
 

 

             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 

 
USO EXCLUSIVE DA FCTC 

INSCRIÇÃO Nº 
 

ORIGEM DO PROPONENTE 

ESTADO:               CIDADE: 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

NOME DO PROPONENTE (Razão Social ou nome do Grupo ou artista): 
 
 

Nº CNPJ / CPF: 
 

 

Endereço completo: 

Bairro: 
 

Cidade: 
 
 

CEP: UF: 

Tempo de atuação 
Profissional: 
 

Telefones: E-mail: 

Currículo/histórico do proponente: (colocar em anexo comprovações de anos diferentes) 

 
 

 

Nome artístico. Tempo de atuação 
Profissional: 

E-mail: 
Telefones: 

 

Currículo/histórico do artista: (colocar em anexo comprovações de anos diferentes). 

 
 

 

Endereço completo do artista, dupla, grupo ou afins: 
 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

2.1. RESUMO DA APRESENTAÇÃO: (tema que está trabalhando; o que pretende fazer, as necessidades técnicas 

especiais e qual o espaço adequado) 
 

 

2.2. Número dos componentes e suas funções: 
 
 

2.3. Deficiente: 
(     ) SIM                                                    (     ) NÃO 

2.4. Tempo de duração da apresentação: 
 
 

3. Valor da proposta* (Numeral E Por Extenso) 
 
*Valores a serem comprovados e negociados. 

 

Local, ......... de ........................... de 2019. 

 

................................................................................................ 
Ass. do Responsável da empresa ou Pessoa Física 
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ANEXO II 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 
 

A (nome da empresa ou artista), com sede à (endereço completo), inscrita no 
CNPJ/CPF sob o n° xxxxxxxxxxxx, doravante denominada COMPROMITENTE 
e a SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E 
CULTURAL, com sede na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, 

CEP 55.900-000 – Goiana - PE, inscrita no CNPJ sob nº 10.150.043/0001-07 
doravante denominada COMPROMISSADA, firmam o presente termo de 

compromisso e outras avenças, para ser atendido caso a proposta seja 
aprovada pela Comissão de Trabalho da Secretaria de Turismo, 
Desenvolvimento Artístico e Cultural. 
Na hipótese de aprovação da proposta, a compromitente se obriga a cumprir o 
seguinte: 
 
I – Fornecer toda documentação descrita no Edital.  
 
II – Apresentar na prestação de contas: 
 

a) Certidões negativas de débitos determinadas pelo setor financeiro e 
jurídico da Prefeitura Municipal de Goiana. 

 
b) Nota fiscal da compromitente informando os dados corretos repassados 

pelo setor responsável da Secretaria de Turismo, Desenvolvimento 
Artístico e Cultural. 

 
III - Fornecer documentos ou esclarecimentos necessários, quando solicitados 
pela compromissada. 
 
 
 
 
Goiana,______de ____________de _______. 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
NOME DO RESPONSÁVEL 

(PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) 

 
 
 
OBS: O PRESENTE TERMO NÃO CONFIGURA A OBRIGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PELA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 
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ANEXO III 
 
 

DOCUMENTAÇÃO PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO 
 
1. Contra Proposta ou Termo de Aceite; 
 
2. Release ou currículo do artista, grupo ou profissionais envolvidos; 
 
3. Matérias de jornais, revistas, folders, cartazes e outros impressos datados 
(no mínimo, 03 itens); 
 
4. Cópia autenticada do Contrato de Exclusividade (nos termos da Lei Estadual 

nº 14.104/2010) e em caso de banda/grupo cultural, no mínimo, 04 (quatro) 
assinaturas de integrantes com reconhecimento de firma; 
 
5.  No caso de contratação de artista representado por entidades sem fins 

lucrativos e que não estejam constando no Estatuto Social ou na ata da 
entidade, apresentar cópia autenticada de Termo de Representação Exclusiva 
e Termo de Adesão do associado; 
 
