçari www.compras.camacari.ba.gov.br, devendo a 
documentação ser entregue na recepção da Coordenadoria de Materiais e Patrimônio - CMP, situada no Centro Administrativo, 
Secretaria de Administração, à Rua Francisco Drumond, s/nº, Centro, Camaçari, Bahia. 
 
1. OBJETO DO CREDENCIAMENTO 
 

1.1 O objeto do presente Edital é o credenciamento de prestadores de serviço - pessoas físicas com experiência técnica na 
área cultural a fim de ofertar serviços de capacitação em atividades culturais como instrutores ministrando oficinas de 
dança, artes visuais, patrimônio cultural, artesanato, técnicas do espetáculo, audiovisuais, música e literatura  nas 
diversas localidades e bairros do Município (sede e orla), a fim de fomentar e descentralizar o acesso à cultura e à 
produção de bens culturais. 

 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

2.1 - Somente poderão participar do presente chamamento, as pessoas físicas que comprovem habilitação para prestar os 
serviços a serem desenvolvidos, conforme requisitos exigidos neste instrumento de chamamento, concordando, ainda, com 
os valores e condições propostas pelo Município. 
 
2.2 Os interessados deverão proceder, antes da entrega da documentação, à verificação minuciosa de todos os elementos 
fornecidos, em caso de dúvida solicitar esclarecimentos por escrito à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. 
 
2.3 A não comunicação na forma acima estabelecida, implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, 
em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação, posterior com base em imperfeições, incorreções, omissões ou falhas. 

     
3. RESPONSABILIDADES NA PARTICIPAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1 A apresentação dos documentos para o credenciamento pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação às 
exigências previstas no Edital e seus anexos. 
 
3.2 A proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo-as como firmes 
e verdadeiras. 

 
4. DOS IMPEDIMENTOS 
 

4.1 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo de credenciamento os interessados que se enquadre em 
uma ou mais das situações a seguir: 
 
a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 

b) Ter idade inferior a 18 (dezoito) anos; 

c) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da Administração Pública, 
nas hipóteses previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93; 

d) Tenham funcionário ou membro da Administração Municipal de Camaçari. 
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5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 

5.1 Os interessados em se credenciar para presta os serviços objeto do presente credenciamento à Prefeitura 
Municipal de Camaçari, deverão apresentar sua documentação na Secretaria de Cursos da Cidade do 
Saber, localizada à Rua do Telegrafo, s/nº, Bairro do Natal, no período de 09 horas ás 12 horas e de 13 
horas às 17 horas.  
 

 
 
 
 
 

 
5.2. Os envelopes serão abertos no ato da entrega, onde serão conferidos os documentos apresentados. A análise 
dos documentos será em sessão interna, cuja Ata será divulgada no Portal de Compras de Camaçari e o resultado 
final publicado na imprensa oficial. 
 
6. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

a) Ser maior de 18 anos; 

b) Cópia autenticada ou acompanhada do original da cédula de identidade RG e do documento de inscrição no 
cadastro de pessoas físicas (CPF); 

c) Indicação da modalidade e sub modalidade de interesse; 

d) Comprovante de residência; 

e) Curriculum vitae, datado, assinado, contendo endereço completo, telefone e e-mail, quanto tempo atua na área 
da (s) oficina (s) que pretende o credenciamento e principais serviços prestados; 

f) Comprovação de experiência efetiva para qualquer das oficinas, de acordo com a modalidade e sub modalidade 
de seu interesse, através de declarações, atestados, diplomas, certificados, publicações, reportagens e outros 
documentos hábeis que comprovem o envolvimento do instrutor facilitador na atividade com a respectiva 
modalidade e sub modalidade, conforme opção de inscrição no credenciamento; 

g) Certificado de antecedentes criminais; 

h) Ficha de inscrição, conforme (Anexo III do Edital); 

i) Declaração de situação de regularidade (Anexo VI do Edital); 

j) Declaração de não ser funcionário (a) da prefeitura de Camaçari (Anexo V do Edital). 
 

7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

7.1 A vigência do credenciamento será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da publicação na imprensa oficial. 
 

8. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 
 

8.1 Os serviços deverão ser prestados atendendo todas as condições contidas no Termo de Referência que são partes 
integrantes deste edital, independente de transcrição. 
 
8.2  Os serviços serão realizados nas localidades definidas pela Secretaria de Cultura (sede e orla) de acordo com o interesse 
da gestão, conforme a necessidade de atendimento a projetos e programas, sendo de inteira responsabilidade do 
credenciado os gastos com transporte e alimentação que eventualmente sejam necessários para a realização do serviço. 
 

9. DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DO CREDENCIAMENTO 
 

9.1 PROCEDIMENTOS: 

9.1.1 Poderá inscrever-se e atuar em apenas uma modalidade e submodalidade relacionada. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
 
CREDENCIAMENTO N.º 001/2017 - COMPEL 
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9.1.2 Serão credenciados profissionais que tenham experiência mínima de 01 (um) ano nas modalidades culturais elencadas 
neste termo, e que a partir de conhecimento adquirido em circuitos formais ou informais de formação, reúna, transforme e 
dissemine conhecimento nos diversos gêneros e linguagens aqui contemplados. O profissional deve estar apto a compartilhar 
conhecimentos a partir de sua vivência pessoal, sendo desejável ter experiência em ensino das artes e possuir trajetória 
profissional estruturada como artista, professor e/ou orientador. 

