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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS Nº 001/2022 

 
1. PREÂMBULO 

 

1.1. A Prefeitura Municipal de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura, torna 

público aos interessados que se encontra aberto procedimento para o CREDENCIAMENTO 

DE ARTISTAS PARA OS EVENTOS CULTURAIS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO, POR ESTA 

SECRETARIA, NO ANO DE 2023, PARA APRESENTAÇÕES DE: 

 

A) CANTORES; 

B) DJS; 

C) BANDAS E/OU GRUPOS MUSICAIS; 

D) GRUPOS DE TEATRO/INTERVENÇÃO TEATRAL/CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS;   

E) DANÇA (APRESENTAÇÕES E AULAS ABERTAS)E 

F) OFICINAS DE ARTE E CULTURA.   

 

1.2. O presente procedimento será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho 

de 1993, com suas posteriores alterações, demais normas regulamentares aplicáveis à 

espécie, e pelas disposições fixadas neste Edital e Anexo, que o integram e 

complementam.  

1.3. Este edital e seus anexos, estão disponíveis aos interessados no site oficial 

do município www.catanduva.sp.gov.br.  

 

 

2. DO OBJETO 
 
2.1. Constitui objeto do presente Edital o credenciamento de cantores, bandas e/ou 

grupos musicais, grupos de teatro, intervenção teatral, contação de histórias, 

apresentações e/ou aulas abertas de dança e oficinas de arte e cultura, de artistas 

ou grupos de renome local ou regional para apresentações neste município, pelo 

período de 12 (doze) meses, conforme eventos previstos no calendário de 2023, de 

acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas neste instrumento e seus 

anexos, a saber: 

 

Anexo I – Termo de Referência.  
Anexo II – Modelo Ficha de Inscrição. 

Anexo III – Modelo Projeto Técnico. 

Anexo IV – Termo de Ciência e Compromisso. 

Anexo V – Modelo de Contrato.  

  
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

3.1. Poderão participar do Credenciamento pessoas físicas e pessoas Jurídicas, na 

condição de artistas/grupos, com no mínimo 01 (um) ano de atuação na área, que se 

inscreverem e comprovarem estar habilitadas a prestar os serviços, conforme 

requisitos exigidos neste instrumento de Chamamento, concordando com os valores 

propostos pela Prefeitura Municipal de Catanduva. 

3.2. Estão impedidos de participar do credenciamento os interessados que: 

3.2.1.  Pertencem ao quadro de servidores públicos da administração direta e 

indireta, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações no 

âmbito municipal. 

3.2.2. Estiverem suspensos temporariamente de participar em licitação e impedidos 

de contratar com a Prefeitura Municipal de Catanduva, nos termos do artigo 87, 

inciso III da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002; 

3.2.3. Declarados inidôneos para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da 

Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei n.º 

8.666/93; 

3.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará no não 

credenciamento do interessado. 
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4. DAS CONTRATAÇÕES: 

 

4.1 - Serão contratados até 48 (quarenta e oito) projetos divididos entre os 

módulos, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Cultura: 

  

Módulo I – Até 10 (dez) apresentações de R$ 500,00 (quinhentos reais); 

Módulo II - Até 10 (dez) apresentações de R$ 1.000,00 (mil reais); 

Módulo III - Até 10 (dez) apresentações de R$ 1.500,00 (mil reais); 

Módulo IV - Até 10 (dez) apresentações de R$ 2.000,00 (dois Mil reais); 

Modulo V – Até 08 (oito) apresentações de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

 

4.2 - O pagamento será efetuado por depósito em conta corrente do proponente em até 

10 (dez) dias úteis da data da apresentação. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1 - As inscrições acontecerão no período de 45 dias, pelo formulário eletrônico  

https://forms.gle/a3ycxP65sAYKfCaF6 

5.2 - A Secretaria Municipal de Cultura disponibilizará gratuitamente aos 

interessados o EDITAL e seus ANEXOS por meio do endereço eletrônico: 

http://www.catanduva.sp.gov.br/cultura/ clicar em Serviços / CREDENCIAMENTO DE 

ARTISTAS para 2023. 

