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EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

Nº 01/2019 - PROCESSO N° 01/2019 FMEC 

 

 

O MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO SC, por intermédio da Fundação Municipal de Esporte e Cultura, pessoa 

jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ 75.380.667/0001-60, através do seu Prefeito Sr. Celso 

Rogério Alves Ribeiro, no uso de suas prerrogativas legais, torna público para conhecimento de todos, que 

realizará Processo de Credenciamento de nº 01/2019 FMEC, nos termos e condições deste Edital e seus anexos, 

visando credenciar Pessoas Jurídicas interessadas em apresentar propostas à Fundação Municipal de Esportes e 

Cultura para realização do projeto de Natal no Município de Correia Pinto. O procedimento para 

Credenciamento de pessoas jurídicas de natureza cultural, especializadas na prestação de serviços de captação 

de recursos junto a pessoas físicas ou jurídicas, nos termos da lei nº 8.313/91 – LEI DE INCENTIVO À 

CULTURA. 

 

O período credenciamento será da data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2019.  

 

Os interessados poderão ter acesso ao Edital completo no site: www.correiapinto.gov.br, ou na Prefeitura 

Municipal de Correia Pinto, na Rua Duque de Caxias, 3601, Centro, no setor de Licitações e Contratos.  

 

 

 

Celso Rogério Alves Ribeiro 

Prefeito  

 

Rafael Athayde  

Diretora da Fundação de Esportes e Cultura 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.correiapinto.gov.br/
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1. DO OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto do presente procedimento administrativo o Credenciamento de empresas organizadoras de 

eventos culturais que cumpram os requisitos indicados neste Edital, interessadas em apresentar projetos para a 

comemoração do Natal no Município de Correia Pinto, com a necessária captação, através da Lei de Incentivo à 

cultura ou patrocinadores privados, dos recursos financeiros necessários e a implantação e divulgação dos 

eventos, sob sua exclusiva responsabilidade, do projeto selecionado, sem ônus para o município, exceto no que 

se refere às despesas de consumo de energia elétrica do sistema público de iluminação. 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO                              

 

2.1 Poderão participar do Credenciamento pessoas jurídicas legalmente constituídas, prestadoras de serviços de 

natureza cultural, especializadas na captação de recursos junto a pessoas físicas ou jurídicas, nos termos da Lei 

nº 8.313/91, com regularidade jurídico-fiscal, que não tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de 

inidoneidade por parte do Poder Público e que satisfaçam as condições fixadas neste Edital e seus anexos.  

 

2.2 Não poderão credenciar-se:  

 

2.2.1 Pessoas físicas: servidor, ocupante de cargo, emprego ou função de direção, chefia, assessoramento ou de 

confiança da Prefeitura Municipal de Correia Pinto, suas Secretarias, Fundos e Fundação Hospitalar, nos termos 

do art. 9º da Lei 8.666/93; 

 

2.2.2 Pessoas jurídicas que encontrem sob processo de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, 

cujos sócios, funcionários ou colaboradores contratados não sejam servidores ou ocupantes de cargo, emprego 

ou função de direção, chefia, assessoramento ou função de confiança da Prefeitura Municipal de Correia Pinto, 

suas Secretarias, Fundos, nos termos do art. 9º da Lei 8.666/93;  

 

3. DAS CONDIÇÕES DO PROJETO 

 

3.1 Os projetos deverão incluir em sua programação os seguintes eventos já tradicionais na comemoração 

natalina do município: 

a) Chegada do Papai Noel; 

b) Show na Praça Central Domingos Alves Rodrigues;  

c) Pelo menos um desfile de Natal na principal rua da cidade; 

d) Outros itens da programação natalina desenvolvida em anos anteriores no município. 

