
 
 PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL 

FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES - FUNCARTE 

 

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2016  

 
SELEÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS PARA COMPOR 

 A PROGRAMAÇÃO DAS CELEBRAÇÕES E REVEZAMENTO  
DA TOCHA OLÍMPICA E PARALÍMPICA DE NATAL/RN – 2016. 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011337/2016-20  

 
 

A Fundação Cultural Capitania das Artes/FUNCARTE, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Cultura/SECULT, no uso de suas atribuições legais, 
torna público a Chamada Pública nº 006/2016 que regulamenta o processo de 
seleção de atrações artísticas para composição da programação das 
„‟Celebrações nas cidades do Revezamento da Tocha Olímpica e 
Paralímpica de Natal 2016’’, a ser executado pela FUNCARTE, na Praça 
Augusto Severo, no dia 04 de junho de 2016, com a finalidade de realizar as 
celebrações durante o revezamento da Tocha Olímpica e Paralímpica, em 
decorrência da realização dos Jogos Olímpicos no Brasil e a ofertar à 
população do Município de Natal, o acesso à arte e a cultura produzida na 
Cidade do Natal. 

 
 
1. O OBJETO 
 
1.1 O presente regulamento  tem por objetivo a  seleção artística de Pessoas 

jurídicas  com vistas à prestação de serviços artísticos para composição da 
programação das „‟Celebrações nas cidades do Revezamento da Tocha 
Olímpica e Paralímpica de Natal 2016’’, a ser executado pela 
SECULT/FUNCARTE, na Praça Augusto Severo, no Bairro da Ribeira, no dia 
04 de junho de 2016, das 10h00 às 23h00,  com a finalidade de realizar 
shows musicais, vocal ou instrumental (intérpretes, grupos, bandas e 
orquestras),  apresentações de dança (tradicionais, contemporâneas,  
clássicas e/ou folclóricas), esquetes artísticas, apresentações artísticas de 
natureza socioculturais e inclusivas, durante o revezamento da Tocha 
Olímpica e Paralímpica,  em decorrência da realização dos Jogos Olímpicos 
no Brasil, conforme as especificações e condições constantes deste 
Regulamento, contemplando os critérios técnicos específicos e definidos pela 
Comissão de seleção artística. 

 
1.2 Poderão participar da seleção, Proponentes pessoas jurídicas, inclusive que 

representem, no máximo, 03 (três) Artistas, exceto Micro Empreendedor 



 

Individual (MEI), que só poderá representar a si mesmo, com propostas 
adequadas, desde que possuam mais de 01 (um) ano de atividades de 
agenciamento e deverão comprovar seus serviços e produtos com (release, 
matérias em jornais, revistas, internet e fotografias datadas entre outros).  

 
1.3 É assegurada a ordem classificatória dos selecionados.  
 
1.4 O período determinado para a realização dos serviços artísticos, será   o dia 

04 de junho de 2016, das 10h00 às 23h00, conforme programação elaborada 
pela SECULT/FUNCARTE, durante as Celebrações nas Cidades do 
Revezamento da Tocha Olímpica e Paralímpica, em decorrência da 
realização dos Jogos Olímpicos no Brasil conforme previsto no item 3 deste 
Regulamento; 

 
1.5 É vedada a cessão ou transferência da futura contratação, advinda do 

credenciamento, total ou parcial, bem como a subcontratação parcial do 
objeto. 

 
1.6 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão por conta dos 

recursos orçamentários da unidade da FUNCARTE, através da Proposta 
050461/2015, do Ministério da Cultura, fundamentada pelo Decreto nº 6.170, 
de 25 de julho de 2007, que demande os serviços objeto deste Regulamento. 

 
1.7 O processo de seleção se desenvolverá da forma abaixo descrita:  

 

1.8 Inscrição:  
 

 
a) Habilitação jurídica: compreendida na avalição documental. A habilitação 

Documental, de caráter eliminatório, dar-se-á a partir da análise dos 
documentos relacionados nos itens 5.1.1 e 5.1.2, como previsto neste 
Regulamento.  

 
b) Além da habilitação jurídica, o proponente deverá atender aos requisitos de 

Habilitação Artística, por meio de formulário de inscrição, devidamente 
preenchido e assinado pelo Artista Proponente ou seu Representante Legal; 

 

c) Histórico e biografia, comprovados em pelo menos 01 (um) ano (registros, 
foto de apresentação datadas ou de ensaio, áudio, matéria de jornal, revista, 
vídeo e outros); 
 

1.9 Convocação: O proponente selecionado será notificado por meio do 
endereço    eletrônico informado no formulário de inscrição, no blog da 
FUNCARTE após a publicação no Diário Oficial do Município – DOM. 

