
 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

 

Portaria nº 279, de 19 de setembro de 2014. 

 

 

O SECRETÁRIO DE CULTURA, no uso de suas atribuições, considerando a Portaria nº 234, de 14 de 

setembro de 2012, e tendo em vista a Lei Estadual nº. 9.433/2005, em seus artigos 61, 62 e 63,  

 

 

RESOLVE 

 

 

Art. 1º Fica prorrogado o processo de credenciamento, instituído pela Portaria nº 234, de 14 de setembro de 

2012, que objetiva contratações de serviços artísticos de bandas, grupos e artistas, pessoas jurídicas ou 

pessoas físicas, com ou sem fins lucrativos, com pertinência no contexto das apresentações artísticas 

realizadas pela SECULT. 

 

Art. 2º O credenciamento será disponibilizado para os interessados, através de formulário eletrônico, 

acessível no endereço www.cultura.ba.gov.br, para serviços a serem prestados no âmbito da SECULT e 

outros eventos similares que necessitem de profissionais com o estilo indicado no Regulamento que integra a 

presente Portaria. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. O período de inscrições será divulgado pela Comissão Permanente de 

Credenciamento, observado o prazo máximo de 06 (seis) meses a partir da publicação da presente Portaria, 

observada ainda as divulgações das primeiras listas de credenciados. 

 

Art. 3º O processo de credenciamento observará os critérios técnicos e específicos para a prestação de 

serviços previstos no Regulamento anexo com as alterações indicadas nos artigos 4º a 9º desta Portaria. 

 

Art.4º Fica alterado o item 2 do Regulamento, para inclusão do subitem 2.7, com a seguinte redação: 

 

2.7. As apresentações de artistas/bandas/grupos musicais não 

poderão estabelecer tempos de duração diferenciados, 

devendo ser respeitado o tempo de 02 (duas) horas de 

apresentação. 

 

 

Art. 5º Fica alterado o item 5 do Regulamento, para inclusão dos incisos XII e XX  no subitem 5.1.1 com a 

seguinte redação: 

 

XII- Prova da inscrição no PIS/PASEP ou 

NIT/PREVIDÊNCIA SOCIAL (somente proponente Pessoa 

Física); 

 

XX- Declaração que apresentará, quando da convocação, a 

prova do cadastro como fornecedor perante a Secretaria da 

Administração do Estado da Bahia - SAEB, na família 0163 - 

produção e realização de shows artísticos. 

 

 



 

Art. 6º Fica alterado o item 5 do Regulamento, para inclusão da alínea "h" no subitem 5.5.1.1 com a seguinte 

redação: 

 

h) Cadastro de Fornecedor perante a Secretaria da 

Administração do Estado da Bahia - SAEB, na família 0163 - 

produção e realização de shows artísticos. 

 

 

Art. 7º Fica alterado o item 5 do Regulamento, para inclusão das alíneas "c" e "h" no subitem 5.5.1.2 com a 

seguinte redação: 

 

c) PIS/PASEP/NIT/PREVIDÊNCIA SOCIAL; 

 

h) Cadastro de Fornecedor perante a Secretaria da 

Administração do Estado da Bahia - SAEB, na família 0163 - 

produção e realização de shows artísticos. 

 

 

Art. 8º Fica alterado o inciso XIX do subitem 5.1.1, do item 5, do Regulamento, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

XIX- Declaração de Exclusividade ou Carta de Exclusividade 

firmada pelo artista e/ou banda, declarando como 

representante exclusiva quem propôs e apresentou a inscrição 

(no caso de banda/grupo que não seja constituída 

formalmente, a declaração deverá ser assinada por todos os 

músicos que compõe a banda/grupo); 

 

 

Art. 9º Fica alterado o item 12 do Regulamento, para inclusão do subitem 12.6 com a seguinte redação: 

 

12.6. Os projetos não selecionados ficarão à disposição dos 

proponentes para retirada na sede do Centro de Culturas 

Populares e Identitárias – CCPI, no prazo de até 60 (sessenta) 

dias após a publicação da divulgação do resultado, podendo 

ser, a partir de então, inutilizados. 

 

 

 

Art.10 Fica acrescido ao Regulamento o Anexo IX - Orientações Gerais para emissão de Notas Fiscais, com 

vistas a orientar os credenciados quanto a emissão da Nota Fiscal. 

 

Art. 11 Fica alterado o Anexo I - Formulário de Inscrição, passando a existir dois Formulários de Inscrição 

distintos, sendo um para os estilos artísticos Dança/Teatro (Anexo I) e outro para Artistas/Bandas/Grupos 

Musicais (Anexo II). 

 

Art. 12 O texto do Regulamento com as alterações supra, bem como os seus Anexos, poderão ser acessados 

no site da SECULT, www.cultura.ba.gov.br . 

 

Art. 13 O prazo de vigência do credenciamento é de 02 (anos) anos, a contar da data de publicação desta 

Portaria, por meio eletrônico, mediante publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia e aviso em jornal de 

grande circulação local, para a concretização dos diversos serviços integrantes desse credenciamento. 

 

Art. 14 A programação orçamentária obedecerá às dotações orçamentárias das unidades solicitantes da 

SECULT. 

http://www.cultura.ba.gov.br/


 

PARÁGRAFO ÚNICO. As contratações observarão a dotação orçamentária nos limites das verbas alocadas 

nos projetos, programas e ações culturais anteriores à convocação das pessoas credenciadas. 

 

Art. 15 Qualquer interessado (a) ou usuário (a) poderá denunciar irregularidade na prestação dos serviços 

e/ou no faturamento. 

 

Art. 16 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

 

 

ANTÔNIO ALBINO CANELAS RUBIM 

Secretário de Cultura 

 

 

 

 