9.1.3 Os erros materiais irrelevantes, de natureza formal serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da COMPEL, 
desde que não comprometam o interesse público e da Administração. 

9.1.3.1 Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrência não comprometa a idoneidade do 
documento ou a perfeita compreensão do conteúdo do Requerimento 

9.1.4 É facultada a COMPEL, em qualquer fase do credenciamento, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, na forma da legislação em vigor. 

9.1.5 Após atendidos os requisitos relativos a documentação de habilitação, a Comissão Técnica da Secretaria de Cultura, 
nomeada através Portaria, procederá com avaliação e emissão de parecer de acordo com os seguintes critérios: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
CRITÉRIO PONTUAÇÃO 
1. IDENTIDADE CULTURAL 

(Relevância dos trabalhos realizados para o 
reconhecimento, dinamização e visibilidade da 
produção artística cultural local) 

0 A 10 PONTOS 

(pontuação mínima necessária neste critério: 5 pontos) 

2. QUALIDADE DO PORTFÓLIO E 
TRABALHOS REALIZADOS 

0 A 10 PONTOS (pontuação mínima necessária neste critério: 
5 pontos) 

3. TEMPO DE EXPERIÊNCIA 
1 a 2 anos 1 ponto 
Acima de 2 e até 5 anos 2 pontos 
Acima de 5 anos 3 pontos 

4. EXPERIÊNCIA COM DOCÊNCIA 
1 a 2 anos 1 ponto 
Acima de 2 e até 5 anos 2 pontos 
Acima de 5 anos 3 pontos 

5. CERTIFICADOS, TÍTULOS E DIPLOMAS 

Cursos e eventos* 1 ponto 
Diploma de nível superior 2 pontos 
Pós-graduação 3 pontos 
Mestrado 4 pontos 

Doutorado 
5 pontos 

9.1.6 Após analise, a Comissão técnica da Secretaria de Cultura, encaminhará para a COMPEL relatório informado se a 
requerente está APTA ou INAPTA para a prestação dos serviços. 

9.1.7  As Atas das sessões do credenciamento serão disponibilizadas no Portal de Compras de Camaçari. 

9.2 JULGAMENTO: 

9.2.1 Atendidos os requisitos de habilitação e sendo considerado APTA pela Comissão Técnica da Secretaria de Cultura, o 
requerimento de credenciamento será DEFERIDO para modalidade e sub-modalidade aprovada. 

 
9.2.1.1 Estarão aptos a atuar como instrutores os candidatos que obtiverem pontuação mínima de 13 pontos. 

 
9.2.2 Terá credenciamento INDEFERIDO: 
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9.2.2.1 Deixar de apresentar documentação ou informação exigida, apresentá-la incompleta ou em desacordo com as 
disposições deste Edital; 
 
9.2.2.3 Que não atingirem a pontuação mínima; 
 
9.2.2.4 Que tenha sido considerada INAPTA pela Comissão Técnica da SECULT; 
 
9.2.2.5 Que não tenha cumprido diligência para sanar falhas na solicitação de credenciamento. 
 

9.2.3 O resultado final do credenciamento será divulgado no Portal de Compras de Camaçari e publicado na imprensa oficial. 
 

10. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

10.1 Os profissionais credenciados serão convocados futura e eventualmente a realizar oficinas de no mínimo 5 horas e no 

máximo 50 horas, na modalidade e submodalidade de sua especialidade, de acordo com o interesse da gestão. A quantidade 

de horas/aula a ser contratada, horários e datas, início e término das oficinas, bem como a localidade ou bairro (da sede ou 

orla) serão programadas pela secretaria municipal de cultura conforme a necessidade de atendimento a projetos e programas. 

10.2 Os serviços serão realizados nas localidades definidas pela secretaria de cultura (sede e orla) de acordo com o interesse 

da gestão, conforme a necessidade de atendimento a projetos e programas, sendo de inteira responsabilidade do credenciado 

os gastos com transporte e alimentação que eventualmente sejam necessários para a realização do serviço. 

10.3 Os credenciados serão contratados rigorosamente considerando-se as vagas existentes, a disponibilidade orçamentária e 

a ordem estabelecida por classificação; 

10.4 O contratado deverá ter a disponibilidade nos horários e locais (inclusive finais de semana) estabelecidos pela secretaria 

municipal de cultura para a execução da oficina ou do curso. 

10.5 As contratações serão feitas como pessoa física. 

10.6 O contratado deverá iniciar suas atividades a partir emissão da ordem de serviços. 

10.7 A convocação dos profissionais se dará por ordem de serviço, observada estritamente a ordem de classificação dentro de 

cada modalidade e respectiva submodalidade, de acordo com as vagas disponibilizadas pela secretaria de cultura observando-

se os critérios de necessidade e oportunidade da administração. 
 
11. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
11.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Projeto/Atividade: 
3007; Elemento de Despesa: 33903600; Fonte: 0100000. Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações orçamentárias que 
forem adotadas nos orçamentos vindouros. 
 

12 HOMOLOGAÇÃO E INSTRUMENTO CONTRATUAL 

12.1 Deferido o Credenciamento, o Município de Camaçari convocará a proponente para assinatura do contrato, no prazo 

máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da convocação. Este prazo poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, 

aceito pela Administração. 
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12.2 Havendo recusa da licitante credenciado em atender a convocação no prazo mencionado no item anterior é facultados à 

Administração aplicação das sanções e penalidades cabíveis. 

12.3  Não é permitida subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, da execução do objeto deste 

credenciamento sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 

12.4 A homologação e assinatura do contrato serão realizadas pelo Prefeito de Camaçari. 
 

13.  GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 

13.1 A CONTRATANTE exercerá a gestão e fiscalização do(s) contrato(s) através de técnicos devidamente designados pela 
Secretaria da Cultura de Camaçari, sem reduzir nem excluir a responsabilidade da CREDENCIADA. 
 
13.2 Ficam reservados à CONTRATANTE, o direito e a autoridade para resolver todos e quaisquer casos singulares, 
duvidosos ou omissos, não previstos no Contrato, no Edital, nas leis e demais normas, e em tudo mais que, de qualquer forma, 
se relacione, direta ou indiretamente, com o fornecimento em questão. 
 
13.3 Compete especificamente à Secretaria da Cultura de Camaçari esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam 
apresentadas pela CREDENCIADA. 

14. PAGAMENTO 

14.1  O pagamento aos contratados será efetuado em 30 (trinta) dias após a apresentação do documento comprobatório do 
serviço prestado (relatório de atividades) e atestada a sua afetiva execução pela secretaria de cultura, sendo realizado 
mediante depósito em conta bancária, pela prefeitura municipal de Camaçari-BA. A prefeitura pagará, por hora trabalhada ao(à) 
contratado(a), pelos serviços efetivamente prestados. 
 
14.2 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso do prazo de 
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não 
será devida atualização financeira. 

14.3  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 

que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preço. 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
15.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA estão elencadas na Cláusula sexta – Minuta do Contrato, que 
fazem parte integrante deste edital, independente de transcrição. 
 

16. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

16.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Credenciamento, perante a Prefeitura Municipal de Camaçari, 
aquele que não protocolar na COMPEL (horário de atendimento das 8h às 14h), até 02 (dois) dias úteis antes de expirar o 
prazo para credenciamento, apontando os motivos da impugnação. 
 
16.2 Apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não será caracterizada como instrumento 
recursal. Será considerada como solicitação de esclarecimento. 
 
16.3  Dos demais atos relacionados com o credenciamento caberão recurso previsto no art. 109 da Lei Federal 8.666/93. 

 
16.4  O prazo para interposição de recursos será de 05 (cinco) dias úteis, observado o disposto do art. 109 da Lei Federal 

8.666/93. 
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16.5 O recurso deverá ser protocolado na Comissão Central Permanente de Contratação Direta – COMPEL, no endereço: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, COORDENAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO, COMPEL, RUA 
FRANCISCO DRUMMOND, S/N°, CENTRO ADMINISTRATIVO, PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TÉRREO, 
CAMAÇARI, BAHIA, CEP.: 42.800-970, no horário de atendimento das 8h às 14h. 

 
16.6 Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todas as licitantes, que poderão apresentar contrarazões  no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis. 
 
16.7 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pelo proponente. 
 
16.8 Não serão conhecidos impugnações e recursos que forem enviados por fax ou e-mail. 
 
16.9 O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 Ao participar do credenciamento, a proponente declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo 
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis pelo credenciamento, tanto 
direta ou indiretamente. 
 
17.2 A apresentação da documentação de credenciamento implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste 
edital e seus anexos. 
 
17.3 O presente credenciamento não importa necessariamente em contratação, podendo o Prefeito Municipal revogá-la, no 
todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de 
ofício, ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no Portal de Compras de Camaçari para 
conhecimento dos participantes do credenciamento. 
 
17.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado 
pela COMPEL, sob pena de INDEFERIMENTO do credenciamento. 
 
17.5 As normas que disciplinam este credenciamento serão sempre interpretadas em favor da ampliação do número de 
credenciados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
17.6 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e fax, bem como a 
modificação dos mesmos no curso do credenciamento, dando-se por intimada em caso de eventual tentativa frustrada de 
comunicação. 
 
17.7 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela COMPEL, com base na legislação vigente. 
 
17.8 Quaisquer esclarecimentos e informações sobre este edital poderão ser feitos à COMPEL, até 02 (dois) dias úteis antes 
de expirar o prazo para credenciamento, através do e-mail: compelpmc@gmail.com. 
 
17.9 A proponente credenciada que tiver seu requerimento indeferido poderá abrir novo processo solicitando credenciamento. 
 
17.10 Fica designado o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de quaisquer questões judiciais 
resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
17.11 - Quaisquer esclarecimentos referentes ao presente credenciamento, poderão ser obtidos pelo telefone (71) 3621- 
6665/6880. 

