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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2022
Regida pela Lei nº 8.666/93
Dados do Edital
03 de Junho de 2022.
CREDENCIAMENTO N° 001/2022
Órgão(s) Participante(s):
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.
I - PROCESSO ADMINISTRATIVO:
075/2022
II – PERÍODO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:
DE 02/06/2022 A 02/06/2023
III – LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES:
Sala de Licitações e Contratos da Prefeitura de Boa Nova, situada na Praça da Bandeira, 08, Centro, Boa
Nova – Bahia.
IV – OBJETO DA LICITAÇÃO:
Constitui objeto do presente edital o CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS
LOCAIS E REGIONAIS (BANDAS E/OU ARTISTAS OU GRUPOS), PARA APRESENTAÇÕES DE SHOWS
MUSICAIS, EM DIFERENTES ESTILOS PARA ATENDER OS EVENTOS/FESTIVIDADES, PROMOVIDOS OU
APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL de Boa Nova-Bahia, em concordância com a programação
cultural do Município, de acordo com as especificações constantes neste edital e seus anexos.
Parágrafo 1º. Para efeito deste Edital, compreende-se como CREDENCIAMENTO, hipótese de
inexigibilidade de licitação previsto no artigo 25 da Lei Federal 8666/93 caracterizado por inviabilidade de
competição, em razão da natureza do serviço a ser prestado. O credenciamento possibilita a contratação
de todos os interessados que preencham as condições do Edital, além de ser viável em função da
desburocratização de processos licitatórios. Sua prática é viável economicamente, pois o quantitativo de
contratações e os valores a serem pagos pela prestação dos serviços, já estão previamente estabelecidos
pela própria Administração, o que proporcionará ao município de Boa Nova-Ba um melhor atendimento
às finalidades organizacionais, políticas e sociais de seus eventos, com valorização dos artistas regionais e
incentivo aos artistas locais, sempre pautados pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade
administrativa, publicidade e eficiência.
Parágrafo 2 º. Este edital visa reconhecer a cultura e as artes em suas múltiplas vertentes, dissociada de
teor religioso, político e de gênero, desenvolvidas por artistas, produtoras, grupos, companhias, bandas,
grupos musicais e demais empreendedores da cultura e das artes, residentes ou não, ou com sede no
município de Boa Nova-BA, identificados aqui como Proponentes.

V – PRAZOS:
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Disponibilização do objeto: A prestação do serviço será realizada, em até 08 dias a partir da emissão de
nota de serviço ou em prazo previamente definido pela administração.
Validade do contrato: 12 meses, contados a partir da data de publicação do respectivo Contrato.
VI - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega da nota fiscal/fatura e
respectiva conferência.
VII – LOCAL DO SERVIÇO:
Local previamente definido pela Administração Municipal.
VIII – ANEXOS:
ANEXO I: DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O PREÇO DA TABELA DO MUNICÍPIO E
COMPROMETIMENTO DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO PROPOSTO; ANEXO II: MODELO DE DECLARAÇÃO
DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS, VÍNCULO COM SERVIDOR PÚBLICO E IDONEIDADE; ANEXO III:
REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO; ANEXO IV: MINUTA DE CONTRATO E ANEXO V: TABELA DE
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS.
1. REGÊNCIA LEGAL
1.1 Lei 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente;
1.2 Lei Complementar 123/06.
1.3 Lei complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014
2. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 O pagamento dos serviços, objeto deste Chamamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de
Boa Nova.
2.2 Os valores serão reajustados anualmente de acordo com a variação do IGPM (Índice Geral de Preços
no Mercado).
2.3 Dos valores pagos serão deduzidos todos os pagamentos, tributos, encargos e demais despesas sob
a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Boa Nova e necessárias a consecução do objeto do presente
edital.
2.4 Após a execução dos serviços, o contemplado deverá protocolar requerimento de pagamento
(juntando recibo ou nota fiscal - conforme o caso) para emissão do atestado pela unidade demandante,
não excedendo o prazo de 30 (trinta) dias.
2.5 É indispensável para a liberação do respectivo pagamento a aceitação dos serviços.
2.6 O pagamento dos serviços será efetuado de conformidade com o artigo 40, XIV, letra "a" da Lei n°
8.666/93.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar do presente credenciamento pessoa jurídica ou pessoa física que possuam
maioridade civil e que satisfaçam as condições estabelecidas neste edital;
3.1.1. A participação no credenciamento implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos
termos e conteúdos deste edital, seus anexos, regulamentos e instruções;
3.2. Os artistas amadores que desejarem participar deste CREDENCIAMENTO deverão nos dias, horários
e local estabelecidos neste edital, proceder ao credenciamento, entregar o envelope lacrado, contendo a
“DOCUMENTAÇÃO”, devendo na parte externa indicar o nome do Profissional, nome e número da
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modalidade licitatória, data e hora da realização do certame.
3.3. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de
credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem aqueles que
tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com
suspensão do direito de licitar e contratar pelo Município de Boa Nova/Bahia, ou ainda seja servidor
público Municipal, além das vedações impostas no art. 9º da Lei 8.666/93.
a) Os critérios fixados preveem como exigências mínimas, as definidas nesse Edital, para que os
interessados possam credenciar-se, e possam garantir a integridade do patrimônio dos órgãos, e de
servidores e cidadãos que frequentam esses órgãos, as quais poderão ser alteradas mediante ato
fundamentado.
b) O prazo para o presente credenciamento será de 12 meses, a contar de sua publicação, podendo ser
ampliado de acordo com o interesse público;
3.4. Será aceito somente uma proposta por proponente, entendendo-se como proponente, a pessoa física
ou jurídica requerente do credenciamento.
3.5. Não serão admitidos como proponentes ou participantes em qualquer proposta, a qualquer título:
servidor da Prefeitura Municipal de Boa Nova e da Câmara Municipal Boa Nova, seu cônjuge,
companheiro, parente em linha reta e em linha colateral, parentesco por afinidade, até terceiro grau e
demais casos elencados no artigo 9º da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações) e na Sumula Vinculante 13 do STF
(Supremo Tribunal Federal – Nepotismo).
3.6. A participação neste edital importará ao proponente irrestrita aceitação das condições estabelecidas,
bem como, da observância das normas administrativas e técnicas aplicáveis.
3.7. Os interessados credenciados farão parte de cadastro específico do Município, com vistas à
possíveis e eventuais contratações para a prestação dos serviços credenciados.
3.8. O credenciamento não assegura aos interessados o direito à efetiva contratação dos serviços objeto
deste edital, possuindo natureza de contrato administrativo de prestação de serviços, sem vínculo
empregatício.
3.9. Estar ciente de que o local do trabalho será em local a ser indicado pela Secretaria Municipal
solicitante.
4.