 

3.2 A denominação do projeto selecionado deverá ser passível de discussão e alteração se o município assim o 

entender; 

 

3.3 As datas das ações que compuserem o projeto selecionado deverão ser maleáveis, de modo a permitir 

eventuais mudanças para evitar conflitos com outras programações do município; 

 

3.4 O projeto selecionado deverá ser implantado de modo que sua programação inicie até o dia 21 de dezembro 

de 2019 e termine no dia 23 de dezembro de 2019; 

 

3.5 O projeto selecionado passará a ser copropriedade da Prefeitura Municipal de Correia Pinto. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS:  

 

4.1 Os interessados em participar do presente credenciamento, deverão entregar à Comissão de Credenciamento, 

no prédio da Prefeitura Municipal de Correia Pinto, localizado na Rua Duque de Caxias nº 3601 - Centro - 

Município de Correia Pinto - Estado de Santa Catarina - CEP 88535-000, Setor de Licitações e Contratos, 

envelope identificado e endereçado, contendo todos os documentos especificados no item 5.  
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4.2 O período para entrega do envelope contendo a documentação indicada no item 5 deste edital terá início15 

de agosto de 2019 até 31 de dezembro de 2019, no horário de 08:30h às 12:00h e das 13:30h às 17:00h.  

 

5 DA DOCUMENTAÇÃO  
 

O interessado será avaliado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do dia de entrega do envelope, pela 

Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 0458/2018, tendo como base para avaliação a regularidade da 

documentação relacionada no item 5.  

 

5.1 PARA PESSOAS JURÍDICAS  

 

5.1.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

 

5.1.2 Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última Alteração Consolidada e das 

alterações subsequentes, registrados na Junta Comercial do Estado; em se tratando de Firma Individual o 

Registro Comercial e no caso de Sociedade por Ações o Ato Constitutivo/Estatuto acompanhado da Ata da 

Assembleia que elegeu a diretoria em exercício;  

 

5.1.3 Cédula de identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável legal pela Instituição;  

 

5.1.4 Prova de Regularidade (Certidão Conjunta) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

 

5.1.5 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa; 

 

5.1.6 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

 

5.1.7 Prova de Regularidade com FGTS; 

 

5.1.8 Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei n° 5.452/43. 

 

5.1.9 Certidão negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, 

expedida há menos de 60 (sessenta) dias;  

 

5.1.10 Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 

a execução de contrato pertinente ao objeto da licitação, contendo nome, cargo, assinatura do responsável pela 

informação e endereço completo, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e execução de projetos 

aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura.  

 

5.1.11 Requerimento de credenciamento devidamente assinado, contendo identificação e assinatura do (s) 

representante (s) legal (is), sem rasuras, emendas ou entrelinhas. (Anexo II). 

 

5.1.12 Declaração de que não emprega menores de idade, ou, se empregando-os, estão enquadrados na condição 

de aprendiz (só para empresas); (Anexo III). 

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA 

PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2019, FMEC 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

CNPJ: 

FONE / FAC-SIMILE / E-MAIL –  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ENVELOPE n° 01 
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5.1.12 Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição federal, emitida por 

representante da empresa (Anexo IV). 

 

Obs.: Todas as fotocópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet;  

A prestação de serviços de autenticação de documentos poderá ser realizada no setor de Licitações e Contratos, 

das 08:00h às 12:00h, e das 13:30h às 17:30h.  

 

6 DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA  
 

6.1 A Comissão de Licitação, designada pela Portaria nº 0458/2018, analisará a documentação especificada no 

item 5 deste edital, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data de entrega do envelope.  

 

6.2 O resultado da análise será publicado no Diário Oficial dos Municípios, veiculado no endereço eletrônico 

www.diariomunicipal.sc.gov.br para conhecimento dos interessados e para que surta os efeitos de publicação 

conforme determina a lei.  

 

7. DO PRAZO RECURSAL  
 

7.1 O interessado que tiver negado seu credenciamento poderá apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data de publicação da decisão, nos termos do disposto no art. 109, I alínea a da Lei 8.666/93 e 

suas alterações posteriores.  

 

7.1.1 Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitações e 

Contratos da Prefeitura Municipal de Correia Pinto, no endereço designado no item 4.1.  

