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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018    
 

SELEÇÃO DE ATRAÇÕES ARTISTICAS  
 
 
1. DA FINALIDADE  
 
1.1. Constitui objeto deste edital a habilitação e a seleção de propostas de 

atividades artísticas e culturais para compor a programação do 
CALENDARIO DE EVENTOS 2019 do município de Goiana no Estado de 
Pernambuco, a ser executado pela Secretaria de Turismo, 
Desenvolvimento Artístico e Cultural com a finalidade prioritária de 
promover apresentações de artistas e grupos ligados às festividades para o 
calendário de eventos abaixo descrito. 

 

DATA DOS 

EVENTOS  

FESTIVIDADES  LOCAIS  

05,12,19 e 26 

Janeiro 

VIVER VERÃO CARNE DE VACA E 

PONTA DE PEDRAS  

25 de Fevereiro a 06 

de Março 

CARNAVAL GOIANA 

27,28,29 DE Abril HEROINAS DE TEJUCUPAPO TEJUCUPAPO 

05 DE Maio EMANCIPAÇÃO POLITICA  GOIANA 

 13 de Junho FESTA DE SANTO ANTONIO PRAIA DE CATUAMA 

22 de Junho ABERTURA DO SÃO JOÃO ARCORDA POVO 

2018 

GOIANA – SEDE 

De 22 a 29 de Junho SÃO JOÃO E SÃO PEDRO PADROEIRO DE 

GOIANA – SEDE 

GOIANA – SEDE 

23 e 24 de Junho SÃO JOÃO DE TEJUCUPAPO TEJUCUPAPO 

28 e 29 de Junho SÃO PEDRO PONTAS DE PEDRA PONTAS DE PEDRA 

De 09 a 15 de Julho FESTIVAL DE FÉRIAS GOIANA – SEDE 

20 e 29 de Julho FESTA DE SANT´ANA PRAIA DE CARNE DE 

VACA 

De 27 Julho a 05 

Agosto 

FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO GOIANA – SEDE 
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01 a de 10 de 

Agosto 

FESTA DE SÃO LOURENÇO POVOAÇÃO DE SÃO 

LOURENÇO 

16 de Setembro FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA BARRA DE CATUAMA 

De 13 a 21 de 

Outubro 

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO 

PADROEIRA DE GOIANA 

GOIANA – SEDE 

19 a 28 de Outubro FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 

PADROEIRA DE TEJUCUPAPO 

 DISTRITO DE 

TEJUCUPAPO 

20 de Novembro DIA DA CONCIENCIA NEGRA POVOAÇÃO DE SÃO 

LOURENÇO 

De 08 a 11 de 

Novembro 

FESTA DE SÃO BENEDITO PADROEIRO DE 

ATAPUZ 

PRAIA DE ATAPUZ 

29 de Novembro a 

08 de Dezembro 

FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCIEÇÃO GOIANA E 

CARRAPICHO 

30 de Novembro a 

08 de Dezembro  

FESTIVAL SABERES E SABORES  GOIANA  

10 de Dezembro de 

2019 a 01 de Janeiro 

de 2020. 

 

GOIANATAL E REVEILLON 

 

GOIANA - SEDE E 

DISTRITOS 

 

2. DO PROPONENTE  
 
2.1. Poderão participar deste Edital:  
 
2.1.1. Pessoa Jurídica de direito privado, de natureza cultural, com ou sem fins 
lucrativos, que deverá estar em pleno funcionamento, por, no mínimo, 06 (seis) 
meses e/ou comprovar exclusividade do artista ou grupo, por um prazo mínimo de 
06 (seis) meses, exceto para integrantes do próprio grupo ou banda.  
 
2.1.1.1. Um único proponente, pessoa jurídica, não poderá apresentar mais do que 
10 (dez) propostas no edital, exceto associações civis e cooperativas de trabalho.  
 