 
 
1.10  A divulgação da lista dos selecionados não impõe à Administração a 

obrigação de celebrar Contratação. 
 
 



 

2 DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS DE PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO 
 
2.1 Somente serão admitidos a participar desta seleção, os Proponentes que 

atenderem a todas as exigências contidas no Regulamento, bem como nas 
normas legais. 

 
2.2 Quanto as atrações artísticas, somente serão aceitas, aquelas que 

respeitarem o tempo mínimo determinado para cada categoria, e que 
apresentem uma proposta de repertório, roteiro, concepção e/ou enredo. 

 
2.3 Será aceita a multiplicidade de gêneros artísticos na concepção das atrações, 

respeitando preferencialmente a adequação às celebrações da realização dos 
Jogos Olímpicos no Brasil, desde que estes constem devidamente relatados 
na sua ficha de inscrição, conforme o item 2.3. 

 
2.4 Será inabilitada a inscrição de proponente e/ou Artista que esteja suspensa 

temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou os 
declarados inidôneos, na forma dos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93. 
 

 
2.5 É vedado, conforme o art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e Resolução 

004/2013-TCE-RN, ao agente político e ao servidor público, bem como 
parentes até 3º grau do órgão contratante à celebração de contratos com a 
Administração Pública municipal, direta ou indireta, sob pena de nulidade, 
ressalvadas as exceções legais. 

 
2.6 As apresentações selecionadas comporão a programação idealizada pela 

SECULT/FUNCARTE para execução dos serviços artísticos durante as 
Celebrações nas Cidades do Revezamento da Tocha Olímpica e 
Paralímpica, no dia 04 de junho de 2016, das 10h00 às 23h00, na Praça 
Augusto Severo, no Bairro da Ribeira.  

 
3 DOS RECURSOS PARA SELEÇÃO DAS ATRAÇÕES: 
 
3.1.  O valor total dos recursos da Chamada Pública de Atrações Artísticas, com 

vistas à prestação de serviços artísticos para composição da programação da 
celebração e revezamento da Tocha Olímpica e Paralímpica 2016 é de R$ 
102.764,51 (Cento e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e 
cinquenta e um centavos), destinados à realização (pagamento de cachês 
das atrações artísticas), conforme previsto no convênio de nº 824249/2015, 
do concedente Ministério da Cultura e Proponente Prefeitura Municipal do 
Natal, CNPJ nº 082417470001/43.   

 
3.1.1  Os recursos para pagamento das atrações artísticas destinadas a esta 

Chamada Pública, são oriundos do orçamento geral da Fundação Cultural 
Capitania das Artes – FUNCARTE referente ao convênio nº 824249/2015, do 
exercício fiscal do ano de 2016, através das dotações orçamentárias 
elencadas no 13.392.0054.1096 ARTE EDUCAÇÃO. 

 
4 DA RESPONSABILIDADE DA SELEÇÃO 



 

 
4.1 Esta seleção será de responsabilidade compartilhadas entre a Direção 

Executiva, Núcleo de Dança e o Núcleo de Música da FUNCARTE. Terão 
como atribuições: 

 
a) Acompanhar todo o processo de seleção; 
b) Monitorar o cumprimento desta Portaria e dos atos normativos 

complementares dela decorrentes; 
c) Monitorar o período de inscrição, emitindo parecer técnico, quando exigido 

pelo Regulamento; 
d) Elaborar a lista de selecionados e encaminhá-la para Publicação; 
e) Proceder à avaliação de desempenho e ao descredenciamento das pessoas 

que descumpram as obrigações constantes do Regulamento; 
f) Orientar com informações, sobre as especificidades contempladas no 

convênio celebrado entre o Município de Natal e o Ministério da Cultura, com 
o objetivo de realizar a celebração prevista nesta Chamada.  
 

g) Resolver casos omissos. 
 