DO CREDENCIAMENTO

4.1 Para participar do Credenciamento, os interessados deverão apresentar 01 envelope lacrado e
identificado com a inscrição externa e frontal, conforme modelo abaixo, endereçados a Comissão
Permanente de Licitação, com a documentação exigida nas cláusulas quinta e sexta, a ser protocolado
junto ao Protocolo Geral do Município – prédio da Prefeitura Municipal de Boa Nova – Secretaria
Municipal de Administração, situada na Praça da Bandeira, 08, Centro, Boa Nova – Bahia.
4.1.1 Serão analisadas, pela Comissão Permanente de Licitação, as documentações recebidas até o último
dia útil do mês de todas as documentações recebidas até o quinto dia útil anterior.
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4.2 A análise da documentação apresentada será efetuada pela Comissão Permanente de Licitação. O
envelope deverá conter externamente as seguintes identificações:
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA/BAHIA
CREDENCIAMENTO Nº 001/2022
DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO N° 001/2022
NOME DA LICITANTE/ENDEREÇO
ITEM A CREDENCIAR: ......................................
ENTREGA EM ENVELOPE FECHADO E IDENTIFICADO A PARTIR DA DATA DE:
DIVULGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
DATA/HORA DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS: Após o recebimento dos envelopes em até 05 (cinco) dias
úteis, mediante sessão extraordinária presidida pelo presidente da COPEL, juntamente com os demais
membros e representantes da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

4.3 É assegurada a inscrição permanente a qualquer interessado, desde que preencha as exigências
estabelecidas para o credenciamento. A inscrição permanecerá disponível a partir da publicação do
presente Edital, observada a divulgação das primeiras listas de credenciados.
5.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Comprovação técnica através de Material comprobatório de apresentações em jornais, blogs, sites,
materiais publicitários e outros; Comprovação do trabalho artístico através de Vídeo, CD, DVD.
b) Comprovação de que a empresa representa o artista, através de CARTA DE EXCLUSIVIDADE (ANEXO VI).
c) Declarações nos termos do Anexo III e IV.
6. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
Proponente Pessoa Física
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, conforme modelo em anexo;
b) Cópia do RG (ou qualquer documento oficial de identificação com foto);
c) Cópia do CPF
d) Comprovante de residência atualizado;
e) Certidão Negativa de Débitos Municipais;
f) Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
g) Certidão Negativa da Receita Federal;
h) Certidão Negativa de Débitos trabalhistas;
i) Dados Bancários de Titularidade do proponente (cópia do cartão ou extrato bancário);
j) Comprovação de atuação, de acordo com a faixa de investimento pleiteada, através de portfólio
(recorte de jornais, revistas e matérias em plataforma digital) em nome do artista ou da atração/
atividade artísticas e culturais representada;
k) 02 (Duas) Comprovações de recebimento através de Contratos, Recibos (em papel timbrado que
conste o CPF ou CNPJ do emitente) ou Notas Fiscais de cachês de acordo com os valores pleiteados ou
aproximados, em nome do artista ou da atração/ atividade artísticas e culturais representada.
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Proponente Pessoa Jurídica/ Microempreendedor Individual - MEI
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, conforme modelo em anexo;
b) Cópia simples do cartão do CNPJ (atividade econômica exercida pela proponente, deverá
ser compatível com o objeto do edital);
c) Cópia do Certificado de Microempreendedor Individual – MEI (atividade econômica exercida pela
proponente, deverá ser compatível com o objeto do edital)
d) Cópia do Ato Constitutivo Registrado em Cartório (quando for o caso);
e) Cópia simples do estatuto e/ ou contrato social;
f) Relação de membros da diretoria;
g) Cópia simples de RG e CPF dos Dirigentes
h) Certidão Negativa de Débitos Municipais;
i) Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
j) Certidão Negativa da Receita Federal;
k) Certidão de Regularidade do FGTS;
l) Certidão Negativa de Débitos trabalhistas;
m) Dados Bancários de Titularidade do proponente (cópia do cartão ou extrato bancário);
n) Contrato e/ ou carta de exclusividade, conforme modelo em anexo (para propostas inscritas através
de representante);
o) Comprovação de atuação, de acordo com a faixa de investimento pleiteada, através de portfólio
(recorte de jornais, revistas e matérias em plataforma digital) em nome do artista ou da atração/
atividade artísticas e culturais representada;
p) 02 (Duas) comprovações de recebimento através de Contratos, Recibos (em papel timbrado que
conste o CPF ou CNPJ do emitente) ou Notas Fiscais de cachês de acordo com os valores pleiteados ou
aproximados, em nome do artista ou da atração/ atividade artísticas e culturais representada.
7 DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO E DO JULGAMENTO
7.1 O julgamento da habilitação, o resultado do credenciamento e a ordem de classificação dos
participantes será feita na medida em que os envelopes forem sendo recebidos.
7.2 Será desconsiderada a documentação que contrarie os requisitos expressos neste edital e em
seus anexos ou em desacordo com as formalidades prescritas;
7.3 Será inabilitado o participante que não atender as exigências do Capítulo VI deste edital;
8 CREDENCIAMENTO
8.1 Serão credenciados todos os artistas que comprovarem a habilitação exigida neste edital, durante o
período aberto, após a publicação deste edital.
9 CLASSIFICAÇÃO E FORMALIZAÇÃO
9.1 CLASSIFICAÇÃO
9.1.1 Os credenciados serão convocados e assinarão o Contrato (Termo de CREDENCIAMENTO) ANEXO
V.
9.2 FORMALIZAÇÃO
9.2.1 O credenciamento será formalizado mediante Termo próprio, contendo as cláusulas e condições
previstas neste Edital.
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9