 
Camaçari, 01 de dezembro de 2017.  

___________________________________________ 
Ana Paula Souza Silva 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2017 - COMPEL 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO 

Credenciamento de prestadores de serviço - pessoas físicas com experiência técnica na área cultural a fim de ofertar serviços de 
capacitação em atividades culturais como instrutores ministrando oficinas de dança, artes visuais, patrimônio cultural, artesanato, 
técnicas do espetáculo, audiovisuais, música e literatura  nas diversas localidades e bairros do município (sede e orla), a fim de 
fomentar e descentralizar o acesso à cultura e à produção de bens culturais. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

O presente credenciamento se faz necessário para ampliar e descentralizar a oferta de serviços culturais, na modalidade de 
oficinas de formação cultural, especialmente direcionada aos munícipes que têm dificuldade de acesso às atividades da cidade 
do saber os professores que já atuam neste equipamento não dispõem de horas disponíveis para oferta de oficinas externas, de 
modo que torna-se necessário o apoio de mais profissionais para atingir a meta do governo de descentralizar as ações da cultura
a modalidade de credenciamento mostra-se mais vantajosa pois o investimento será feito sob demanda e não haverá 
necessidade de contratação permanente destes profissionais. 

Além disso, a maior parte das modalidades de oficinas culturais previstas neste credenciamento ainda não fazem parte do rol de 
cursos oferecidos pela secretaria de cultura, através da cidade do saber, sendo importantes para fomentar o desenvolvimento 
cultural e a cadeia produtiva da cultura. 

Tais oficinas são essenciais no sentido de desenvolver talentos e contribuir para sua formação como profissional de artes, a fim 
não apenas de elevar o nível cultural do município, mas para apoiar ações que erradiquem a pobreza e ofereçam alternativas de
atuação aos jovens em situação de vulnerabilidade, preparando o artista local para atuar no mercado. 

3. PRAZO DE VIGÊNCIA 

45 dias 

4. VALOR GLOBAL ESTIMADO 

 R$ 96.150,00 

5. DETALHAMENTO DO SERVIÇO 

Serão credenciados profissionais que tenham experiência mínima de 01 (um) ano nas modalidades culturais elencadas neste 
termo, e que a partir de conhecimento adquirido em circuitos formais ou informais de formação, reúna, transforme e dissemine 
conhecimento nos diversos gêneros e linguagens aqui contemplados o profissional deve estar apto a compartilhar conhecimentos 
a partir de sua vivência pessoal, sendo desejável ter experiência em ensino das artes e possuir trajetória profissional estruturada 
como artista, professor e/ou orientador. 

Os profissionais credenciados serão convocados futura e eventualmente a realizar oficinas de no mínimo 5 horas e no máximo 50
horas, nas modalidades de sua especialidade, em localidades a serem definidas pela secretaria de cultura, de acordo com o 
interesse da gestão a quantidade de horas/aula a ser contratada será programada pela secretaria municipal de cultura conforme 
a necessidade de atendimento a projetos e programas. 

A convocação dos profissionais se dará por ordem de serviço, observada estritamente a ordem de classificação dentro de cada 
modalidade e respectiva submodalidade, de acordo com as vagas disponibilizadas pela secretaria de cultura observando-se os 
critérios de necessidade e oportunidade da Administração. 

Cada profissional poderá inscrever-se e atuar em apenas uma modalidade e submodalidade relacionada. 
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O presente credenciamento não implica em contratação, mas, assegurará apenas a expectativa de contratação, ficando a 
concretização desta condicionada à disponibilidade orçamentária, observância das disposições legais pertinentes, ao exclusivo
interesse e conveniência da administração municipal, da rigorosa ordem de classificação, do prazo de validade deste edital e 
limites de vagas existentes, ou seja, este credenciamento não tem o condão de criar direito líquido e certo quanto à contratação. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

O conteúdo programático será definido em comum acordo entre o instrutor credenciado e a secretaria de cultura, de acordo com 
o interesse da Administração e demanda da comunidade, devendo obedecer, de acordo com as especificidades de cada 
modalidade, ao seguinte roteiro metodológico: 

• aulas expositivas dialogadas 
• aulas práticas dirigidas nas diversas modalidades 
• trabalhos e exercícios individuais e em grupo 
• pesquisa de linguagens e estilos, variações técnicas 
• noções de empreendedorismo cultural e economia criativa 

 As atividades teóricas não poderão ultrapassar de 20% do total da carga horária de cada oficina. 