5.3 - As inscrições deverão ser protocoladas pelo formulário eletrônico 

https://forms.gle/a3ycxP65sAYKfCaF6 até às 23h59 do dia 08 (oito) de fevereiro de 

2023.  

5.4 - Não serão aceitas inscrições feitas fora do período acima estabelecido. 

5.5 - Serão indeferidas as inscrições apresentadas em desacordo com as normas, 

condições e especificações previstas neste EDITAL. 

5.6 - O proponente no ato da inscrição deverá preencher adequadamente o formulário, 

bem como inserir todos os documentos e anexos obrigatórios que devem 

obrigatoriamente estar em formato PDF.  

 

5.6.1 - Documentos obrigatórios para Pessoas Físicas (Todos em formato PDF) 

 

A. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (ANEXO II); 

B. Currículo do proponente e dos principais artistas envolvidos no projeto se 

houver; 

C. Cópia simples do comprovante de endereço, atual; 

D. Cópia do Cadastro de pessoas físicas – CPF (válido) do Representante legal; 

E. Cópia do documento de identidade (oficial) do representante legal que 

contenha o número do R.G e Foto. 

F. Cópia Simples de prova de regularidade para com a Fazenda Municipal. 

G. Cópia Simples de prova de regularidade para com a Fazenda Estadual. 

H. Cópia simples de prova de regularidade para com a Fazenda Federal. 

I. Comprovante de Dados Bancários que contenha Banco, Agência e Conta Corrente 

do proponente. 

J. Projeto Técnico (Anexo III), devidamente preenchido e assinado pelo 

proponente;  

K. Currículo (máximo de 02 (duas) laudas) do proponente; 

L. Breve currículo (máximo de 01 (uma) lauda) dos principais integrantes 

contidos no item 03 do ANEXO II; 

M. No caso em que a apresentação proposta contemplar qualquer forma de 

publicação de trabalho de terceiros, o proponente deverá comprovar a respectiva 

cessão dos direitos autorais; 

N. Arquivo digital (link) contendo 05 fotos em alta resolução, vídeos caso 

houver do espetáculo e/ou intervenção do grupo contendo trecho de mínimo 30 

segundos do(s) espetáculo(s). 

O. Outras declarações, autorizações, áudios ou vídeos e demais informações e 

documentos complementares aos projetos das Apresentações Artísticas. 

P. No caso de inscrição realizada em nome de Coletivo, o proponente também 

deverá apresentar Carta de representação de grupo ou coletivo (Anexo V); 

 

 

 

 

 

 

http://www.catanduva.sp.gov.br/cultura/
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5.6.2 – Documentos obrigatórios Pessoa Jurídica (Todos em formato PDF) 

 

A. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (ANEXO II); 

B. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

C. Cópia simples do documento de identidade (oficial) do (s) seu (s) 

representante (s) legal (is) com RG e foto (ou outro documento de identidade com 

força legal (carteira de trabalho, de motorista, de entidade oficial de classe, 

etc.) 

D. Cópia simples do CPF (válido) do (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou 

documento de identidade (item anterior) que contenha o número do CPF (válido); 

E. Cópia simples de prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

F. Cópia Simples de Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

G. Cópia Simples de Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e 

Seguridade Social (INSS);  

H. Cópia Simples de Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por Lei;  

I. Cópia Simples de 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 de 1º de maio de 1943; 

J. Cópia simples do Contrato Social ou do Estatuto, e alterações, no teor 

vigente, de modo a demonstrar, especialmente, que a área de atuação é compatível 

com o objeto deste edital; 

K. No caso de Sociedade Cooperativa, deverão constar expressamente no seu 

Estatuto Social os poderes de representação; 

L. Cópia simples da ata de eleição e posse da diretoria, quando for o caso; 

M. No caso de inscrição realizada por Sociedade Cooperativa, também deverá 

apresentar cópia da ficha de filiação do cooperado responsável pela apresentação, 

juntamente com cópia simples do seu documento de identidade e CPF. 