DA CONTRATAÇÃO

10.1 Os artistas serão classificados por estilo musical, na medida em que forem credenciados.
10.1.1 A seleção do show artístico levará em consideração a cultura local, portanto por evento será
escolhido o artista por estilo musical, conforme avaliação da comissão da Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Lazer.
10.1.2 Será sempre oportunizado a contratação de todos os artistas credenciados, devendo a comissão
fazer um rodizio entre todos.
10.2 A critério da Administração Municipal e se não forem preenchidas todas as vagas ou se ocorrer às
hipóteses de descredenciamento, rescisão contratual ou acréscimo de serviços, a convocação poderá
ocorrer de artistas anteriormente credenciados e que já tenham realizado eventos;
10.3 A Prefeitura Municipal convocará os profissionais credenciados para assinatura do Contrato (Termo
de Credenciamento) de Prestação de Serviços, conforme Minuta de Contrato (Termo de Credenciamento)
(Anexo V), por meio de instrumento de convocação publicado em Diário Oficial do Município e/ou
notificação via e-mail, ou outro documento equivalente;
10.4 Para assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, os profissionais terão o prazo de 05 (cinco)
dias úteis após a convocação, permitindo-se a prorrogação por igual período, na forma do § 1º, do art. 64,
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
10.5 O credenciamento do profissional não obriga a Prefeitura Municipal de Boa Nova – BA a efetuar sua
contratação. As contratações se darão eventualmente dentro do calendário cultural do município.
10.6 O contrato a ser firmado terá vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, limitado à
vigência do crédito orçamentário anual;
11 PREÇO, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
11.1 A remuneração pelos serviços prestados será de acordo com as tabelas abaixo:

FORMAÇÃO
Voz e instrumento/Música
instrumental (1 músico)
Dupla
Trio até quinteto
Banda ou Grupo musical com 06
ou mais componentes

APRESENTAÇÃO DE NO
MÍNIMO 1H30MIN

APRESENTAÇÕES DE NO
MÍNIMO 2H

R$ 500,00

R$ 625,00

R$ 900,00
R$ 2.500,00

R$ 1.125,00
R$ 3.125,00

R$ 4.500,00

R$ 5.625,00

11.2. Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados pela Secretaria de Finanças, no prazo de até
30 (trinta) dias, após a entrega da nota fiscal/fatura, emitida em nome da contratante, no valor e
condições estabelecidas neste edital.
11.3. O CONTRATADO deverá apresentar até o último dia útil do mês da prestação dos serviços:
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11.3.1 Recibo de Pagamento Autônomo para prestadores que tenham Inscrição Municipal de Contribuinte
Individual no local da prestação dos serviços; ou
11.3.2 Nota Fiscal de Serviços fornecida pela Prefeitura do Município de Boa Nova do local da prestação
dos serviços para os prestadores sem inscrição municipal.
11.4 Sobre o valor do crédito pago e previsto serão retidas a contribuição social para Seguridade Social
aos segurados vinculados do RGPS/INSS, até o limite máximo do salário-contribuição e o IRRF - Imposto
de Renda Retido na Fonte, conforme limites e condições previstas na legislação vigente.
11.5 As despesas decorrentes deste processo correrão a conta da dotação orçamentária consignada no
orçamento do ano 2022, descritos abaixo:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer
PROJETO/ATIVIDADE: 2.077 - Promoção de Festas Populares
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE: 00 - Recursos Ordinários /10 – FCBA (Fundo de Cultura do Estado da Bahia) / 24 – Transf. de
Convênios
12 ALTERAÇÃO DOS PREÇOS
12.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.
13 ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES DOS CONTRATADOS
13.1 As atribuições e obrigações dos profissionais contratados estão descritas no Anexo I deste Edital.
14 RESCISÃO DO CONTRATO (TERMO DE CREDENCIAMENTO)
14.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e
as previstas em lei ou regulamento administrativo;
14.2 Constituem motivos para rescisão do contrato, no que couber, as hipóteses previstas no artigo
78 da Lei 8.666/93;
14.3 A rescisão contratual poderá ocorrer nas condições e formas previstas no artigo 79 da Lei 8.666/93
e suas alterações;
15 DOS RECURSOS, DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES.
15.1 RECURSOS:
15.1.1 Das decisões proferidas pela Prefeitura Municipal de Boa Nova-Bahia caberão recursos nos
termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93 e alterações;
15.1.2 O recurso deverá ser interposto mediante petição datilografada ou impressa através de
processamento eletrônico de dados, devidamente arrazoada e subscrita pelo recorrente, obedecendo os
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prazos previstos na Lei de Licitações;
15.1.3 O recurso deverá ser entregue no setor de protocolo do Município de Boa Nova -Bahia e
endereçado a COPEL, podendo ser encaminhado via e-mail, licitacaoboanova@gmail.com, bem como no
endereço constantes no cabeçalho.
15.2 PENALIDADES:
15.2.1 O não cumprimento ou o cumprimento parcial, ou ainda a ocorrência de qualquer irregularidade
na prestação dos serviços, por parte do CONTRATADO, ensejará aplicação de multa correspondente a 10%
(dez por cento) do valor mensal do contrato, para cada notificação expressamente formalizada,
independente da possibilidade de rescisão contratual, com as consequências previstas em lei;
15.2.2 A aplicação da multa prevista no item anterior poderá ocorrer somente 3 (três) vezes, sendo
que a próxima notificação ensejará a obrigatória rescisão contratual e aplicação das demais sanções
legais previstas.
15.2.3 Os licitantes e/ou contratados ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e
alterações, nos casos não previstos neste edital.
15.3 DESCREDENCIAMENTO:
Ocorrerá o descredenciamento quando:
15.3.1 Por algum motivo o credenciado deixar de atender as condições estabelecidas neste Edital;
15.3.2 Na recusa injustificada do credenciado em assinar o contrato (Termo de Credenciamento), aceitar
ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, implicando em seu imediato
descredenciamento e na imediata suspensão do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Boa
Nova/Bahia pelo prazo de 03 (três) meses;
15.3.3 Por qualquer motivo o contrato (Termo de Credenciamento) entre o credenciado e a Prefeitura
Municipal de Boa Nova-Bahia for rescindido.
15.4 SANÇÕES:
15.4.1 Verificada uma das hipóteses previstas nos sub-itens anteriores, a Prefeitura Municipal de Boa
Nova/Bahia poderá optar pela convocação dos demais credenciados, obedecida sucessivamente a ordem
de classificação, conforme Capítulo VIII deste Edital;
15.4.2 Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto contratado a Prefeitura poderá, garantida a prévia
defesa do contratado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar multa prevista neste edital juntamente
com as seguintes sanções:
I - Advertência;
II - Suspensão temporária de participação em Licitações e impedimento de contratar com a
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
III - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
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perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a qual será concedida sempre que o
contratado ressarcir à Administração os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior;
16 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 Caso algum órgão expedidor de documento exigido neste CREDENCIAMENTO se encontre em greve,
se a licitante não possuir documento com prazo de validade vigente, deverá apresentar o documento
vencido, juntamente com a comprovação de que o órgão expedidor se encontra em greve através de:
cópia de matéria e/ou reportagem em jornais ou revistas e/ou declaração do próprio órgão expedidor;
16.2 A participação no presente processo de credenciamento implica na aceitação integral e irretratável
de todas as condições exigidas neste edital e nos documentos que dele fazem parte, bem como na
observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor;
16.3 A Prefeitura Municipal de Boa Nova-BA, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da Lei nº 8.666/93
e alterações, reserva-se no direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo relativo a este CREDENCIAMENTO;
16.4 Será publicada no Diário Oficial do Município, o resultado dos interessados no credenciamento,
contendo a relação dos habilitados, credenciados, e inabilitados, em até 48 horas após a análise da
documentação pela COPEL e Comissão da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer.
16.5 As publicações sempre serão feitas no Diário Oficial do Município;
16.6 Quaisquer dúvidas sobre o presente edital deverão ser objeto de consulta à COPEL, podendo ser
efetuado através de e-mail, no endereço eletrônico licitacaoboanova@gmail.com, ou ainda de forma
presencial, na sede da COPEL, situada à Praça da Bandeira, nº 08, Centro.
16.7 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer
documentos relativos ao presente credenciamento.
16.8 O foro da Comarca de Poções - BA será o único competente para dirimir e julgar todas e quaisquer
dúvidas que possam vir a decorrer do presente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que
possa vir a ser.
16.9 Este Edital é válido pelo período de 01 (um) ano a contar da data de sua publicação, podendo ser
prorrogado a critério da administração, ou, havendo razões superiores que justifiquem, poderá revogar
este Edital a qualquer momento, sem que tal fato permita alegação de prejuízo aos interessados, ou a
terceiros, sob qualquer fundamento de direito.
17 DOS ANEXOS
17.1 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I: PERFIL E ATRIBUIÇÕES – ARTISTAS LOCAIS AMADORES
ANEXO II: MODELO DE PROPOSTA
ANEXO III: DECLARAÇÃO
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ANEXO IV: FICHA TÉCNICA INTEGRAL
ANEXO V: HISTÓRICO
ANEXO VI: MINUTA DO CONTRATO
ANEXO VII: DECLARAÇÃO DE REPRESENTANTE
ANEXO VIII: CALENDÁRIO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Boa Nova-BA, 03 de junho de 2022.