 
5 DO PROCEDIMENTO DA SELEÇÃO DAS ATRAÇÕES: 
 
5.1 DA INSCRIÇÃO 
 
5.1.1 O ato de inscrição para o processo de seleção se dará através do 

preenchimento de formulário disponibilizado no endereço eletrônico 
(www.blogdafuncarte.com.br), dos dias 28 de Abril a 13 de maio de 2016, e 
apresentação obrigatória dos seguintes formulários: 

 
a) Ficha de Inscrição (devidamente preenchida e assinada); 
b) Release; 
c) Relação dos Artistas (nome, função e CPF); 
d) Concepção artística do espetáculo; 
e) Repertório ou Roteiro com minutagem, sendo, tempo mínimo de 15 minutos e 

máximo de 30 minutos para a dança e tempo mínimo de 40 e máximo de 60 
minutos, para música.  

f)        Mapa de Palco e rider técnico. 
g)      Comprovação de notoriedade (matéria de jornais, revistas e demais impressos) 
 
5.1.2 Quanto à documentação com vistas à Habilitação Jurídica, é necessário 

apresentar a seguinte listagem: 
 
I) PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO 
 
a) Cartão do CNPJ, emitido pela Secretaria da Receita Federal 

(www.receita.fazenda.gov.br); 
b) Cópia do Estatuto Social devidamente arquivado no Cartório ou Contrato 

Social e suas últimas alterações; 
c) Cópia da Ata de eleição da atual Diretoria devidamente autenticada em 

cartório (Exceto empresa individual e/ou MEI); 

http://www.blogdafuncarte.com.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/


 

d) Em caso de empresa individual, Declaração de Empresa Individual emitida 
pela Junta Comercial do Estado – JUCERN; 

e) Certidão Negativa Conjunta de débito Federal (atualizada; 
http://www.receita.fazenda.gov.br); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (atualizada; 
http://www.tst.jus.br/certidao); 

g) Certidão de regularidade junto ao FGTS (atualizada; http://www.caixa.gov.br); 
h) Certidão Negativa de Débitos Municipais (atualizada; 

http://www.natal.rn.gov.br); 
i) Certidão Negativa de Débitos Estaduais (atualizada; http://www.set.rn.gov.br); 
j) Cópia do Documento de Identificação do Proponente / Representante Legal 

(RG, CNH ou outro documento oficial com foto), CPF e Comprovante de 
endereço atualizado (conta de energia, água ou telefone) caso não seja em 
nome do proponente anexar o contrato de locação do imóvel e caso seja em 
nome do cônjuge anexar o Registro de Casamento ou declaração de união 
estável. 

k) Declaração de Compatibilidade, assinado pelos responsáveis legais; 
l) Comprovantes de dados bancários (Banco, Agência e Conta Corrente); 
m) Declaração de Quitação da Prestação de Contas ou Declaração “Nada 

Consta” com a Controladoria Geral do Município – CGM ou Declaração de 
não haver prestados serviços ao Município. 

n) Declaração de Quitação da Prestação de Contas ou Declaração de não 
participação no Programa Djalma Maranhão de Incentivos Fiscais (Funcarte). 

o) Declaração de nada consta do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC),  
p) Contrato de Exclusividade. 
q) Declaração de legitimidade. 
r) Declaração de não existência de trabalhador em condições excepcionais. 
 
5.1.3 Não serão admitidas posteriores alterações e complementações documentais 

quando da sua entrega. 
 
5.1.4 O Proponente deverá manter, durante a vigência da Chamada Pública, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Regulamento. 
 
5.1.5 Serão invalidadas as inscrições cuja apresentação desvalorize ou exponha 

alguém a situação de constrangimento, bem como manifestações que firam 
os preceitos legais. 

 
5.1.6 As microempresas e empresas de pequeno porte, que sejam optantes pelo 

simples nacional, previsto no artigo 23, da Lei Complementar n° 123/06, 
deverão apresentar documento de comprovação; 

 
5.1.7 Toda documentação exigida nesse regulamento poderá ser apresentada em 

original, cópia autenticada na forma da lei ou por servidor designado por esta. 
 
5.1.8 O formulário preenchido e demais documentos previstos no item 5, deverão 

ser entregues no Setor de Protocolo da SECULT/FUNCARTE, em 02 (dois) 
envelopes identificados (Proponente e Atração) e lacrados, distribuídos em: 
Envelope 1, item 5.1.2 – Documentação e Envelope 2, item 5.1.1 – Proposta 
artística, no horário das 08hs às 12hs e 13hs às 17hs na Fundação Cultural 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.caixa.gov.br/
http://www.natal.rn.gov.br/
http://www.set.rn.gov.br/


 

Capitania das Artes – FUNCARTE, Rua Câmara Cascudo, 434, Centro, 
Natal/RN – CEP 59025-280; Telefone: 3232.4956 

 
5.1.9 Os Proponentes receberão comprovante de inscrição, contendo o nome da 

atração, data e hora do protocolo. 
 