6. Cópias do RG ou de outro documento oficial e CPF do(s) artista(s) e/ou 
integrante(s) que assinam o Contrato de Exclusividade ou o Termo de 
Representação; 
 
7. Apresentar Declaração de Exclusividade assinada pelo artista ou grupo; 
 
8. Cópia do Contrato Social consolidado e alterações, Registro de Empresa 
Individual ou Certificado de Microempreendedor Individual, para casos de 
empresas com fins lucrativos e nos casos de entidades sem fins lucrativos, 
Estatuto Social com a última ata de eleição e posse da Diretoria Executiva e 
Conselho, devendo tais documentos  ser  registrados  na  Junta  Comercial  do 
Estado e autenticados em cartório; 
 
9. O artista, sendo ele o proponente e enquadrado como Microempreendedor, 

poderá se utilizar das prerrogativas conferidas nos termos da Lei complementar 
128/2008. 
 
Atenção: 
*O Contrato Social ou Estatuto deverá ser devidamente autenticado em cartório; 
*As atividades descritas no Contrato Social devem ser compatíveis com produção ou 
agenciamento de artistas ou eventos; 

 
10. Comprovante de endereço da sede da empresa ou entidade, conforme 
última alteração contratual ou ata vigente; 
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11. Cópia do cabeçalho do extrato de conta bancária ou cópia do cheque da 

pessoa jurídica; 
 
12. Cópias do RG ou de outro documento oficial e CPF de todos os sócios da 
empresa. Em caso de entidades sem fins lucrativos, documentação do 
Presidente em exercício; 
 
13. Comprovante de residência de todos os sócios da empresa, conforme 
última alteração contratual. Em caso de entidades sem fins lucrativos, 
comprovante de residência do Presidente em exercício, conforme ata vigente 
da entidade, com data de postagem de, no máximo, 90 (noventa) dias antes da 
apresentação; 
 
14. Cartão do CNPJ (atualizado, do ano vigente, emitido com data anterior à 
data de apresentação); 
 
15. Certidão de Regularidade do FGTS; 
 
16. Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
 
17. Certidão de Débitos Fiscais com a Fazenda Estadual; 
 
18. Certidão Negativa de Débito Municipal; 
 
19. Certidão Negativa de Débito Federal (Conjunta - Certidão Negativa de 

Débitos de Tributos e Contribuições Federais, Certidão Quanto à Dívida Ativa 
da União); 
 
20. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 
21. Justificativa de Preço (inciso III, art. 26 da Lei 8.666/93 e determinações do 

TCE/PE 2010), conforme itens abaixo: 
 

a) Anexar documentação comprobatória relativa a shows, eventos ou 
atividades anteriores com: 

 Características semelhantes, demonstrando que o valor a ser pago ao 
artista ou grupo cultural é aquele que recebe regularmente ao longo do 
exercício ou em evento específico. A comprovação deverá ser realizada 
através de notas de empenhos ou notas fiscais de atividades anteriores, 
com mínimo de 03 (três) comprovações em valores iguais ou 
superiores ao solicitado à SECRETARIA DE TURISMO, 
DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL; 
 

b) Só serão aceitas notas de empenho assinadas pelo órgão emissor; 
 

c) Cópias de notas de talão deverão ter suas vias carbonadas (via cor-de-
rosa) autenticadas e anexadas ao contrato ou programação do evento; 
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d) No corpo das notas devem constar: nome do artista ou grupo, evento, 
local e data da apresentação. 