2.1.2. Pessoa Física maior de 18 anos, que deverá comprovar atuação na 
atividade de sua inscrição, há pelo menos 06 (seis) meses.  
 
2.1.2.1. Um único proponente, pessoa física, não poderá apresentar mais do que 
03 (três) propostas.  
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3. DAS INSCRIÇÕES  
 
3.1. Serão aceitas propostas de todas as linguagens artísticas e culturais.  
 
3.2. Constituem parte integrante deste edital os seguintes anexos:  
 

a) ANEXO I – Formulário de inscrição;  

b) ANEXO II – Termo de Compromisso;  

c) ANEXO III – Documentação Pessoa Jurídica;  

d) ANEXO IV – Documentação Pessoa Física;  

e) ANEXO V – Autorização para participação de menor.  
 

4. DO PRAZO, LOCAL E ENCAMINHAMENTO DAS INSCRIÇÕES  

4.1. As inscrições poderão ser feitas de forma presencial ou pelo correios.  
 
4.1.1. As inscrições presenciais deverão ser realizadas no período de 05 a 21 de 

Dezembro de 2018, considerando, para as inscrições presenciais os dias úteis, 
das 08h às 14h na SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO 
ARTISTICO E CULTURAL, entregues pessoalmente ou postadas via Correios 
com recebimento até ultimo dia de inscrições. 
 

SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO        
ARTISTICO E CULTURAL 

CINE TEATRO POLYTHEAMA, AVENIDA MARECHAL 
DEODORO DA FONCECA S/N CENTRO GOIANA-PE 

CEP:55.900-000. 

Tel.:  (81) 3626-9508 (81) 99288-7641 (81) 99246-4621 

 

4.1.1.1. Sob nenhuma hipótese serão aceitas depois das datas e horários 
estipulados ou qualquer outra forma distinta das especificadas neste edital.  
 
4.1.2. As inscrições presenciais deverão ser entregues, em envelope lacrado 
conforme item  
 
4.1.3., no endereço da SECRETARIA DE TURISMOS, E DESENVOLVIMENTO 
ARTISTICO E CULTURAL, para posterior análise, com os seguintes documentos:  
 
Pessoa Jurídica  
 
a) Formulário de inscrição, devidamente preenchido e assinado pelo proponente 
ou representante legal (Anexo I);  
 
b) Área ou linguagem artística e cultural;  
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c) Contrato social consolidado ou estatuto atualizado;  
 
d) Cartão de CNPJ;  
 
e) Release ou histórico atualizado;  
 
f) Currículo do artista ou grupo;  
 
g) CD, DVD ou outro material para análise da proposta;  
 
h) Cópias de documentos de RG e CPF do administrador da Pessoa Jurídica; 
  
i) No caso de associações civis, apresentarem a ata de registro dos associados, 

conforme o item 2.1.1. 

Pessoa Física  
 
a) Formulário de inscrição, devidamente preenchido e assinado pelo proponente 
(Anexo I);  
 
b) Área ou linguagem artística e cultural;  
 
c) Release ou histórico atualizado;  
 
d) Currículo do artista ou grupo;  
 
e) CD, DVD ou outro material para análise da proposta;  
 
f) Cópias dos documentos de RG, CPF e comprovante de residência do 
proponente.  
 
4.1.3. As propostas deverão conter as seguintes informações na parte externa do 
envelope:  
 
Destinatário:  
 
Secretaria de Turismo, e Desenvolvimento Artístico e Cultural.  
 
 
EDITAL DO CALENDARIO DE EVENTOS GOIANA 2019 
 
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca S/n, Centro, Goiana-PE, CEP:55.900-000 

CINE TEATRO POLYTHEAMA.  

Remetente:  
 
- Nome do proponente (com CNPJ para pessoa jurídica ou CPF para pessoa 
física);  
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- Nome do artista ou grupo e área artística e cultural;  
 
- Endereço completo do proponente.   
 
5. DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO E SELEÇÃO  
 
5.1.1. A HABILITAÇÃO das propostas inscritas dar-se-á por meio da análise da 

documentação citada no item 4.1.2 e será realizada por equipes técnicas da 

SECRETARIA DE TURISMO, E DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E 

CULTURAL, e passarão para a segunda fase, a de SELEÇÃO.  

 
5.1.2. Serão consideradas inabilitadas as propostas que não apresentarem os 

documentos exigidos no item 4.1.2.  

 
5.1.3. A listagem com as propostas habilitadas será divulgada no portal 

 http://www.goiana.pe.gov.br e na sede da SECRETARIA DE TURISMO E 

DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL. 

5.1.4. As propostas habilitadas não terão necessariamente sua participação 
assegurada nas programações do calendário de eventos de Goiana, 2019. 
 
5.1.5. Após a fase de habilitação e julgamento dos recursos, se inicia a fase de 

divulgações dos habilitados.  
 
5.1.6. As propostas serão selecionadas respeitando o critério do Mérito Artístico e 
Cultural para o Calendário de eventos de Goiana, 2019. 
 
5.1.10. Fica a cargo da SECRETARIA DE TURISMO, E DESENVOLVIMENTO 
ARTISTICO CULTURAL, observar a viabilidade da execução dos serviços 
artísticos e a adequação orçamentária das propostas que atendam as exigências 
deste edital. 
 

DESCRIÇÃO DATAS 

Período de inscrições de Propostas e entrega de documentos 05 a 21 de Dezembro de 2018. 

Avaliação Artística das Propostas 26 a 27 de Dezembro de 2018. 

Divulgação dos aprovados na Avaliação Artística no Diário 

Oficial da Prefeitura de Goiana. 

28 de Dezembro de 2018. 

 

http://www.goiana.pe.gov.br/
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7.1. A programação do Calendário de eventos de 2019 será definida conforme item 
5.1.8., considerando o item 5.1.7, além da cota destinada a convidados como 
dispõe o item 7.3.  
 
7.2. Serão considerados desistentes os proponentes que não se manifestarem a 
respeito da adequação financeira ou não chegarem a um consenso quanta a data 
de apresentação e valor negociado.  
 
7.3. A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E 
CULTURAL reservará uma cota de até 40% (quarenta por cento) do total das 
programações do Calendário de eventos de Goiana 2019, para convidar artistas e 
grupos que porventura não estiverem inscritos neste edital.  
 

8. DOS VALORES DOS CACHÊS ARTÍSTICOS 

8.1. Para fins deste edital, fica estipulado o valor máximo de R$ 300.000,00 
(Trezentos mil reais), não sendo possível, sob nenhuma hipótese, a contratação 
artística que ultrapasse esse valor.  
 
8.2. Os proponentes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, terão de comprovar os 
valores dos cachês através de Contratos, Notas Fiscais ou Empenhos compatíveis 
com o valor solicitado ou justificado, quando não houver compatibilidade.  
 
8.3. Excepcionalmente, os artistas que não apresentarem as comprovações 
exigidas, não poderão ter o valor do cachê acima de R$ 3.000,00 (Três mil reais).  
 
8.4. No caso da apresentação de comprovantes em valores diferentes, o cachê 
será negociado a partir da média simples das comprovações.  
  
8.5. No caso de proposta de preço em valor superior às comprovações de cachê, 
ou no caso de proposta inédita sem históricos anteriores, o proponente deverá 
apresentar uma justificativa circunstanciada, além de um orçamento detalhado em 
planilha que expresse a composição de todos os custos unitários.  
 
9. DOS IMPEDIMENTOS  
 
9.1. Serão considerados impedimentos:  
 
9.1.1. Inscrições de servidores públicos, de temporários ou terceirizados da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA e ligados diretamente aos setores de 
habilitação e contratação das propostas para o Calendário e eventos de Goiana 
2019, seus cônjuges, parentes consangüíneos ou afins, até 2º grau ou por adoção, 
bem como, membros da Comissão de Seleção das Propostas, e os que possuam 
cargos comissionados ou eletivos do executivo e legislativo municipal, podendo 
estes serem convidados dentro da cota destinada a SECRETARIA DE TURISMO, 
E DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL como dispõe no item 7.3. 
 