 

7.2 Os recursos serão remetidos a autoridade superior para proferir a decisão e, o resultado será publicado no 

Diário Oficial dos Municípios, veiculado no endereço eletrônico www.diariomunicipal.sc.gov.br e no site da 

Prefeitura Municipal www.correiapinto.sc.gov.br   

 

7.3 O interessado que não atender aos requisitos deste edital poderá regularizar a documentação e apresentá-la 

novamente.  

 

8. DA FISCALIZAÇÃO 

 

8.1 Fica sob a responsabilidade da Fundação Municipal de Esportes e Cultura a fiscalização dos serviços 

realizados pela credenciada, emitindo relatório das atividades desenvolvidas, nos termos definidos neste 

instrumento. 

 

8.2 A fiscalização dos serviços realizada pela Fundação Municipal de Esportes e Cultura não exime a 

participante do cumprimento de suas obrigações legais e contratuais, bem como de sua responsabilidade pela 

qualidade do serviço prestado. 

 

9 DA EXTINÇÃO 

 

9.1 O Termo de Responsabilidade poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

a) Com o encerramento do evento tendo a CREDENCIADA o prazo de 10 (dez) dias para retirar do local cedido 

todas as suas instalações; 

b) Descumprimento de quaisquer de suas condições pelo Credenciado; 

c) Se vier a ser evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade do Credenciado; 

d) Atraso injustificado na execução dos serviços; 

e) De comum acordo entre as partes, mediante comunicação escrita com antecedência mínima de 07 (sete) dias; 

f) Outras formas previstas em lei. 

 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.correiapinto.sc.gov.br/
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10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

10.1 A Prefeitura Municipal de Correia Pinto e o credenciado celebrarão Termo de Credenciamento, nos termos 

da minuta em anexo - ANEXO I, com os interessados credenciados, após comprovação das exigências 

constantes deste Edital. 

 

10.2 O Credenciamento estará aberto aos interessados de 15 de agosto de 2019 à 31 de dezembro de 2019 

 

10.3 A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, 

podendo este ser renovado nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93, desde que o prestador credenciado mantenha 

os mesmos requisitos exigidos neste edital para a classificação.  

 

10.3.1 Considera-se o início de vigência do Credenciamento a data de sua assinatura, estando sua eficácia 

condicionada à publicação, conforme parágrafo único, do artigo 61, da Lei 8.666/93.  

 

10.4 Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relacionados a este Edital de Credenciamento, 

poderão ser obtidos mediante solicitação por escrito junto à Comissão de Licitação da Prefeitura.  

 

10.5 Convocado para assinatura do termo, e uma vez assinado, o Credenciado não poderá se furtar a prestar os 

serviços, ficando esclarecido que a desistência posterior acarretará as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993. 

 

10.5 Será descredenciado a critério da Fundação Municipal de Esportes e Cultura a qualquer tempo, durante o 

curso do contrato, o credenciado que não mantiver as mesmas condições exigidas para a habilitação sem 

apresentar as razões objetivas que justifiquem a conduta adotada, ou ainda, que incida nas causas de rescisão 

contratual. 

 

10.6 O credenciamento a que se refere este Edital não gera direitos subjetivos, sem a respectiva captação de 

recursos, podendo ser revogado a qualquer tempo por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, ou, anulado por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito devidamente fundamentado, sem que caiba indenização, de acordo com o artigo 49 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

10.7 É facultada a Fundação Municipal de Esportes e Cultura, em qualquer fase do processo seletivo, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

10.8 No uso da prerrogativa conferida pelo §3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93, a Administração Pública poderá 

solicitar, a qualquer tempo, os originais de procurações, documentos de habilitação, documentos que integrem 

as propostas e quaisquer outros cujas cópias sejam apresentadas durante o processo licitatório. 

 

10.9 Os interessados habilitados receberão carta de credenciamento, que os permitirão apresentar os projetos na 

Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania após aprovação da Fundação Municipal de Esportes e 

Cultura. 