Tabela 1: lista de modalidades e respectivas submodalidades disponíveis para credenciamento de profissionais: 

 MODALIDADE SUBMODALIDADES 

OFICINAS DE DANÇA 

DANÇA DO VENTRE 

DANÇA DE RUA 

DANÇA PARA CRIANÇAS 

DANÇA DE SALÃO 

ARTES VISUAIS 

PINTURA EM TELA 

MOSAICO 

GRAFITE 

ESCULTURA 

FOTOGRAFIA 

PATRIMONIO CULTURAL 

EMPREENDEDORISMO CULTURAL 

CULTURA AFRO 

CULTURA INDÍGENA 

MANIFESTAÇÕES POPULARES 

ARTESANATO 

ARTES MANUAIS: CROCHÊ, TRICÔ, BORDADO, CUSTOMIZAÇÃO, 
PATCHWORK, 

BIJOUTERIA ARTESANAL 

OLARIA 

BONECAS ARTESANAIS 

PINTURA EM BARRO 

TÉCNICAS DO ESPETÁCULO MAQUIAGEM E FIGURINO PARA TEATRO 
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CENOGRAFIA PARA TEATRO 

SONOPLASTIA E OPERAÇÃO DE SOM 

ILUMINAÇÃO CÊNICA E OPERAÇÃO DE LUZ 

TÉCNICAS CIRCENSES 

MÚSICA 

MUSICOTERAPIA 

CANTO CORAL 

INICIAÇÃO MUSICAL – FLAUTA DOCE 

NOVAS LINGUAGENS E RECICLAGEM DE INSTRUMENTOS 

LITERATURA 

POESIA E CRIAÇÃO POÉTICA 

CRIAÇÃO LITERÁRIA 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

LITERATURA DE CORDEL 

EDITORAÇÃO DE LIVROS 

HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

AUDIO-VISUAIS 

OFICINA DE VÍDEO 

SOFTWARES E APLICATIVOS PARA EDIÇÃO DE FILMES 

FILMES DE ANIMAÇÃO 

ROTEIRO/DIREÇÃO DE AUDIO-VISUAIS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD. U. F. PER. UND. 
PER. 

VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

1 OFICINAS DE DANÇA 200 H -- -- 60,00 12.000,00 
2 OFICINAS DE ARTES VISUAIS 200 H -- -- 30,00 6.000,00 
3 OFICINAS EM PATRIMÔNIO 

CULTURAL 
350 H -- -- 45,00 15.750,00 

4 OFICINAS DE ARTESANATO 200 H -- -- 40,00 8.000,00 
5 OFICINAS EM TÉCNICAS DO 

ESPETÁCULO 
200 H -- -- 67,00 13.400,00 

6 OFICINAS DE MÚSICA 200 H -- -- 80,00 16.000,00 
7 OFICINAS DE LITERATURA 200 H -- -- 50,00 10.000,00 
8 OFICINAS DE AUDIO-VISUAIS 200 H -- -- 75,00 15.000,00 

VALOR GLOBAL (R$): 96.150,00 

6. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

6.1.   Ser maior de 18 anos 

6.2.   Cópia autenticada ou acompanhada do original da cédula de identidade RG e do documento de inscrição no cadastro 
de pessoas físicas (CPF); 

6.3.   Indicação da modalidade e submodalidade de interesse; 

6.4.  Comprovante de residência; 
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6.5.  Curriculum vitae, datado, assinado, contendo endereço completo, telefone e e-mail, quanto tempo atua na área da (s) 
oficina (s) que pretende o credenciamento e principais serviços prestados; 

6.6.   Comprovação de experiência efetiva para qualquer das oficinas, de acordo com a modalidade e sub modalidade de seu 
interesse, através de declarações, atestados, diplomas, certificados, publicações, reportagens e outros documentos 
hábeis que comprovem o envolvimento do instrutor facilitador na atividade com a respectiva modalidade e sub 
modalidade, conforme opção de inscrição no credenciamento; 

6.7.   Certificado de antecedentes criminais; 

6.8. Será instituída através de portaria expedida pela Secult e devidamente publicada no diário oficial uma comissão para 
avaliação e atestado de capacidade técnica dos profissionais credenciados, de acordo com os seguintes critérios: 

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

1. identidade cultural 

(relevância dos trabalhos realizados para o 
reconhecimento, dinamização e visibilidade 
da produção artística cultural local) 

0 a 10 pontos 

(pontuação mínima necessária neste critério: 5 
pontos) 

2. qualidade do portfólio e trabalhos 
realizados 

0 a 10 pontos 

(pontuação mínima necessária neste critério: 5 
pontos) 

3. tempo de experiência 

1 a 2 anos 1 ponto 
acima de 2 e até 5 
anos 2 pontos 

acima de 5 anos 3 pontos 

4. experiência com docência 

1 a 2 anos 1 ponto 
acima de 2 e até 5 
anos 2 pontos 

acima de 5 anos 3 pontos 

5. certificados, títulos e diplomas 

cursos e eventos* 1 ponto 
diploma de nível 
superior 2 pontos 

pós-graduação 3 pontos 
mestrado 4 pontos 
doutorado 5 pontos 

* serão considerados apenas os cursos relacionados à modalidade escolhida para o credenciamento ou à área de docência. 

6.9.  Estarão aptos a atuar como instrutores os candidatos que obtiverem pontuação mínima de 13 pontos. 

6.10. Os candidatos que não atingirem a pontuação mínima indicada no item 6.8 terão seu credenciamento cancelado. 

6.11. Nenhum membro da comissão de avaliação poderá participar de forma alguma do presente edital enquanto proponente 
ou ter quaisquer vínculos profissionais ou empresariais com as propostas apresentadas ou parentesco com os 
proponentes. 