6 DA HABILITAÇÃO: 
 
6.1 Estarão habilitados juridicamente, os proponentes que atenderem todas as 

exigências contidas no item 5, desta Chamada Pública.  
 

6.2 Não poderá ser habilitado o Proponente que não demonstrar a pertinência da 
atração artística prevista e inscrita com o contexto do segmento e estilo 
mencionados. 

 
6.3 A Comissão de Seleção Artística divulgará a lista de classificação dos 

selecionados. 
 
7 DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE HABILITAÇÃO ARTÍSTICA: 
 
7.1.  Será composta uma Comissão de Habilitação Seleção Artística, constituída 

por 05 integrantes, sendo 03 (três) servidores de cargo de provimento efetivos 
e/ou comissionados da Prefeitura Municipal de Natal, e pelos Núcleos de 
Música e Dança da FUNCARTE, designados pelo Presidente da FUNCARTE, 
por Portaria publicada no Diário Oficial do Município, que farão a análise da 
documentação e propostas, dentro dos critérios de seleção abaixo descritos: 

 
a) Análise e avaliação do portfólio da atração (release, clipping, website, blog, 

jornais, revistas e etc.) para verificação da consistência e pertinência da 
proposta e do grau de inserção na cena artística. 
 
Regular (1.0 a 1.9 pontos); bom (2.0 a 3.9 pontos); ótimo (4.0 a 5.0 pontos). 
 

b) Audição do material gravado em CD, DVD e e/ou mídias on-line (a ser 
entregue no ato da inscrição) avaliando-se a qualidade geral do material 
apresentado (para música) e “teaser” para que seja analisada a 
contextualização da obra (para dança). 
Regular (1.0 a 1.9 pontos); bom (2.0 a 5.9 pontos); ótimo (6.0 a 7.0 pontos). 
 
 

c) Análise da concepção artística, envolvendo performance no palco, figurino, 
empatia com o público e inserção social, observados em suportes anexados 
no ato da inscrição.  
Regular (1.0 a 1.9 pontos); bom (2.0 a 5.9 pontos); ótimo (6.0 a 8.0 pontos). 

 
8 DAS CATEGORIAS DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS: 
 
8.1 Atrações Artísticas – Dança.  



 

Grupos de Danças Folclóricas, Parafolclóricas, Dança Contemporânea, Balé 
(inclusão social), esquetes e atrações do patrimônio imaterial de caráter 
indenitário.  

03  Atrações com cachê de R$ 2.100,00 totalizando R$ 6.300,00 (seis mil e 
trezentos reais) 

03 Atrações com cachê de R$ 3.000,00 totalizando R$ 9.000,00 (nove mil reais) 
 
Parágrafo único – As três primeiras colocadas receberão os cachês de R$ 3.000,00 

(três mil reais) e as três subsequentes, receberão os cachês de R$ 2.100,00, 
obedecendo a ordem classificatória descrita no item 9.1 deste regulamento.  

 
8.2 Atrações Artísticas – Música. 
  
8.2.1 Show musical aberto aos mais diversos estilos e gêneros – exemplo: forró, 

brega, choro, rap, hip hop, entre outros.  
01 atração com cachê de R$ 7.464,51 totalizando R$ 7.464,51(sete mil, 
quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). 

 
   8.2.2Shows musicais vocal ou instrumental (intérprete, grupo, coro, banda e   

orquestra). 
    05 atrações com cachê de R$ 10.000,00 totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais). 
    02 atrações com cachê de R$ 15.000,00 totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais) 
 
Parágrafo único – As duas primeiras colocadas receberão os cachês de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) e as cinco subsequentes, receberão os cachês 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), obedecendo a ordem classificatória descrita 
no item 9.1 deste regulamento.  

 
9 DOS CONVOCADOS: 
 
9.1 A lista dos selecionados será divulgada a considerar a Classificação dos 

Habilitados, com base na pontuação de 0 a 20 (zero à vinte). Serão 
convocados os selecionados e habilitados, obedecida a ordem classificatória 
da pontuação maior para a menor. 

 
 
9.2 A ordem de Classificação será rigorosamente observada para que seja 

assegurada a sua justa Convocação. 
 