 
 
Atenção: 
* As certidões relacionadas acima (15 a 20), deverão estar válidas no período 
compreendido entre a contratação, a liquidação do empenho e o pagamento. 
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ANEXO IV 

 
DOCUMENTAÇÃO PESSOA FÍSICA 

 

1. Ofício proposta endereçado à SECRETARIA DE TURISMO, 

DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL, com e-mail e 

telefone (contato atualizado); 

2.  Release ou currículo do artista, grupo ou profissionais envolvidos; 

3.  Matérias de jornais, revistas, folders, cartazes e outros impressos 

datados (no mínimo, 03 itens); 

4. Comprovante de exercício de atividades culturais, por, no mínimo, 06 

(seis) meses (matérias de jornais ou de sites, impressos, revistas e 

cartazes devidamente datados, CDs, DVDs, declarações de órgãos 

públicos, associações comunitárias ou culturais, entre outros); 

5. Em caso de grupo cultural/banda: cópia autenticada ou documento 

original de procuração, nomeando o representante, com assinatura de, 

no mínimo, 04 (quatro) integrantes e reconhecimento de firma de 

todos os que assinaram, cópias do RG ou de outro documento 

oficial e do CPF dos mesmos; 

Atenção: 
O representante deve ser integrante do grupo cultural ou da banda; 
 

6. Comprovante de residência do representante, com data de postagem 

de, no máximo, 90 (noventa) dias antes da apresentação; 

 A data considerada é sempre a de emissão ou postagem; 

 A comprovação não poderá estar em nome de terceiros. 

 Atenção: 

 Não serão aceitos boletos ou títulos bancários, apenas correspondências com 
autenticação/carimbo dos Correios, remetidas por Pessoa Jurídica ou conta de 
energia elétrica, água, gás e telefone. 

 

7.   Cópia do RG ou de outro documento oficial do representante; 

8.   Cópia de CPF do representante; 

9.   Cópia do PIS ou NIT do representante; 

10. Certidão de Regularidade Junto a Receita Federal; 
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11. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, contemplando a data da 

apresentação; 

12. Comprovante bancário em nome do representante; (Facultativo) 

13. Justificativa de Preço (inciso III, art. 26 da Lei 8.666/93 e 

determinações do TCE/PE 2010), conforme itens abaixo: 

Atenção: 
Anexar documentação comprobatória relativa a shows, eventos ou atividades 
anteriores com características semelhantes, demonstrando que o valor a ser 
pago ao artista ou grupo cultural é aquele que recebe regularmente ao longo 
do exercício ou em evento específico. A comprovação deverá ser realizada 
através de notas de empenhos ou notas fiscais de atividades anteriores, 
com mínimo de 03 (três) comprovações em valores iguais ou superiores ao 
solicitado à SECRETARIA DE TURISMO, DESENOLVIMENTO ARTISTICO E 
CULTURAL; 

 

a) Só serão aceitas notas de empenho assinadas pelo órgão emissor; 

b) Cópias de notas de talão deverão ter suas vias carbonadas (via cor-

de-rosa), autenticadas e anexadas ao contrato ou programação do 

evento; 

c) Notas eletrônicas serão autenticadas no ato de entrega da 

documentação; 

d) No corpo das notas devem constar: nome do artista ou grupo, 

evento, local e data da apresentação; 

14. CIM (opcional). 

 

OBSERVAÇÃO: Serão descontados do valor bruto, as obrigações sociais e 

tributos determinados por lei (IRPF, INSS e ISS). 
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ANEXO V 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 
 

Autorização para menores de 18 anos em eventos públicos 
Baseado na Portaria Nº 018/2004 - 1ª Vara da Infância e da Juventude 

 
Eu, ___________________________________________________ (nome 

completo do pai/mãe ou responsável legal), nacionalidade ________________, 

portador (a) do RG nº ________________, órgão expedidor __________, e 

inscrita no CPF/MF nº ______________________ autorizo o(a) 

adolescente/filho(a)________________________________________________

___, com ______ anos de idade, conforme documento de identidade que porta, 

de quem sou _______________ (relação de parentesco) a participar do evento 

denominado: ________________________________________ (nome do 

evento, show, festa), 

 no local ________________________________________________________,  

dia ____/____/_____, em companhia 

de____________________________________, com _______ anos de idade, 

portador e carteira de identidade nº. __________________ residente e 

domiciliado em: ______________________________________________ 

________________________________(endereço do responsável). 

 
 