________________________________
Marisnaldo da Rocha Silva
Presidente da CPL

PARECER JURÍDICO:
Opinamos favoravelmente ao presente Edital por
não infringir as disposições pertinentes à
legislação que rege a matéria.
Boa Nova - BA, Boa Nova-BA, 03 de junho de 2022.

_______________________________________
Setor Jurídico
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ANEXO I - PERFIL E ATRIBUIÇÕES – ARTISTAS LOCAIS AMADORES

1 - OBJETO:
Credenciamento para Contratação de Shows Artísticos locais e regionais (bandas e/ou artistas ou grupos),
para apresentações de shows musicais, em diferentes estilos para atender os eventos/festividades,
promovidos ou apoiados pela Prefeitura Municipal de Boa Nova-Bahia, em concordância com a
programação cultural do município.
2 DA JUSTIFICATIVA:
A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, realiza credenciamento para seleção de artistas, para
organizar o calendário festivo e cultural, nos eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Boa Nova
que ocorrerá até 01 (um) ano a partir da data da publicação deste Edital. As apresentações serão
realizadas de acordo com as necessidades culturais do Município nos eventos de qualquer porte em que
se faça necessária a contratação de artistas, de acordo com o calendário cultural do município,
proporcionando a valorização da cultura local.
A Promoção dos eventos, por sua vez, objetiva trazer aos Munícipes opção de lazer e distração, fomentar
o turismo no Município, fomentar o comércio e difundir a cultura local considerando inclusive que a
promoção cultural é uma exigência constitucional.
É importante ressaltar que o evento visa atender as demandas culturais e de lazer da comunidade e irá
respeitar as normas vigentes de combate à pandemia.
3 - Da especificação do Objeto:

FORMAÇÃO

APRESENTAÇÃO DE NO
MÍNIMO 1H30MIN

APRESENTAÇÕES DE NO
MÍNIMO 2H

R$ 500,00

R$ 625,00

R$ 900,00
R$ 2.500,00

R$ 1.125,00
R$ 3.125,00

R$ 4.500,00

R$ 5.625,00

Voz e instrumento/Música
instrumental (1 músico)
Dupla
Trio até quinteto
Banda ou Grupo musical com 06
ou mais componentes
I - Requisitos Gerais:
1. Equilíbrio emocional e autocontrole;
2. Disposição para cumprir ações orientadas;
3. Capacidade física e mental para a atividade;
4. Iniciativa e facilidade de comunicação;
5. Capacidade de trabalhar em equipe;