 

10.10 Os interessados são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do processo de Credenciamento. 

 

10.11 2 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará 

imediata desclassificação do credenciado que o tiver apresentado, com a rescisão do Termo de Credenciamento, 

com prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

10.7 São peças integrantes do presente Edital os Anexos de I a V. 
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Fica determinado o Foro da Comarca de Correia Pinto - SC, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente processo de Credenciamento que não puderem 

ser resolvidas pelas partes.  

 

Correia Pinto, 15 de agosto de 2019. 

                  ___________________________                                                   ___________________________         

Celso Rogério Alves Ribeiro                                                                 Rafael Athayde 

                            Prefeito                                                                          Diretora da Fundação Hospitalar 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊCIA 

 

01. OBJETO 

Constitui objeto do presente procedimento administrativo o Credenciamento de empresas organizadoras de 

eventos culturais que cumpram os requisitos indicados neste Edital, interessadas em apresentar projetos para a 

comemoração do Natal no Município de Correia Pinto, com a necessária captação, através da Lei de Incentivo à 

cultura ou patrocinadores privados, dos recursos financeiros necessários e a implantação e divulgação dos 

eventos, sob sua exclusiva responsabilidade, do projeto selecionado, sem ônus para o município, exceto no que 

se refere às despesas de consumo de energia elétrica do sistema público de iluminação. 

 

02. CONDIÇÕES DOS PROJETOS 

Os projetos deverão ser apresentados de forma descritiva detalhada, podendo conter ilustrações, 

desenhos ou imagens fotográficas. 

Os projetos deverão incluir em sua programação, os seguintes eventos já tradicionais na comemoração 

natalina no município: 1. Chegada do Papai Noel; 2. Show musical na Praça Central Domingos Alves 

Rodrigues, envolvendo orquestra e/ou coral e/ou cantores solistas; 3. Pelo menos um desfile de Natal na 

principal rua da cidade; 4. Preferencialmente, outros itens da programação natalina desenvolvida nos anos 

anteriores no município, como concertos, programações nos bairros e ternos de rei. 

Toda a programação cultural que compuser os projetos deverá ser de livre e gratuito acesso ao público; 

A denominação do projeto selecionado deverá ser passível de discussão e alteração se o município 

assim o entender; 

As datas das ações que compuserem o projeto selecionado deverão ser definidas em parceria com o 

município, de modo a permitir a adequação com outras programações natalinas da cidade; 

O projeto selecionado deverá ser implantado de modo que sua programação inicie até o dia 21 de 

dezembro de 2019 e termine no dia 23 de dezembro de 2019; 

O projeto selecionado passará a ser copropriedade da Prefeitura Municipal de Correia Pinto, que, em 

entendimento com o produtor cultural, poderá, no caso de não se captar todos os recursos financeiros 

necessários à sua plena implantação, modificá-lo de modo a adequar sua execução aos recursos financeiros 

viabilizados.  

  

03. DOCUMENTAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 

Poderão participar do presente credenciamento os interessados do ramo pertinente ao objeto e que preencham os 

requisitos elencados no respectivo Edital. Serão considerados habilitados para o Credenciamento, os 

proponentes que apresentarem a documentação abaixo relacionada:  

Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

 

Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última Alteração Consolidada e das alterações 

subsequentes, registrados na Junta Comercial do Estado; em se tratando de Firma Individual o Registro 

Comercial e no caso de Sociedade por Ações o Ato Constitutivo/Estatuto acompanhado da Ata da Assembleia 

que elegeu a diretoria em exercício;  
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Cédula de identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável legal pela Instituição;  

 

Prova de Regularidade (Certidão Conjunta) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

 

Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa; 

 

 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

 

 Prova de Regularidade com FGTS; 

 

Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei n° 5.452/43. 

 

Certidão negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, 

expedida há menos de 60 (sessenta) dias;  

 

Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a 

execução de contrato pertinente ao objeto da licitação, contendo nome, cargo, assinatura do responsável pela 

informação e endereço completo, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e execução de projetos 

aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura.  

 

Requerimento de credenciamento devidamente assinado, contendo identificação e assinatura do (s) 

representante (s) legal (is), sem rasuras, emendas ou entrelinhas. (Anexo II). 