6.12. É vedada a participação neste edital de credenciamento dos funcionários e servidores da administração pública. 

 
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento aos contratados será efetuado em 30 (trinta) dias após a apresentação do documento comprobatório do serviço 
prestado (relatório de atividades) e atestada a sua afetiva execução pela secretaria de cultura, sendo realizado mediante depósito 
em conta bancária, pela Prefeitura Municipal de Camaçari-BA. A Prefeitura pagará, por hora trabalhada ao(à) contratado(a), pelos 
serviços efetivamente prestados, os valores unitários, fixados na Tabela 1.  
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8. PRAZO INÍCIO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS 

Os profissionais credenciados serão convocados futura e eventualmente a realizar oficinas de no mínimo 5 horas e no máximo 50
horas, na modalidade e submodalidade de sua especialidade, de acordo com o interesse da gestão a quantidade de horas/aula a 
ser contratada, horários e datas, início e término das oficinas, bem como a localidade ou bairro (da sede ou orla) serão 
programadas pela secretaria municipal de cultura conforme a necessidade de atendimento a projetos e programas. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I. Prestar de maneira satisfatória, os serviços de instrução elencados no objeto do presente edital; 

II. Responsabilizar-se pelos gastos com transporte e alimentação – quando houver - para a prestação do serviço; 

III. Não ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em parte o presente contrato, sem prévio e expresso consentimento do 
contratante; 

VI. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no processo de credenciamento; 

V. responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante; 

VI. enviar ao contratante, mensalmente ou sempre que solicitado, relatórios detalhados sobre as atividades realizadas e 
encaminhar, de imediato, cópias de recursos e outras peças processuais protocolizados. 

VII. Executar, com rigorosa observância do termo de referencia, zelando pela boa qualidade das ações e serviços prestados, 
buscando alcançar efetividade pedagógica e social; 

VIII. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo contratante  

IX. arcar com eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade 
cometida na execução do contrato.  

  
10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O Município não será responsável por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculadas a 
execução do presente contrato, bem como por qualquer dano de indenização a terceiros em decorrência de atos da contratada, 
seus empregados ou prepostos. 

  
11. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Os serviços serão realizados nas localidades definidas pela secretaria de cultura (sede e orla) de acordo com o interesse da 

gestão, conforme a necessidade de atendimento a projetos e programas, sendo de inteira responsabilidade do credenciado os 

gastos com transporte e alimentação que eventualmente sejam necessários para a realização do serviço. 

Os credenciados serão contratados rigorosamente considerando-se as vagas existentes, a disponibilidade orçamentária e a 

ordem estabelecida por classificação; 

O contratado deverá ter a disponibilidade nos horários e locais (inclusive finais de semana) estabelecidos pela secretaria 

municipal de cultura para a execução da oficina ou do curso. 

As contratações serão feitas como pessoa física. 

O contrato terá vigência de 01 (um) ano, dentro dos limites previstos na lei federal nº 8.666/93. 
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O contratado deverá iniciar suas atividades a partir da emissão ordem de serviço. 

O contrato celebrado com o interessado habilitado não gera qualquer vínculo empregatício com a Secretaria de Cultura ou com a 

Prefeitura. 

A contratação dar-se-á através de contrato de prestação de serviços de docência em função da carga horária estipulada pela 

Secretaria de Cultura, de acordo com o interesse da administração, para cada oficina. 
 
 

12. DOTACAO ORCAMENTARIA 

Ação: 3007 - incentivo aos artistas da terra. Natureza de despesa: 33.90.36.00. Fonte: 0100000  

13. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

A gestão e a fiscalização dos contratos será realizadas por equipe designada pela Secult. 
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CREDENCIAMENTO Nº 000/2017 - COMPEL 
 

ANEXO II – TABELA DE PREÇO 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD. U. F. PER. UND. 
PER. 

VALOR 
UNIT. (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

1 OFICINAS DE DANÇA 200 H -- -- 60,00 12.000,00 
2 OFICINAS DE ARTES VISUAIS 200 H -- -- 30,00 6.000,00 
3 OFICINAS EM PATRIMÔNIO 

CULTURAL 
350 H -- -- 45,00 15.750,00 

4 OFICINAS DE ARTESANATO 200 H -- -- 40,00 8.000,00 
5 OFICINAS EM TÉCNICAS DO 

ESPETÁCULO 
200 H -- -- 67,00 13.400,00 

6 OFICINAS DE MÚSICA 200 H -- -- 80,00 16.000,00 
7 OFICINAS DE LITERATURA 200 H -- -- 50,00 10.000,00 
8 OFICINAS DE AUDIO-VISUAIS 200 H -- -- 75,00 15.000,00 

VALOR GLOBAL (R$): 96.150,00 
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2017 - COMPEL 
ANEXO III - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS 

PARA ATUAÇÃO NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

(OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO COMPLETO DESTA FICHA) 

 

 

 

Função Pretendida:  

Modalidade:_________________________ Submodalidade: _________________________ 

Nome do Candidato:__________________________________________________________ 

Data de nascimento: _____/_____/__________ 

RG: _____________________   CPF: _____________________ 

Endereço:___________________________________________________________________ 

Bairro:____________________Cidade:____________Estado:____CEP:__________________ 

Telefones: Res.:_________________________Cel.:__________________________________  

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Sexo: (   ) Fem. (  ) Masc. 