II - Definições:
1. O Artista no Município é um Artista amador, que atende e favorece o vínculo do Artista com o
público.
III – Orientações e Obrigações do Artista:
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1. Ser pontuais;
2. Cumprir horário combinado;
3. Ser responsável pelos equipamentos utilizados;
4. Fazer anúncios apenas quando solicitado pelo contratante.
IV - Carga Horária:
Mínima de 01:30 (uma hora e meia) horas por show musical, podendo superar 02 (duas) horas de Show
desde que devidamente autorizado, sem nenhum acréscimo financeiro do contrato estabelecido através
das tabelas presentes no edital.
V– Local:
O local das apresentações, serão designadas pela Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, de acordo com
a programação a ser definida, devendo sempre convocar o artista/grupo musical, para apresentação, com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, ou em prazo inferior a este, desde que haja a
concordância entre as partes
VI - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1. Cabe ao artista credenciado:
6.1.1. Integral responsabilidade pelos instrumentos de uso pessoal a serem utilizados durante a
apresentação musical, isentando o Município de qualquer reclamação, indenização por perdas, roubos ou
danos;
6.1.2. Responsabilidade pela guarda dos equipamentos eventualmente cedidos pelo Município, devendo
estes serem devolvidos em iguais condições;
6.1.3. Autorizar expressamente que o Município utilize sua imagem/áudio e outros, que guardem relação
com a apresentação musical, durante o período que este estiver credenciado;
6.2. Cabe ao Município:
6.2.1. Observância de todo o estabelecido no edital, em principal a rotatividade entre os habilitados;
6.2.2. Efetuar os pagamentos devidos aos contratados, nos prazos previstos no edital;
6.2.3. Acompanhar, fiscalizar, controlar e gerenciar a realização das apresentações musicais, ficando
responsável pela validação dos serviços prestados pelo artista contratado;

________________________________
Marisnaldo da Rocha Silva
Presidente da CPL
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA

EMPRESA/ARTISTA:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
E-MAIL:
TELEFONE:
REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS BANCÁRIOS:
À Comissão Permanente de Licitação
Referente ao Edital de Credenciamento N.º 001/2022
Vimos por meio desta apresentar a esta comissão nossa Proposta de Prestação de Serviços, acompanhada
da documentação, solicitando nosso credenciamento, visando a prestação de serviços para os seguintes
itens:

ITEM

DESCRIÇÃO

QTD

VALOR UNIT R$

VALOR TOTAL R$

OBSERVAÇÃO: INCLUIR APENAS OS ITENS DE INTERESSE
Declaramos estar cientes de todas as cláusulas do Edital, inclusive quanto aos preços praticados pela
Prefeitura Municipal de Boa Nova - BA e aguardamos a aceitação de nossa firma como credenciada

______________________________________________
Local e data

______________________________________________
Assinatura do responsável pela Empresa
Assinatura do licitante ou Artista responsável
Carimbo da empresa (se houver)
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ANEXO III - DECLARAÇÃO
(artigo 27, V, Lei de Licitações)
(Local e data)
À
Prefeitura Municipal de Boa Nova-Bahia
A/C Presidente da COPEL
Referência: CREDENCIAMENTO XXX/2022
Prezado Senhor,
O Profissional/empresa ________________________, inscrito no CPF/MF ou CNPJ/MF:_____________
residente e domiciliado ou com sede à Rua ______________________, N° ___, Bairro______________
Cep.:_________, Cidade:_________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado
na empresa, RG, ou dados da empresa), em atendimento ao disposto no Edital do CREDENCIAMENTO
XXX/2022 vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que:
1. Não está impedida de contratar com a Administração pública, direta ou indireta;
2. Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em nenhuma esfera;
3. Não existe fato impeditivo à sua habilitação;
4. Não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
5. Não possui no quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos (artigo 27, inciso V, Lei de Licitações);
6. Que cumpre as normas relativas a saúde e a segurança do trabalho de seus empregados, excluindo no
que se refere a este aspecto quaisquer responsabilidades do Município;
7. Que examinou todos os documentos apresentados, bem como as especificações técnicas, tendo
tomado conhecimento do grau de dificuldade e complexidade do objeto, e que está ciente de que não
poderá, sob as penas da lei, alegar desconhecimento para alteração de sua proposta ou para o
cumprimento do objeto deste credenciamento;
Atenciosamente.

___________________________________
NOME do Artista ou da Empresa
CPF/MF ou CNP/MF:
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ANEXO IV - FICHA TÉCNICA INTEGRAL

(deverá ser preenchida por cada integrante solo/banda/grupo/dupla)
(NOME DO MÚSICO/DUPLA/BANDA/GRUPO MUSICAL/GRUPO TEATRAL/GRUPO DE DANÇA)
NOME DO INTEGRANTE:
FUNÇÃO:
ASSINATURA:
NOME DO INTEGRANTE:
FUNÇÃO:
ASSINATURA:
NOME DO INTEGRANTE:
FUNÇÃO:
ASSINATURA:
NOME DO INTEGRANTE:
FUNÇÃO:
ASSINATURA:

ESTILO MUSICAL/REPERTÓRIO/NOME DO ESPETÁCULO:

______________________________________________
(NOME DO REPRESENTE ou EMPRESA)
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ANEXO V – HISTÓRICO
Descritivo com as principais ações, bem como tempo de atuação, formação dos integrantes e principais
apresentações. Poderão ser entregues juntamente com o histórico quaisquer materiais que comprovem
a atuação e representatividade da apresentação artística.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

OBS: Poderá exceder mais de uma página, a critério do grupo, artista ou banda.