N. Dados bancários – Declaração do Banco de Abertura de Conta Jurídica ou Cópia 

do Cartão constando os dados bancários e titularidade em nome do proponente.   

O. Projeto Técnico (Anexo III), devidamente preenchido e assinado pelo 

proponente;  

P. Currículo (máximo de 02 (duas) laudas) do proponente; 

Q. No caso de inscrição realizada por Associação ou Sociedade Cooperativa, o 

proponente também deverá apresentar – do associado ou cooperado - o currículo 

completo (máximo de 02 (duas) laudas) especificando as atividades realizadas na 

área ou segmentos cuja apresentação será inscrita; 

R. Breve currículo (máximo de 01 (uma) lauda) dos principais integrantes 

contidos no item 03 do ANEXO II; 

S. No caso em que a apresentação proposta contemplar qualquer forma de 

publicação de trabalho de terceiros, o proponente deverá comprovar a respectiva 

cessão dos direitos autorais; 

T. Arquivo digital (link) contendo 05 fotos em alta resolução, vídeos caso 

houver do espetáculo e/ou intervenção do grupo contendo trecho de mínimo 30 

segundos do(s) espetáculo(s). 

U. Outras declarações, autorizações, áudios ou vídeos e demais informações e 

documentos complementares aos projetos das Apresentações Artísticas. 

 

5.7 - As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou 

Positiva com Efeitos de Negativa; 

 

6. DAS COMISSÕES 

 

6.1 A Secretaria Municipal de Cultura nomeará a ”Comissão de Análise da 

Documentação” que deverá ser composta por 02 (duas) pessoas, sendo 01 (uma) da 

Secretaria Municipal de Finanças e 01 (uma) da Secretaria Municipal de Negócios 

Jurídicos - com a atribuição de examinar e decidir sobre a validade da documentação 

apresentada em face das exigências do Edital. 

6.2 A Secretaria Municipal de Cultura nomeará a “Comissão de Credenciamento”, que 

será composta por 03 (três) membros do quadro de funcionários da Secretaria 

Municipal de Cultura com atribuição de analisar, pontuar e selecionar os PROJETOS 

DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS dos proponentes habilitados.  
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6.3 Em caso de vacância, o (a) Secretário (a) Municipal de Cultura definirá a 

complementação do quadro da Comissão Julgadora, nomeando pessoa de reconhecido 

exercício e conhecimento na área cultural. 

6.4 Não poderão integrar a Comissão de Análise da Documentação e a Comissão de 

Seleção de Projetos pessoas direta ou indiretamente ligadas aos Projetos de 

Apresentações Artísticas inscritas neste edital, bem como seus cônjuges ou parentes 

até segundo grau. 

6.5 A Comissão de Seleção de Projetos tem autonomia na análise técnica e decisão de 

seleção quanto as apresentações, inclusive para desclassificar apresentações que 

não atendam requisitos mínimos exigidos. 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

 

7.1 A Comissão de Análise da Documentação tendo posse da DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO, adotará, para cada um dos proponentes, os seguintes procedimentos: 

A. Receber acesso online da Secretaria Municipal de Cultura da documentação 

relativa ao PROPONENTE, apreciando e definindo quanto à sua habilitação, ou não, 

para concorrer a este EDITAL; 

B. Divulgar na Imprensa Oficial do Município de Catanduva o nome do PROPONENTE 

inabilitado e o motivo da inabilitação, para que os mesmos possam se houver 

interesse, sanar o problema, durante o período estipulado para os recursos na etapa 

de habilitação;  

C. Divulgar o resultado desta etapa na Imprensa Oficial do Município de Catanduva 

indicando o nome do PROPONENTE habilitado. 