 

Declaração de que não emprega menores de idade, ou, se empregando-os, estão enquadrados na condição de 

aprendiz (só para empresas); (Anexo III). 

 

Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição federal, emitida por 

representante da empresa (Anexo IV). 

 

Obs.: Todas as fotocópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet;  

A prestação de serviços de autenticação de documentos poderá ser realizada no setor de Licitações e Contratos, 

das 08:00h às 12:00h, e das 13:30h às 17:30h.  

 

04. OBRIGAÇÕES LEGAIS 

a) Os Credenciados deverão responsabilizar-se pelo ressarcimento dos prejuízos materiais e/ou pessoais que 

eventualmente causar ao município ou a terceiros, em decorrência da execução dos projetos; 

b) Correrão por conta, responsabilidade e risco de cada Credenciado, quando devidamente comprovada a sua 

imputação, as consequências de: imprudência, imperícia ou negligência, inclusive de seus empregados e 

prepostos; falta de solidez ou de segurança dos serviços durante a execução ou após a sua entrega; acidentes de 

qualquer natureza com materiais ou equipamentos, empregados seus ou de terceiros, durante o período de 

duração da programação ou em decorrência dela; 

c) Os casos fortuitos e os casos de força maior, assim reconhecidos pela Fundação Municipal de Esportes e 

Cultura, (a título exemplificativo a queda de energia, falta de água, de telefone, greve de funcionários e etc.) não 

caracterizam a responsabilidade contratual ou extracontratual da Fundação Municipal de Esportes e Cultura por 

danos materiais ou imateriais que venha a ser suportados pelos credenciados; 

d) Se os bens não forem retirados pelos Credenciados no prazo de 10 (dez) dias contados do término do evento, 

a Fundação Municipal de Esportes e Cultura os removerá para qualquer local, não ficando esta responsável por 

qualquer dano causado aos mesmos antes, durante ou depois da remoção, bem como pela sua guarda; 
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06.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica determinado o Foro da Comarca de Correia Pinto - SC, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente processo de Credenciamento que não puderem 

ser resolvidas pelas partes.  

 

Correia Pinto, 15 de agosto de 2019. 

                  ___________________________                                                   ___________________________         

Celso Rogério Alves Ribeiro                                                                 Rafael Athayde 

                            Prefeito                                                                          Diretora da Fundação Hospitalar 
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ANEXO II 

CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 FMEC 

DECLARAÇÃO 

 

A (RAZÃO SOCIAL)_________________________________, CNPJ Nº ________________, com sede na 

(endereço completo)_______________, neste ato representado pelo (a) Sr. (a) (nome completo do (a) 

representante legal) __________ , inscrito no CPF sob o nº ______________, declara sua ciência e anuência a 

todos os termos fixados no Edital de Credenciamento nº. 01/2019 da Fundação Municipal de Esportes e Cultura, 

que tem por objeto: Constitui objeto do presente procedimento administrativo o Credenciamento de empresas 

organizadoras de eventos culturais que cumpram os requisitos indicados neste Edital, interessadas em apresentar 

projetos para a comemoração do Natal no Município de Correia Pinto, com a necessária captação, através da Lei 

de Incentivo à cultura ou patrocinadores privados, dos recursos financeiros necessários e a implantação e 

divulgação dos eventos, sob sua exclusiva responsabilidade, do projeto selecionado, sem ônus para o município, 

exceto no que se refere às despesas de consumo de energia elétrica do sistema público de iluminação. 

 

DECLARA sua ciência e anuência das condições estabelecidas nos Anexos I e V do Edital. 

Local e data 

 

Nome completo e assinatura do representante legal 

Carimbo da empresa 
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ANEXO III 

CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 FMEC 

DECLARAÇÃO 

 

__________<RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) _______ CNPJ nº _< xxxxxxxxxxxxxx> __, sediada em 

________<ENDEREÇO COMERCIAL>______, por intermédio de seu representante legal, 

Sr.(Sra.)___________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_____________________ e do CPF º_________________________, DECLARO, para os devidos fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprego menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

(assinalar com “X”, conforme o caso): 

(  ) não emprega menor de dezesseis anos. 