Local: _____________________ Data ___/___/______ (data da assinatura) 

 
 

____________________________________ 
Assinatura do pai ou responsável legal 

 

 
______________________________ 

Telefones do responsável para contato 

 
 
Observação importante: SE FAZ OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DE UM 
DOCUMENTO COM FOTO, NOME COMPLETO E DATA DE NASCIMENTO JUNTO 
COM ESTA AUTORIZAÇÃO. Sem estes, o menor não poderá entrar no evento. 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CACHÊ 

 

Declaro, para fins de comprovação junto à Secretaria de Turismo e 

Desenvolvimento Artístico e Cultural, ter conhecimento de todos os termos da 

contratação da empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), de CNPJ NUMERO 

DO CNPJ, que me representa exclusivamente, inclusive do valor de R$ 

(VALOR EM REAIS) (VALOR POR EXTENSO) referente à participação a 

Festividade XXXXXXX de XXXXX (ANO). 

 

 

 

Goiana, DIA de MÊS de ANO. 

 

 

 

_______________________________________________________ 

(INFORME AQUI O NOME DO ARTISTA E/OU DO GRUPO):  
 

IDENTIDADE: 

CPF: 
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TIMBRE DA EMPRESA 

NOME DO PROPONENTE 

CNPJ/CPF 

ENDEREÇO COMPLETO 

TELEFONE DE CONTATO 

 

Anexo VII 

Goiana, DIA de MÊS de ANO. 

 

 

À Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Artístico e Cultura 

Att. Sebastião Gadelha de Araújo 

 Venho através desta, encaminhar proposta de apresentação artística 

conforme detalhamento abaixo, para o calendário de eventos 2020 do 

Município de Goiana. 

 

Atração Data Hora Local Valor 

NOME 
    

Total geral   

 

Atenciosamente, 

_____________________________________________ 

(Informe aqui o nome do REPRESENTANTE LEGAL): 

Fone contato 
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TIMBRE DA EMPRESA 

ENDEREÇO, TELEFONE E CPF/MF DO REPRESENTANTE LEGAL 

ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE GRUPO 

 

O Sr. (a) (NOME DO RERESENTANTE), portador do RG: (NUMERO DO RG / 
ORGÃO EXPEDITOR),  e do CPF nº (NUMERO DO CPF), é integrante e 
representante da(o) (NOME DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA), podendo para isso 
emitir notas fiscais, negociar cachês, receber e efetuar pagamentos, emitir 
notas declaratórias, junto à Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Artístico 
e Cultural, empresas e entidades, enfim todo e qualquer ato que diz respeito à 
apresentação da mesma. 

Goiana (PE),  _____ de __________ de_________. 

1) Nome: NOME DO INTEGRANTE 1 

CPF: NUMERO DO CPF      RG: NUMERO DO RG 

Assinatura:__________________________________ 
  (Assinatura com firma reconhecida) 

2) Nome: NOME DO INTEGRANTE 2 

CPF: NUMERO DO CPF      RG: NUMERO DO RG 

Assinatura:__________________________________ 
  (Assinatura com firma reconhecida) 

3) Nome: NOME DO INTEGRANTE 3 

CPF: NUMERO DO CPF      RG: NUMERO DO RG 

Assinatura:__________________________________ 
  (Assinatura com firma reconhecida) 

4) Nome: NOME DO INTEGRANTE 4 

CPF: NUMERO DO CPF      RG: NOME DO RG 

Assinatura:__________________________________ 
  (Assinatura com firma reconhecida) 
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TIMBRE DA EMPRESA/PRODUTORA EXCLUSIVA 

ANEXO IX 

CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE REPRESENTAÇÃO ARTISTICA QUE 

ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO COMO REPRESENTADO(AS), (nome 

completo do representado),(Nº DO RG),(Nº DO CPF),  

residente/domiciliado(a) na (endereço do integrante com CEP),(nome 

completo do representado),(Nº DO RG),(Nº DO CPF),  

residente/domiciliado(a) na (endereço do integrante com CEP), (nome 

completo do representado),(Nº DO RG),(Nº DO CPF),  

residente/domiciliado(a) na (endereço do integrante), (nome completo do 

representado),(Nº DO RG),(Nº DO CPF),  residente/domiciliado(a) na 

(endereço do integrante com CEP), INTEGRANTES DA(O) (NOME DA 

BANDA/GRUPO/ORQUESTRA) e do outro lado como REPRESENTANTE a 

(razão social/nome da empresa/produtora exclusiva), sito a (endereço da 

produtora exclusiva nº _____, Bairro __________, Cidade de 

________/___-Cep-__._____-___)  CNPJ- __.___.___/_____-__, através do 

seu representante legal  (nome completo do representado), RG: (Nº DO RG), 

CPF: (Nº DO CPF),  residente/domiciliado(a) na (endereço do integrante com 

CEP). 

CLÀUSULA PRIMEIRA- Constitui objeto do presente contrato a representação 

em caráter exclusivo, do representado pelo representante, na qualidade de seu 

empresário artístico. 

CLÀUSULA SEGUNDA- O empresário poderá firmar contrato em nome de seu 

representado em caráter exclusivo, para a realização de apresentações 

artísticas, em show ou eventos, em qualquer parte do (colocar a abrangência 

territorial a nível, Regional, Nacional ou Internacional), ajustada em nome 

do representado, no valor do cachê, numero de apresentações, local e horário. 

Parágrafo único. Fica estipulado, para fins de contratação dos serviços 

artísticos, o percentual de representação de  XX,XX % ao representado e de 

YY,YY % ao representante. 

CLÁUSULA TERCEIRA- Pelo presente, declara o representado, que o 

empresário artístico, é o seu único representante em todo (colocar a 

abrangência territorial a nível, Regional, Nacional ou Internacional), 

detendo a exclusividade para contratação de suas apresentações podendo 

ajustar com terceiros as condições das mesmas. 



 

 

             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 

 
CLÁUSULA QUARTA- Presente contrato è válido pelo prazo de (6 meses)a 

contar da data de assinatura. 

CLÁUSULA QUINTA- Este ajuste obriga as partes contratantes sem herdeiros 

e sucessores. 

CLÁUSULA SEXTA – Fica eleito o foro da Cidade De Recife, dirimir qualquer 

dúvida ou questões decorrentes do presente. 

E por estarem assim de pleno acordo com as CLÁUSULAS, termos e 

condições deste instrumento, assinam o presente em duas vias de igual teor, 

justamente com as testemunhas abaixa, para que produza os seus efeitos 

legais. 

(cidade), XX de XXX de 20XX. 

REPRESENTANTE 

(Assinatura com firma reconhecida). 

REPRESENTADO(A) 

(Assinatura com 

firma reconhecida). 

REPRESENTADO(A) 

(Assinatura com 

firma reconhecida). 

REPRESENTADO(A) 

(Assinatura com 

firma reconhecida). 

REPRESENTADO(A) 

(Assinatura com 

firma reconhecida). 
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TIMBRE DA EMPRESA/PRODUTORA EXCLUSIVA 

ENDEREÇO, TELEFONE E CNPJ DA EMPRESA/PRODUTORA EXCLUSIVA 

 

ANEXO X 
 

 DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
(INCISO XXXIII) 

 

 

A (RAZÃO SOCIAL DA PRODUTORA EXCLUSIVA OU DO 

REPRESENTANTE DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA), inscrito no CNPJ n°.(CNPJ 

DA EMPRESA), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)(NOME 

DO REPRESENTANTE), portador(a) da Carteira de Identidade no(NUMERO 

DO RG), e do CPF no (NUMERO DO CPF), DECLARA, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

(   ) . 

............................................ 

(data) 

............................................................ 

(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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