 

8 – DA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA ARTISTICA 

 

8.1 O julgamento dos PROJETOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS será efetuado 

considerando os seguintes critérios:  

 

Critérios Descrição 

NOTAS (0 a 10) 

Avaliador 

1 

Avaliador 

2 

Avaliador 

3 

A) Excelência e relevância 

artística e cultural da 

apresentação. 

Serão avaliadas a qualidade e a 

relevância artística do 

projeto, levando em conta a 

descrição do que se pretende 

realizar e as informações 

artísticas apresentadas. (Nota 

de 0 a 10) 

      

B) Compatibilidade da 

proposta com a ação 

descrita no objeto. 

Serão avaliados o potencial de 

impacto do projeto na cena 

cultural de Catanduva e sua 

contribuição para a formação do 

público. (Nota de 0 a 10) 

      

C) Qualificação dos 

artistas e dos técnicos 

envolvidos na apresentação. 

Serão avaliados os currículos 

apresentados e a 

compatibilidade com as funções 

a serem desenvolvidas conforme 

ficha técnica fornecida. (Nota 

de 0 a 10) 

      

D) Compatibilidade 

orçamentária, viabilidade e 

adequação do cronograma. 

Serão avaliados os aspectos 

técnicos do projeto, incluindo 

a adequação do orçamento, a 

viabilidade de realização e a 

pertinência do cronograma 

apresentado. (Nota de 0 a 10) 
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E) Diversidade temática, 

estética e originalidade. 

Será avaliada a diversidade 

temática e estética da 

proposta. (Nota de 0 a 10). 

      

F) Capacidade de realização 

e histórico de realizações 

do Proponente. 

Será avaliada a capacidade de 

realização do Proponente, seu 

histórico de realizações na 

área e o impacto potencial do 

projeto no desenvolvimento de 

sua carreira. (Nota de 0 a 10) 

      

Media de Notas 
Soma das 6 notas dadas pelos 

avaliadores dividido por 6. 
0,00 0,00 0,00 

Média Final 
Soma da média de notas dos 3 

avaliadores dividido por 3 
0,00 

 

As notas médias terão somente 02 casas após a vírgula, e, se empate, serão consideradas 

as notas para desempate da seguinte forma: 

 

a) 1º - Nota Média do Item E; 

b) 2º - Nota Média do Item C; 

c) 3º - Nota Média do Item A. 

 

8.2 Serão aprovados os projetos habilitados que obtiverem a nota média final igual ou 

superior a 07 (sete). 

 

9. DOS RECURSOS 

 

9.1 Etapa de Habilitação. 

Da publicação na Imprensa Oficial do Município de Catanduva, o PROPONENTE terá 02 

(dois) dias úteis para sanar o motivo de sua inabilitação. Serão aceitos os 

recursos protocolados pelo formulário eletrônico 

https://forms.gle/KihyBM9wpsR2xFD87. 

9.2 Etapa de Seleção de Projetos. 

Na Etapa de Seleção de Projetos não caberá recurso. 

 

10. DOS RESULTADOS E DA CONTRATAÇÃO 

  

10.1 A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, 

divulgará e publicará no site https://imprensaoficialmunicipal.com.br/catanduva, 

página Imprensa Oficial do Município de Catanduva as apresentações aprovados pela 

Comissão de Credenciamento. 

10.2. A prestação dos serviços será comunicada previamente, conforme programação 

estabelecida no calendário de eventos de 2023 do Município; 

10.3. A escolha de cantores, bandas e/ou grupos musicais, grupos de teatro, 

intervenção teatral, contação de histórias e/ou aulas abertas de dança será feita, 

conforme a necessidade para cada evento.  

10.4. Por ocasião da contratação, o credenciado deverá manter todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas neste Edital, sendo fator impeditivo da 

contratação qualquer irregularidade constatada. 

10.5. O credenciamento não gera para a Prefeitura Municipal de Catanduva a 

obrigação de contratar. 