 

                                           PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana – PE 
CNPJ Nº 10.150.043/0001-07 

 

                                   Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Artístico e Cultural 
 
9.2. Fica proibido o empresaria mento/representação de profissionais do setor 
artístico por entidades da sociedade civil.  

 

9.2.1.  A proibição acima descrita não se aplica quando o artista ou grupo do setor 

artístico fizer parte da entidade da sociedade civil proponente, devidamente 

consignado em ata registrada em cartório, pelo período mínimo de seis (06) meses 

anteriores a publicação deste edital, em conformidade com o subitem 2.1.1. 

9.3. Não serão contratadas atrações artísticas e culturais que expressem conteúdo 
discriminatório de qualquer natureza.  
 
10. DA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO  
 
10.1. As atrações selecionadas para a programação do Calendário de eventos 
2018  assinarão um Termo de Compromisso (Anexo II) com a SECRETARIA DE 
TURISMO, E DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL, que formalizará 
as responsabilidades das partes, especialmente quanto à prestação de contas, 
ficando condicionada a execução da atividade cultural à efetiva assinatura do 
referido instrumento jurídico.  
 
10.1.1. O não cumprimento das exigências, contidas nos Anexo II, III e IV poderá 
acarretar na rejeição da Prestação de Contas e, conseqüentemente, o não 
pagamento da apresentação artística.  
 
10.2. Os selecionados terão um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 

envio do email ou contato, via telefone, para se pronunciar quanto a 
contraproposta ou termo de aceite, bem como, enviar toda a documentação para a 
efetivação da contratação. Caso esse prazo não seja cumprido, outra atração, que 
estiver na linha sucessória será chamada. As referidas documentações estão 
descritas nos anexos III (documentação de pessoa física) e IV (documentação de 
pessoa jurídica).  
 
10.3. Os pagamentos dos serviços prestados serão realizados, ordinariamente, em 
até 30 dias após o término dos eventos.  
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
11.1. O presente edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no 
portal da Prefeitura de Goiana ( www.goiana.pe.gov.br ) e afixado no hall de entrada 
da Secretaria de Turismo, e Desenvolvimento Artístico e Cultural. 
 
11.2. Serão retidos na fonte os tributos relativos aos serviços prestados por 
Pessoa Jurídica e Pessoa Física, previstos na legislação tributária.  
 
11.3. Poderão ser contratados os mestres de Goiana das áreas culturais citadas 
no item 3.1. não  inscritos, atestados e indicados pela Comissão de Seleção de 

http://www.goiana.pe.gov.br/
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propostas, como sendo de notória relevância para os eventos do calendário de 
eventos de Goiana 2019.  
 
11.4. Fica reservada a cota de até 2% para a contratação de artistas e/ou grupos 
artísticos formados em sua maioria por pessoas com deficiência, inscritos nas 
áreas do item 3.1, desde que declarado no formulário de inscrição e devidamente 
comprovado.  
 
11.5. A responsabilidade sobre o envio ou a entrega dos documentos relativos à 
inscrição, constante no envelope será única e exclusiva do proponente.  
 
11.6. As propostas não contempladas na programação, juntamente com a 

documentação e seus anexos, serão descartadas.  
 
11.7. A inscrição do proponente implicará na prévia e integral aceitação de todas 
as normas presentes neste edital e seus anexos.  
 
11.8. Os casos omissos serão decididos pela SECRETARIA DE TURISMO, 
DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL. 
 
 
 
 
 

Roberto José Marques Pereira 
Secretário de Turismo e Desenvolvimento Artístico e Cultural 

Secretário de Desenvolvimento Econômico 

 