Local, data ___________________________________________
Assinatura do responsável
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
BOA NOVA E, DE OUTRO, COMO
CONTRATADO, O PRESTADOR DE
SERVIÇO, DE SHOW ARTÍSTICO, DE
CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS
ESTABELECIDAS ABAIXO: COM BASE NO
CREDENCIAMENTO No. 001/2022.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE BOA NOVA, Pessoa
Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 13.894.894/0001-52, com sede
administrativa na Av. Nossa Senhora da Boa Nova, 07, Centro, Boa Nova-BA, denominado simplesmente
de CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Sr. Adonias da Rocha Pires de Almeida,
brasileiro, portador do da cédula de identidade nº 00.959.551-19 emitida por SSP/BA e CPF nº
107.214.875-72, residente e domiciliado na Av. Padre Vicente Santiname, nº 03, Bairro Dioclécio Coelho
da Silva, Município de Boa Nova–Bahia, e, do outro lado, …………. sediada à Rua ………………………….., nº …,
Bairro …………………., na cidade de …………..-… CEP …………, inscrita no CNPJ sob nº .………………..,
doravante denominada CONTRATADO, neste ato representado pelo Sr. ………………….., portador da
cédula de identidade n.º ……………… e CPF nº ……………………….., firmam o presente contrato, com
fundamento nas disposições e princípios gerais estatuídos pela Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS
A presente contratação decorre do Processo Administrativo Licitatório Nº _________, Credenciamento
N° 001/2022 regido pela Lei Federais nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas residentes ou não no Município de Boa Nova-BA, com
vistas a apresentações Musicais, para atender aos eventos culturais promovidos pela administração
municipal a serem realizados, de acordo com a programação cultural do Município, conforme FICHA DE
REGISTRO APRESENTADA e anexa ao presente contrato como se nele estivesse inscrita.
1.1- O CONTRATADO, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no Processo
Administrativo de Inexigibilidade nº. ____/2022 compromete-se a cumprir com as obrigações do
presente, cujo objeto refere-se à Contratação credenciamento de prestador de serviço de show artístico,
a serem prestados no Município de Boa Nova.
1.2- O Contratado prestará serviços constantes na proposta, visando atender as necessidades da
Prefeitura de Boa Nova/BA, desempenhando-as em caráter não continuo, assumindo as suas expensas
todas as despesas, ônus e encargos decorrentes da execução do objeto contratual.
1.3- Ficam também fazendo parte deste Contrato as normas vigentes, as instruções, a ordem de início dos
serviços e, mediante aditamento e/ou apostilamento, quaisquer modificações que venham a ser
necessárias durante sua vigência.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
3.1 O presente contrato será firmado pelo período de__ de_________ de 2022 à __ de ______ de ____.
3.2 O contrato poderá ser prorrogado quando houver necessidade por interesse da administração.
3.3- A execução dos serviços será orientada e fiscalizada pela Secretaria solicitante, tendo como base a
Portaria 097/2021 de 16 de julho de 2021.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
A CONTRATANTE pagará ao(a) CONTRATADO(a) o valor correspondente à apresentação artística indicada
à seguir:
ITEM

DESCRIÇÃO

QTD

VALOR UNIT R$

VALOR TOTAL R$

CLÁUSULA QUINTA – DO ATENDIMENTO
Conforme Anexo I do Edital que fica fazendo parte deste termo como se nele estivesse inscrito.
CLÁUSULA SEXTA – O Regime Jurídico deste Contrato confere à CONTRATANTE as prerrogativas
relacionadas no Artigo 58 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - Constitui obrigação da CONTRATANTE além das constantes nos artigos 66 e 67 da lei
8.666/93, a comunicação, através dos serviços de contabilidade, aos órgãos incumbidos de arrecadação
e fiscalização dos Tributos Municipais, das características e dos valores referentes à liquidação da despesa
deste contrato e ainda o Disposto no Anexo I do edital de Credenciamento.
CLÁUSULA OITAVA - São conferidos a CONTRATADA os direitos previstos na Lei n.º 8.666/93 e alterações
posteriores.
CLÁUSULA NONA – Constitui obrigação da CONTRATADA, além das constantes dos Artigos 66, 68, 69, 70,
e 71 da Lei n.º 8.666/93, manter durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e ainda o
Disposto no Anexo I do edital de Credenciamento.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES
As alterações, porventura, necessárias ao fiel comprimento do objeto deste Contrato, serão efetivados na
forma e condições do Artigo 65 da Lei 8.666/93, formalizadas previamente por Termo Aditivo, que passará
a integrar este contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Pela infringência de qualquer das cláusulas aqui ajustadas, bem como a
dos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei n.º 8.666/93 e, notadamente, quando no cumprimento do objeto deste
Contrato, a CONTRATANTE constatar incorreções resultantes da execução dos serviços artísticos, a
CONTRATANTE aplicará a multa contratual, assegurada a prévia defesa, devendo o respectivo valor ser
recolhido pela CONTRATANTE através de seu setor competente, sem prejuízos da rescisão por parte da
CONTRATANTE.
Parágrafo Único - Uma vez recolhida a multa de que se trata esta cláusula, poderá o (a) CONTRATADO(a)
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apresentar a defesa que tiver, a qual, sendo aceita pela CONTRATANTE, acarretará a devolução da quantia
recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
O presente contrato estará de pleno direito rescindido pela inexecução total ou parcial deste contrato e
da lei n.º 8.666/93, notadamente nos artigos 77 a 80, sem prejuízo das penalidades determinadas em lei
e neste Instrumento.
Parágrafo Único - A rescisão do contrato poderá ser feita sem indenização de ambas as partes, desde que
cientificadas no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos alocados para a execução deste contrato correrão a conta da Dotação Orçamentária
consignada no orçamento do ano 2022.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer
PROJETO/ATIVIDADE: 2.077 - Promoção de Festas Populares
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE: 00 - Recursos Ordinários /10 – FCBA (Fundo de Cultura do Estado da Bahia) / 24 – Transf. de
Convênios
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O (a) CONTRATADO (a) exercerá função de Prestador de Serviços, não
gerando qualquer tipo vínculo empregatício junto à CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Parágrafo Primeiro - O (a) CONTRATADO (a) deverá executar os serviços propostos, assumindo inteira
responsabilidade pelos mesmos, bem como assumir inteira responsabilidade civil, administrativa ou penal
por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pelo mesmo, seus empregados ou
prepostos à CONTRATANTE, ou a terceiros, incluídos encargos sociais, previdenciários e trabalhistas;
Parágrafo Segundo - Os encargos sociais como Imposto de Renda, ISSQN, acaso devidos correrão por
conta do CONTRATADO; as contribuições ao INSS e outros encargos sociais acaso devidos serão por conta
do (a) CONTRATADO (a), ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade sobre estas
contribuições.
Parágrafo Terceiro - O (a) CONTRATADO (a) arcará com as despesas de transporte, alimentação,
hospedagem e outras necessárias à sua estadia no município de Boa Nova no período em que estiver
prestando os serviços contratados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Poções - BA, para dirimir quaisquer questões do presente
Contrato.
E, por se acharem de acordo, os representantes legais assinam o presente Contrato, em três vias de igual
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teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
Boa Nova-BA, 00 de xxxxxxxxxxx de 2022.
MUNICÍPIO DE BOA NOVA
(CONTRATANTE)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(CONTRATADO)

Testemunhas:

____________________________________
RG:

____________________________________
RG:
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE

Declaramos que (NOME DA PESSOA ou EMPRESA), portador do RG nº (NÚMERO DO RG), inscrito no
CPF/MF sob nº (NÚMERO DO CPF/MF ou CNPJ/MF), é representante exclusivo do grupo/banda/solo/
(NOME DO SOLO/BANDA ou GRUPO REPRESENTADO), composto pelos integrantes abaixo qualificados (se
for o caso), sendo que o mesmo poderá, para tanto, proceder a assinatura de todos os documentos, assim
como receber, dar quitação, responsabilizar-se pela documentação solicitada para tal fim, enfim, praticar
todos os atos necessários, tratando diretamente com a Prefeitura Municipal de Boa Nova-Bahia, em
assuntos referentes ao Credenciamento nº 001/2022.