 

- 

DADOS BANCÁRIOS 

Banco:_________________________ 

Agência:________________________ 

N° de Conta:____________________ 

 

Declaro estar ciente de que meu credenciamento e possível seleção não geram direito subjetivo à minha efetiva contratação 

pela Secretaria Municipal de Cultura; e declaro serem verdadeiras todas as informações contidas no formulário de inscrição e 

no currículo. 

 

 

CAMAÇARI, _____ de ___________________ de 2017. 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2017 - COMPEL 
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIDADE 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

Eu,_____________________________________, portador do RG nº._________________, inscrito no CPF sob 

o nº.______________________, declaro, sob as penas da lei, para fins de participação no Credenciamento de profissionais de 

diversas áreas, estar apto a desempenhar atividades de Interesse Público em uma das funções descritas no Edital junto aos 

equipamentos públicos desta Secretaria, bem como a atender a todas as exigências de habilitação constantes do Edital, tendo 

pleno conhecimento de suas especificidades. Declaro ainda estar em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual 

e Municipal. 

 

 

CAMAÇARI , _____ de _____________________ de 2017. 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2017 - COMPEL 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE NÃO SER FUNCIONÁRIO (A) DA PREFEITURA DE CAMAÇARI 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

Eu,_____________________________________, portador do RG nº._________________, inscrito no CPF sob 

o nº.______________________, declaro, sob as penas da lei, para fins de participação no processo de seleção do Edital para 

credenciamento de profissionais de diversas áreas, aptos a desempenharem atividades de Interesse Público, em uma das 

funções descritas neste Edital junto aos equipamentos públicos desta Secretaria que não sou funcionário(a) da Prefeitura do 

Município de Camaçari, conforme determina o Art. 9°, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 

 

Camaçari, _____ de _____________________ de 2017. 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do interessado 
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2017 - COMPEL 

     
ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO 

 
Contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO que celebram entre 
si o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a EMPRESA 
__________________ 

 
 
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco Drummond s/no, Camaçari – 
BA, representado neste ato pelo prefeito, Sr. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, brasileiro, casado, portador do RG 
n.º 0423173804 SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 598.837.315-15, doravante denominado, CONTRATANTE e do outro lado, 
_____________________, residente a_____________ Camaçari-BA, inscrito no registro de identidade nº ___________, 
SSP/BA e CPF nº ___________, a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato para 
prestadores de serviço pessoas físicas com experiência técnica na área cultural a fim de ofertar serviços de capacitação em 
atividades culturais como instrutores ministrando oficinas de dança, artes visuais, patrimônio cultural, artesanato, técnicas do 
espetáculo, audiovisuais, música e literatura  nas diversas localidades e bairros do município (sede e orla), a fim de fomentar e 
descentralizar o acesso à cultura e à produção de bens culturais, cuja celebração foi autorizada pelo despacho às fls. do 
processo administrativo n.º 00466.11.07.682.2017 e que se regerá pelo disposto na Lei Federal n.° 8.666/93, Lei 
Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores, Lei Municipal n.º 803/2007 e legislação pertinente, as quais as partes se 
sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusula que se anunciam a seguir e do qual ficam 
fazendo parte integrante, independente de transcrição, os documentos: 
 
1) Edital de CREDENCIAMENTO Nº 001/2017 – COMPEL e seus anexos; 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
Prestadores de serviço pessoas físicas com experiência técnica na área cultural a fim de ofertar serviços de capacitação em 
atividades culturais como instrutores ministrando oficinas de dança, artes visuais, patrimônio cultural, artesanato, técnicas do 
espetáculo, audiovisuais, música e literatura  nas diversas localidades e bairros do município (sede e orla), a fim de fomentar e 
descentralizar o acesso à cultura e à produção de bens culturais. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Projeto/Atividade: 3007; 

Elemento de Despesa: 33.90.36.00; Fonte: 0100000. Nos próximos exercícios vigorarão as dotações orçamentárias que 

forem adotadas nos orçamentos vindouros. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 
 
A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
conforme legislação em vigor. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de vigência deste contrato poderá ser aumentado ou reduzido mediante Termo Aditivo, 
obedecendo aos limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

O valor global deste contrato é R$ ____(__________),  sendo fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, transcrito da 
proposta de preço apresentada pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do 
objeto deste Contrato. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após a apresentação do documento comprobatório do serviço prestado 

(relatório de atividades) e atestada a sua afetiva execução pela Secretaria de Cultura, sendo realizado mediante depósito em 

conta bancária, pela Prefeitura Municipal de Camaçari-BA.  

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
Constituem direitos e obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA: 
 

I. DOS DIREITOS 
 

a) Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da 
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado. 

 
II. DAS OBRIGAÇÕES 

 
§ 1º Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 
a) efetuar o pagamento ajustado; e 

 
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato. 