9.3 Caberá à FUNCARTE a Convocação das pessoas selecionadas, obedecida a 

ordem classificatória, mediante publicação no Diário Oficial do Município e por 
meio de divulgação no endereço eletrônico da FUNCARTE 
(www.blogdafuncarte.com.br). 

 
9.4 Os Setores responsáveis por este   Regulamento, conforme descrito no item 

4.1, desta Chamada Pública, avaliarão casos omissos deste regulamento, 
considerando, sempre, o interesse público. 

 

http://www.blogdafuncarte.com.br/


 

9.5 O ato de Convocação conterá, resumidamente, objeto, local da prestação do 
serviço ou apresentação, valor da contratação, fundamento legal e dotação 
orçamentária. 

 
9.6 Cada selecionado poderá ser convocado 01 (uma) vez durante o evento, 

respeitado o segmento artístico. 
 
10 DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. 
 

10.1 A avaliação de desempenho das atrações observará os seguintes 
critérios: 
 

a) Pontualidade na execução da apresentação artística; 
b) Qualidade do serviço, obra ou apresentação artística; 
c) Urbanidade na relação com os prepostos da SECULT/FUNCARTE e os 

beneficiários diretos ou indiretos da prestação do seu serviço artístico; 
d) Cumprimento integral das cláusulas do presente edital bem como da 

contratação; 
e) Respeito aos princípios da administração pública. 
f) Qualidade das informações prestadas à Administração Pública no tocante ao 

objeto do presente edital 
 
10.2.  Havendo comprovação de descumprimento dos compromissos 
contidos para uma efetiva prestação de serviços, o proponente e/ou Artista, 
ficará impossibilitado de concorrer e/ou participar de quaisquer processos 
competitivos de natureza artística promovida pela SECULT/FUNCARTE, pelo 
período de 01 (um) ano.   

 
11 RECURSOS. 
 
11.1 Caberá recurso dirigido à FUNCARTE, no prazo de 02 (dois)  da publicação, o 

qual deverá ser protocolado na própria FUNCARTE; 
 
11.2 Recebido o recurso, a Comissão de Seleção, no prazo de 02 (dois) dias, 

proferirá decisão  
 
12 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
 
12.1 O pagamento será após a apresentação, conforme as determinações da Lei 

Federal 8.666/93. 
 
12.2 Havendo pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua 

regularização por parte da contratada. 
 
13  DA RESCISÃO. 
 
 
13.1 O Proponente poderá resilir administrativamente sua inscrição nesta 

Chamada Pública, comunicando expressamente esta intenção com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 



 

 
 
13.2 A rescisão caso seja necessária a contratação poderá ser determinada, por 

ato unilateral e escrito do Contratante, do Art. 78, da Lei Federal 8.666/93. 
 
 
 

Natal, 27 de abril de 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dácio Tavares de Freitas Galvão 
Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE 

 
 



 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

 
SELEÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS PARA 

COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA CELEBRAÇÃO 
 E REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPLICA 

 E PARALÍMPICA 2016 
 

Anexo I 

[NOME ARTÍSTICO 

CATEGORIA  

TELEFONE (DDD)                                                        CELULAR (DDD) 

SITE/EMAIL 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

1 . PESSOA JURÍDICA 

Razão Social: CNPJ: 

Endereço completo: 

Cidade: UF: CEP: 

Telefone: Celular: E-mail: 

Representante: Cargo: 

Profissão: 
 

CPF: 

R.G: Órgão Expedidor: 

Endereço Residencial: 

Cidade: UF: CEP: 

 

2.  
DESCRIÇÃO DA ATRAÇÃO  (Apresente uma síntese do que pretende realizar, incluindo 

sua concepção artística ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

3. FICHA TÉCNICA (Indique a relação dos profissionais participantes da 
apresentação) 

 

Nº NOME FUNÇÃO CPF 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

    

4. PROPOSTA DE REPERTÓRIO OU ROTEIRO DA ATRAÇÃO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 5.  DATA / LOCAL   6. NOME COMPLETO   7. ASSINATURA 

   

                         COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO – USO DA FUNCARTE 

SELEÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 
CELEBRAÇÃO E REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPLICA E PARALÍMPICA 2016 

PROPONENTE  

ATRAÇÃO 
      DATA E HORA DA 

INSCRIÇÃO 
           ASSINATURA / 

CONFIRMAÇÃO 

   
 
 
 