(Local e Data)

Assinatura: ______________________________________________________
(NOME DO REPRESENTE ou EMPRESA)

Assinatura: ______________________________________________________
(DEMAIS MEMBROS DO GRUPO ou EMPRESA)

Assinatura: ______________________________________________________
(DEMAIS MEMBROS DO GRUPO ou EMPRESA)

Assinatura: ______________________________________________________
(DEMAIS MEMBROS DO GRUPO ou EMPRESA
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ANEXO VIII – CALENDÁRIO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS,
POPULARES E RELIGIOSAS EXCLUSIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
BOA NOVA - BAHIA

Calendário de Eventos 2022
JANEIRO/2022
Encontro de Folia de Reis (evento cancelado em consequência do período pandêmico)
Data: 1ª Semana de janeiro de 2022
Local: Praça do Coreto - Sede Municipal e Localidades rurais
Descrição: Com o intuito de preservar a manifestação cultural popular, típica da região Nordeste do país.
Diversos grupos de Folias de Reis se reúnem para apresentações.
Realização: Comunidades locais e Diretoria Municipal de Cultura
Festa no Distrito de Valentim (evento cancelado em consequência do período pandêmico)
Data: 1ª quinzena de janeiro de 2022
Local: Praça Noberto Pereira
Descrição: Festejos populares, com atrações musicais, espaço com barracas de alimentação, bebidas.
Realização: Prefeitura Municipal, Comércio e Comunidade local
Lançamento do Livro Boa Nova, 100 imagens, 100 anos
Data: 14/01/2022
Local: Plenário da Câmara Municipal
Descrição: O Lançamento do Livro em comemoração ao centenário de emancipação política de Boa Nova.
Com a descrição dos fatos históricos, famílias que construíram a história de Boa Nova nos primeiros 50
cinquenta anos, acervo fotográfico. Com divulgação em reportagem pela TV Sudoeste (afiliada da Rede
Globo, com sede em Vitória da Conquista), divulgação de 13/01/2022.
Realização: Instituto Adroaldo Moraes – IAM - ONG boanovence, Prefeitura Municipal, patrocínio da
BAHIAGÁS, Governo do Estado da Bahia, VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A.
Março/2022
Mês das Mulheres
Data: Todo o mês de março de 2022
Local: Escolas Municipais, Povoado do Penachinho, Comunidades locais
Descrição: O projeto tem como objetivo enaltecer as Conquistas Femininas em nossa sociedade, através
de rodas de conversa e trabalhar aspectos da autoestima, empoderamento, autocuidado e suas
potencialidades. Com a participação das mulheres usuárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos - SCFV, do Grupo da III Idade.
Realização: Secretaria Municipal de Assistência Social
Encontro para o Desenvolvimento do Turismo Rural e o Ecoturismo
Data: 10/03/2022
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Local: Hotéis e Ranchos do município
Descrição: Com o objetivo no desenvolvimento rural sustentável representantes da Secretaria de Turismo
- SETUR / Bahia e Território Médio Rio de Contas – TMRC, com visitação aos empreendimentos rurais de
Boa Nova. Assim estamos buscando fortalecer o Turismo Rural e o Ecoturismo, para abranger esta
atividade econômica nas áreas rurais, considerando-se as potencialidades do município de Boa Nova.
Realização: Secretaria Municipal de Agricultura, Diretoria Municipal de Cultura, proprietários do ramo de
hotelaria e PROSENAR CACAU
1ª a 4ª Edição do Programa Saúde Itinerante
Data: Última semana de março a 1ª quinzena de abril de 2022
Local: Unidade Básica de Saúde Paulo Sergio no Povoado do Penachinho, Distrito do Valentim, Região da
Santa Luzia, Goiabeira – Sede da Agrisol
Descrição: Saúde Itinerante, que levará atendimento médico, odontológico, com a realização de
atendimentos gratuitos, atualização da caderneta de vacinação em diversas regiões do município.
Realização: Prefeitura Municipal, Secretária Municipal de Saúde, Associações Locais.