(  ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

Local e data 

 

Nome completo e assinatura do representante legal 

Carimbo da empresa 
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ANEXO IV 

CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 FMEC 

DECLARAÇÃO  

 

A empresa (razão social), inscrita no CNPJ sob nº ...., por intermédio de seu representante legal, em 

cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, combinado com o inciso V do art. 27 da Lei 

nº 8.666/93, DECLARA que não possuí, em seu quadro de colaboradores/empregados, pessoas menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e tampouco menores de 16 (dezesseis anos em 

qualquer condição de trabalho, salvo na condição de aprendiz e, neste caso, com idade não inferior a 14 

(quatorze) anos de idade. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

Local e data 

 

Nome completo e assinatura do representante legal 

Carimbo da empresa 
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ANEXO V 

CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 FMEC 

TERMO DE CREDENCIMENTO 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 

JURÍDICAS INTERESSADAS EM APRESENTAR 

AS PROPOSTAS À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

ESPORTES E CULTURA PARA REALIZAÇÃO DO 

PROJETO DE NATAL DE CORREIA PINTO/SC. 

 

Pelo presente Instrumento Administrativo, o MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO/SC, por intermédio da 

Fundação Municipal de Esporte e Cultura, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n° 

17.380.667/0001-60, com sede administrativa na Av. Duque de Caxias, 3601, representada por seu Prefeito Sr. 

CELSO ROGÉRIO ALVES RIBEIRO, inscrito no CPF sob n° 217.068.839-00, na cidade de Correia Pinto, 

Estado de Santa Catarina, adiante denominada CONTRATANTE, e ............., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrito no CNPJ nº ............., com sede na Rua: ............., nº ... Centro, Cep: ..........., cidade de ............, Estado 

de ..............., adiante denominado(a) CONTRATADO(A), têm justo e contratado o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

1.1 O Presente termo tem por objeto o Credenciamento de empresas organizadoras de eventos culturais que 

cumpram os requisitos indicados neste Edital, interessadas em apresentar projetos para a comemoração 

do Natal no Município de Correia Pinto, com a necessária captação, através da Lei de Incentivo à cultura 

ou patrocinadores privados, dos recursos financeiros necessários e a implantação e divulgação dos 

eventos, sob sua exclusiva responsabilidade, do projeto selecionado, sem ônus para o município, exceto no 

que se refere às despesas de consumo de energia elétrica do sistema público de iluminação.de 

CREDENCIAMENTO Nº 02/2019 e seus anexos, cujos documentos fazem parte integrante deste 

instrumento, como se transcritos estivessem, bem como nas cláusulas e condições deste termo.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES  

 

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do Credenciamento, bem como para definir 

procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Termo, como se nele 

estivessem transcritos, os seguintes documentos: 

a) Edital de Credenciamento nº 01/2019 e seus Anexos; 

b) Documentação apresentada pela Credenciada. 

 

2.2 Os documentos referidos no item 2.1, são considerados suficientes para, em complemento a este Termo, 

definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do seu objeto; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

  

3.1 A CREDENCIADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto deste Termo e, 

consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, 

direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a Prefeitura de Correia Pinto, visitantes, clientes ou a 

terceiros, independentemente da fiscalização exercida pela Administração Pública; 

 

3.2 A CREDENCIADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução deste Termo, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93; 

 

3.3 As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da CREDENCIADA; 
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3.4 Correrão por conta, responsabilidade e risco da CREDENCIADA, quando devidamente comprovada a sua 

imputação, as consequências de: imprudência, imperícia ou negligência, inclusive de seus empregados e 

prepostos; falta de solidez ou de segurança dos serviços durante a execução ou após a sua entrega; acidentes de 

qualquer natureza com materiais ou equipamentos, empregados seus ou de terceiros, durante o serviço ou em 

decorrência dele; 

 

3.5 Cumprir todas as exigências e obrigações constantes do Anexo I – Termo de Referência; 

 