 

11. DA VIGÊNCIA 

 

11.1. O credenciamento terá validade de 12 (doze) meses, a contar da publicação da 

relação dos participantes aprovados, nos termos da Lei 8.666/93. 

 

 

https://imprensaoficialmunicipal.com.br/catanduva
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12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

12.1 – O pagamento das contratações será efetuado em até 10 (dez) dias após a 

apresentação, mediante declaração fornecida pela Secretaria de Cultura. 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 Em caso de comprovação de falsidade das informações prestadas, a Secretaria 

Municipal de Cultura poderá em qualquer momento excluir o proponente do concurso, 

assim como anular a seleção do projeto eventualmente publicado, cabendo ao 

proponente faltoso a devolução dos valores recebidos se houver, além do pagamento 

dos acréscimos legais de juros de mora, correção monetária e multa, conforme 

previsto nos artigos 292, 293 e 294 da Lei Complementar nº 98/1998. 

13.2 As datas e horários das apresentações dos espetáculos e/ou intervenções serão 

definidas pela Secretaria Municipal de Cultura. 

13.3 O transporte e a montagem do cenário e demais itens necessários à apresentação 

é de inteira responsabilidade do contratado.  

13.4 À Secretaria Municipal de Cultura são reservados os direitos de cancelar a 

apresentação em caso fortuito ou de força maior e agendar nova data de 

apresentação, podendo ser em outro local, de acordo com sua agenda de atividades.  

13.5 O material de divulgação será desenvolvido pela Comunicação Social da 

Prefeitura e disponibilizado aos grupos, não sendo permitidas alterações, tampouco 

a produção de arte individual. Os releases de divulgação também serão produzidos e 

enviados à imprensa pela Comunicação Social, em formato padronizado.  

13.6 A inscrição neste edital torna o proponente habilitado ciente dos termos aqui 

inscritos e de pleno acordo com as normas, condições e especificações que o regem.  

13.7 O descumprimento das apresentações conforme os itens presentes neste Edital 

como: horários, conteúdos programáticos, apresentações, entre outros, estabelecidos 

pela Secretaria Municipal de Cultura, são passíveis de penalidades, conforme 

critérios determinados pela Secretaria Municipal de Cultura. 

13.8 O descumprimento das obrigações do presente edital poderá acarretar a 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou, no mínimo, pelo prazo de 

02 (dois) anos. A reabilitação perante o órgão que aplicou a penalidade ficará 

condicionada, ainda, ao ressarcimento dos prejuízos e dos danos sofridos pela 

Administração. 

13.9 Casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção de Projetos e 

Secretaria Municipal de Cultura. 
 

14. CRONOGRAMA PREVISTO 

CRONOGRAMA PREVISTO DAS ETAPAS DO EDITAL 

ETAPA PROCEDIMENTO DIAS 

1 Inscrições 
26/12/2022 a 

08/02/2023 

2 
Habilitação dos Proponentes - Análise da Documentação pela 

“Comissão de Análise da Documentação”.  
10/02/2023 

3 
Publicação da Ata da Comissão de Análise da Documentação na 

Imprensa Oficial - Proponentes Habilitados e Inabilitados. 
13/02/2023 

4 Prazo de Recurso  
14/02/2023 a 

22/03/2023 

5 
Resposta aos Recursos e Publicação da Ata de Análise dos Recursos, 

caso houver 
24/02/2023 

7 
Análise dos Projetos das Apresentações Artísticas - pela “Comissão 

de Credenciamento” - dos Proponentes Habilitados. 

27/02/2023 a 

02/03/2023 

8 
Publicação da Ata da Comissão de Credenciamento na Imprensa Oficial 

do Município – Apresentações Contempladas. 
03/03/2023 

 

PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA 

 

LUZIA APARECIDA DE BRITO GIRADE 

Prefeito Municipal 

 

 Secretária Municipal de Cultura 

 

 

 