Abril/2022
I Primeira Feira de Agricultura Familiar Agrisol
Data: 02/04/2022 e outros sábados dos meses seguintes
Local: Praça 07 de Setembro
Descrição: A primeira Edição da Feira de Agricultura Familiar Agrisol, busca divulgar e fortalecer a
produção agrícola e artesanato local produzidos diretamente pelos agricultores familiares das regiões da
Goiabeira, Brejo da Onça, São Bento, Capoeira do Meio, Lagoa de Beber, Lagoa da Pedra e Santa Luzia, a
Associação Agrisol.
Realização: Prefeitura Municipal, Secretaria de Agricultura e Associação Sol Nascente, Agricultores locais
e Governo do Estado da Bahia/ Projeto Bahia Produtiva.
Implantação de Sementes Frituferas
Data: 06 e 07/04/2022
Local: Viveiro Municipal, localizado na rua Marechal Deodoro da Fonseca.
Descrição: Com o objetivo desenvolver um projeto de fruticultura para diversificar a produção agrícola
do município. A Secretaria de Agricultura, deu início a implantação das sementes frutíferas de umbu,
pinha e graviola, que servirão de porta enxerto para Umbu Gigante e a Atemóia.
Realização: Secretaria Municipal de Agricultura e colaboradores, Joselito (Zeca) responsável pelo viveiro,
funcionários da equipe de jardinagem e da LIMPUR.
Maio/2022
32ª Edição do tradicional Torneio Milton Lima
Data: 01/05/2022
Local: Distrito do Valentim
Descrição: Evento esportivo onde times de futebol local disputam o campeonato. A grande final acontece
no dia 01 de maio (Dia do Trabalhador).
Realização: prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e Diretoria Municipal de Esportes
Cavalgada em Homenagem ao Dia do Trabalhador
Data: 01/05/2022
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Local: Saída de algumas comunidades rurais até a Praça 7 de Setembro na Sede Municipal
Descrição: Confraternização dos Trabalhadores Boanovences e suas famílias, que aproveitam o feriado,
durante todo o dia há torneios de futebol, corrida ciclística, bingos, sorteios de brindes.
Realização: Grupo de Cavalgada Cavaleiros de Boa Nova, Comércio, Comunidade local e Diretoria
Municipal de Esportes.
Campanha Faça Bonito
Data: 18/05 e 2ª quinzena de maio
Local: Escolas Municipais e Ações complementares realizadas em outros Equipamentos Sociais ligados a
SMAS.
Descrição: Ações que buscam informar e conscientizar a população para combater o abuso e a exploração
sexual contra crianças e adolescentes. Os Equipamentos Sociassistenciais ligados a defesa dos Direitos das
Crianças e dos Adolescentes realizam palestras, rodas de conversas, oficinas em varias escolas das
comunidades rurais
Realização: Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Conselho
Tutelar.
Junho/2022
SAC Móvel
Data: 10/06 a 12/06
Local: Praça da Bandeira
Descrição: O Governo do Estado em parceiras com as Prefeituras Municipais, visando a prestação de
serviços o SAC Móvel, visitará o município. Onde serão ofertados os seguintes serviços: Carteira de
Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Antecedentes Criminais e Ouvidoria Geral do Estado. A
unidade se manterá por manterá por três dias no município.
Realização: Governo do Estado, apoio da Prefeitura Municipal.
Forroquial:
Data: 11/06/2022
Local: Paróquia São Francisco e/ou espaço a definir.
Descrição: Com o intuito de proporcionar a comunidade em uma Confraternização Junina, com
apresentações dos grupos de jovens, pastoral da criança, quadrilhas juninas, casamento caipira, forró,
brincadeiras juninas, barracas com comidas típicas.
Realização: Paróquias do municipio, Comunidade local e Comerciantes
Arraiá do Gravatá
Data: 16/06 a 19/06
Local: Praça da Bandeira
Descrição: 1ª Edição do Arraiá do Gravatá, em referência ao pássaro Gravatazeiro, símbolo pela luta em
prol da preservação dos recursos hídricos, fauna e flora. O Evento contará com atrações musicais, várias
apresentações culturais, quadrilha juninas, casamento caipira. espaço para alimentação em barracas de
comidas e bebidas típicas do período junino, exposição de produtos do artesanato local.
Realização: Prefeitura Municipal, Bahiatursa, Diretoria Municipal de Cultura Comerciantes e Comunidades
locais.
Julho/2022
São Pedro do Penachinho
Av. Nossa Senhora da Boa Nova, 07, Centro, CEP: 45250-000 – Boa Nova - Bahia - Fone: (77)3433.2145

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MJUWRDDDN0MXQTAXQJU1QK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
26 - Ano XVIII - Nº 2837

Boa Nova

Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.894.894/0001-52
Data: 02 a 03/07/2022
Local: Praça do Povoado do Penachinho
Descrição: Festa Junina Tradicional que acontece todos os anos no município de Boa Nova, com a presença
de atrações musicais, espaço para alimentação em barracas de comidas e bebidas típicas do período
junino
Realização: Prefeitura de Boa Nova, Bahiatursa, Comerciante locais.
Agosto/2022
Aniversário de 101 Anos de Boa Nova
Data: 06/08/2022
Local: Praça da Bandeira
Descrição: Integram a programação em comemoração a Emancipação Política do município, exposição de
fatos históricos, corrida ciclística, apresentações musicais de artistas locais.
Festa do Bom Jesus no Distrito do Valentim
Data: 06/08/2022
Local: Paróquia do Senhor Bom Jesus
Descrição: Em homenagem ao Senhor bom Jesus acontecem novenas, missa, procissão com
apresentações e quermesses no espaço da paróquia.
Realização: Paróquia Bom Jesus e Comunidade Local
Setembro/2022
Festa da Padroeira Nossa Senhora da Boa Nova
Data: 08/09/2022, Festa Popular 1ª Semana de Setembro
Local: Paróquia Nossa Senhora da Boa Nova e Praça da Bandeira
Descrição: Em homenagem a Padroeira de Boa Nova (08 de setembro) é celebrado a festa religiosa com
novena, missa, procissão pelas principais ruas da cidade. Paralelamente acontece a principal festa popular
do município “Setembrão”. Além da dimensão religiosa, durante todos os dias acontecem apresentações
de shows musicais, com praça de alimentação, barracas de bebidas, parque de diversões, dentre outros.
Realização: Prefeitura Municipal, Comércio Local, Bahiatursa, hoteleiros
Outubro/2022
Torneio de Futebol no Povoado da Boa Vista
Data: 1ª quinzena de novembro a 01/01/2023
Local: Povoado da Boa Vista
Descrição: O torneio acontece por dois meses com times de futebol amadores masculino, onde diversas
comunidades rurais disputam o campeonato. O encerramento acontece com apresentação de atrações
musicais locais.
Realização: Comunidade da Boa Vista e Comerciantes locais
Dezembro/2022
Ornamentação Natalina
Data: 1ª quinzena de dezembro
Local: Praça 7 de Setembro, Calçadão, Av. Nossa Senhora da Boa Nova
Descrição: Os Espaços contam com a decoração natalina, visando a confraternização e mensagem de
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união entre os povos. Prestigiando a visitação por visitantes e fomentando o artesanato local.
Realização: Secretaria Municipal de Assistência Social, Diretoria Municipal de Cultura, Moradores da Av.
Nossa Senhora da Boa Nova.

OBS: O CALENDÁRIO DE EVENTOS PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM A NECESSIDADE
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
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