3.6 Os Credenciados deverão responsabilizar-se pelo ressarcimento dos prejuízos materiais e/ou pessoais que 

eventualmente causar ao município ou a terceiros, em decorrência da execução dos projetos; 

 

3.7 Correrão por conta, responsabilidade e risco de cada Credenciado, quando devidamente comprovada a sua 

imputação, as consequências de: imprudência, imperícia ou negligência, inclusive de seus empregados e 

prepostos; falta de solidez ou de segurança dos serviços durante a execução ou após a sua entrega; acidentes de 

qualquer natureza com materiais ou equipamentos, empregados seus ou de terceiros, durante o período de 

duração da programação ou em decorrência dela; 

 

3.8 Os casos fortuitos e os casos de força maior, assim reconhecidos pela Fundação Municipal de Esportes e 

Cultura, (a título exemplificativo a queda de energia, falta de água, de telefone, greve de funcionários e etc.) não 

caracterizam a responsabilidade contratual ou extracontratual da Fundação Municipal de Esportes e Cultura por 

danos materiais ou imateriais que venha a ser suportados pelos credenciados; 

 

3.9 Se os bens não forem retirados pelos Credenciados no prazo de 10 (dez) dias contados do término do evento, 

a Fundação Municipal de Esportes e Cultura os removerá para qualquer local, não ficando esta responsável por 

qualquer dano causado aos mesmos antes, durante ou depois da remoção, bem como pela sua guarda; 

 

3.10 Abster-se de cobrar do público qualquer taxa, ingresso ou preço, franqueando livre acesso aos eventos de 

Natal no Município. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE  

 

4.1 Fica sob a responsabilidade da Fundação Municipal de Esportes e Cultura a fiscalização dos serviços 

realizados pela credenciada, emitindo relatório das atividades desenvolvidas, nos termos definidos neste 

instrumento;  

4.2 A fiscalização dos serviços realizada pela Fundação Municipal de Esportes e Cultura não exime a 

participante do cumprimento de suas obrigações legais e contratuais, bem como de sua responsabilidade pela 

qualidade do serviço prestado;  

4.3 Enjeitar, mediante comunicação prévia da Credenciada, materiais e serviços em desacordo com as 

especificações técnicas e qualidades indispensáveis ao regular cumprimento do objeto do presente Termo de 

Credenciamento;  

4.4 Aplicar as penalidades previstas na legislação em vigor e no presente termo de credenciamento, garantindo-

se o devido processo administrativo e o amplo direito de defesa da Credenciada.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES  

 

5.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato estará a CREDENCIADA sujeita às seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa: 

1- De até 10% do valor total do projeto dependendo conforme a infração cometida, ou até o limite do dano 

causado a Administração Pública; 

2- Será aplicada multa de 15% (quinze por cento) sobre os valores totais estimados de aprovação dos projetos, 

quando a CREDENCIADA: 
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a) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização da contratante; 

c) Executar o serviço em desacordo com as normas técnicas ou especificações, independentes da obrigação de 

fazer as correções necessárias às suas expensas;  

d) Desatender as determinações da fiscalização; 

e) Não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo fixado, estando sua proposta 

dentro do prazo de validade; 

f) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os serviços contratados; 

g) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, dolo ou má-fé, venha a causar 

danos à contratante ou a terceiros, independente da obrigação da contratada em reparar os danos causados. 

h) Ocasionar sem justa causa, atraso na execução do serviço. 

 

5.2 Recisão contratual, no caso inadimplemento de obrigação assumida. 

a) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Correia Pinto/SC nos seguintes casos e prazos: 

I. Deixar de cumprir as obrigações assumidas nos prazos determinados: Impedimento de licitar e 

contratar com o Município de Correia Pinto/SC pelo período de 2 (dois) anos; 

II. Apresentar documentação falsa: Impedimento de licitar e contratar com o Município de Correia 

Pinto/SC pelo período de 2 (dois) anos; 

III. Falhar ou fraudar na execução do Termo de Concessão: Impedimento de licitar e contratar com o 

Município de Correia Pinto/SC pelo período de 2 (dois) anos; 

IV. Comportar-se de modo inidôneo: Impedimento de licitar e contratar com o Município de Correia 

Pinto/SC pelo período de 2 (dois) anos; 

V. Cometer fraude fiscal: Impedimento de licitar e contratar com o Município de Correia Pinto/SC pelo 

período de 2 (dois) anos; 

 

5.3 As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado à 

CREDENCIADA o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes. 