 
§2º   Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 
a) Executar os serviços de acordo com as exigências e condições deste instrumento contratual, bem como do Edital 

de CREDENCIAMENTO Nº 000/2017 – COMPEL e seus anexos,  que são partes integrantes deste Contrato 
independente de Transcrição; 

 
b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

c) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

 
d) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários 

ou descontos de duplicatas; 
 

e) Prestar de maneira satisfatória os serviços de instrução elencado neste contrato; 
 

f) Responsabilizar-se pelos gastos com transporte e alimentação – quando houver - para a prestação do 
serviço; 

 
g) Não ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em parte o presente contrato, sem prévio e expresso 

consentimento do contratante; 
 

h) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante; 

 
i) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo contratante; 

 
j) Arcar com eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 

ou irregularidade cometida na execução do contrato. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO 
 
A execução do objeto do presente contrato será de acordo com as condições elencadas no Termo de Referência Anexo I do 
Edital de CREDENCIAMENTO N° 001/2017 – COMPEL. 
  
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
A Fiscalização da execução do objeto ora contratado será exercida pela Secretaria da Cultura de Camaçari, com poderes para: 
  

a) Transmitir a CONTRATADA as determinações que julgar se necessárias; 
 

b) Recusar a execução do objeto que tenha sido executado descumprindo as condições ora pactuadas. 
 

c) Determinar o descredenciamento, bem como a rescisão contratual, nas hipóteses de descumprimento ou de 
cumprimento irregular das regras aplicáveis ao credenciamento. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - A ação ou omissão, total ou parcial da Fiscalização da CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA 
das responsabilidades na execução do objeto do presente Contrato. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
 
§ 1º. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as quais prevalecerão até a 

vigência das garantias previstas na Legislação. 
 
§ 2º. A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas 

na Lei Federal n.º 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal. 
 

§ 3º. A CONTRATADA estará sujeita à aplicação das seguintes penalidades, após regular apuração pelo descumprimento 
parcial ou total dos compromissos assumidos: 

 
I. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 

 
II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto, nos prazos abaixo definidos: 

 
a)  até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura da prestação do serviço; 
 
b)  superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou 

documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura da prestação do serviço; 
 
c)  superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento 

correspondente: 20% sobre o valor da fatura da prestação do serviço. 
 

III. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 
 

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 
 
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da contratação, no âmbito da 

Administração Pública Municipal. 
 

IV. Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor global da contratação, a depender do prejuízo causado à 
Administração Pública Municipal, quando: 

 
a)  descumprir as exigências da contratação e os quantitativos estabelecidos: multa de 10% a 20%; 
 
b)  paralisar a execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 20%; 
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c)  utilizar equipamento e produtos como em bom estado ou verdadeiro, falsificado, furtado ou danificado: multa de 
20%; 

 
d)  executar o objeto com falhas que causem danos a terceiros e/ou a Administração, devidamente comprovado: 

multa de até 20%. 
 

§4º A suspensão temporária do fornecedor cuja contratação com a Administração Pública Municipal esteja em vigor, 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da 
penalidade que lhe foi imposta. 

 
§5º Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, quando o licitante 

incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no INCISO III e IV e/ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes de qualquer punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da penalidade aplicada. A CONTRATADA que cobrar do paciente, ou seu 
acompanhante, qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços prestados estará sujeita às penalidades 
legais, bem como declaração de inidoneidade, sem prejuízo das demais penalidades da legislação em vigor. 

 
§6º As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas 

do valor correspondente ao valor global da contratação, após prévio processo administrativo, garantida a ampla 
defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal da Administração. 

 
§7º Caso o somatório das multas seja superior ao valor da contratação, o contratado responderá pela sua diferença, a 

qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente. 
 
§8º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida 

pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração 
rescinda unilateralmente a contratação. 

 
§9º As sanções previstas nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal da 

Administração, permitida a delegação para a sanção prevista no §3º, inciso I desta Cláusula, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas. 

 
§10º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após 

conclusão de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação 
administrativa à Contratada, sob pena de multa. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO 
 
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato só poderá ser procedida mediante Termo Aditivo, 
assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 
 
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia e 
expressa anuência da CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 
Este contrato poderá ser rescindido: 
 
a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 8.666/93; 
 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de credenciamento, desde que haja conveniência 

para a Administração; e 
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c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos 
prejuízos causados a CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pela CONTRATANTE na forma que a 
mesma determinar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES 
 
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à CONTRATANTE ou a terceiros em 
decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
a) A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições fiscais, 

parafiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a compra do material, não cabendo 
quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos 
determinados pela autoridade competente. 

 
b) A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos serviços, 

salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na 
forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da 
ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE. 

 
c) Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA acresceu 

indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais 
e parafiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso do 
valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixe de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste contrato, tal 
faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes do 
cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, 
para que produza os efeitos jurídicos. 
 
 
Camaçari – Bahia,         de                          de             . 
 

_____________________________________ 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA  

CONTRATANTE 
 
 

_____________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONTRATADA 
 
 
 