 

5.4 Caso não seja recolhido o valor da multa no prazo estabelecido, a CREDENCIADA será inscrita em dívida 

ativa do Município, sendo o valor executado judicialmente. 

 

5.5 As penalidades de Advertência, Multa, Rescisão e Impedimento de Licitar, deverão ser aplicadas pelo 

Gestor do Município. 

 

5.6 Os recursos deverão ser encaminhados à autoridade que aplicou a penalidade, sendo que após sua análise 

será submetida a Decisão da Autoridade hierarquicamente Superior. 

 

5.7 A aplicação cumulativa de penalidades observará o disposto na Lei 8.666/1993;  

 

5.8 O agravamento da penalidade somente será possível nas hipóteses previstas na Lei n° 8.666/1993;  

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO  

 

6.1 A rescisão do credenciamento poderá ser: Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 

casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, alterada pelas Leis nº 8.883/94 e 

Lei nº 9.648/98.  

a. Decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências previstas no contrato e no edital.  

b. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, 

reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração.   

 

6.2 A rescisão do presente de que trata o inciso I, do artigo 79, acarretará as consequências previstas no artigo 

80, incisos I a IV, ambos da lei nº 8.666/93 e suas alterações.  
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6.3 A reincidência do CREDENCIADO em quaisquer irregularidades tornará o credenciamento passível de 

rescisão.  

 

6.4 O presente credenciamento tem caráter precário, podendo, a qualquer momento, o credenciado ou a 

Administração denunciar o credenciamento, caso seja constatada qualquer irregularidade na observância e 

cumprimento das normas fixadas neste termo e na legislação pertinente ou no interesse próprio, sem prejuízo do 

contraditório e da ampla defesa.  

 

6.5 Ocorrendo motivo que justifique, atendido em especial o interesse do CONTRATANTE, o presente contrato 

poderá ser rescindido unilateralmente nos moldes da Lei n.º 8.666/93, pelo CONTRATANTE a qualquer 

momento, mediante notificação para a suspensão dos serviços.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA  

 

7.1 A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, 

podendo este ser renovado nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93.  

 

7.1.1 Considera-se o início de vigência do presente Credenciamento a data de sua assinatura, estando sua 

eficácia condicionada à publicação, conforme parágrafo único, do artigo 61, da Lei 8.666/93. 

 

CLAUSULA OITAVA- DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO  

 

8.1 O credenciado, reconhece expressamente os direitos desta Fundação Municipal de Esportes e Cultura, em 

caso de rescisão Administrativa nos termos do art. 77, da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL  

 

O credenciado encontra-se vinculado aos termos e condições fixadas no Edital de Credenciamento n.º 01/2019 

FMEC, termos do artigo 55, inciso XI, da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO  

 

10.1 Fica determinado o Foro da Comarca de Correia Pinto - SC, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas 

partes. Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da lei nº 8.666/93, o presente contrato 

será publicado no Diário Oficial dos Municípios na forma de extrato. 

  
Correia Pinto - SC, ... de ........ de 2019.  

 

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo.  

 

....................../SC, ..... de ................ de 2019. 

______________________                             ______________________                          

CELSO ROGÉRIO ALVES RIBEIRO 

CONTRATANTE                                                                    CONTRATADA  
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

O presente edital cumpre com as exigências legais, estando em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, pelo 

que, de acordo com o artigo 38 do parágrafo único da referida Lei o dou como aprovado. 

 

Correia Pinto, 15 de agosto de 2019. 

_________________________________ 

KAREM ROSA DOS PASSOS  

Procuradora Geral do Município  

 


