ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

FUNDAÇÃO DE CULTURA
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019

A Fundação de Cultura torna público que está aberta a seleção de
bandas e artistas para apresentações musicais durante o evento comemorativo
do aniversário de Rio Negrinho.
1 DO OBJETO:
1.1 Este Edital tem por objeto a inscrição de bandas e artistas atuantes na
região norte do estado e que participarão do processo de seleção para se
apresentarem durante as festividades do aniversário de Rio Negrinho no dia 24
de abril de 2019.
2 DO OBJETIVO E JUSTIFICATIVA:
2.2 Com a variedade de estilos musicais em nossa região e no município, bem
como, o reconhecido valor artístico dos músicos e bandas locais, a Fundação
de Cultura compreende a necessidade de valorizar e aproximar a comunidade
desses artistas.
2.3 A Fundação de Cultura, juntamente com o Conselho Municipal de Cultura
optou pela chamada pública permitindo assim, a seleção de todos os
interessados que atenderem os requisitos. O processo de seleção de bandas
dispensa a licitação, contudo, prezamos pela transparência dos atos públicos
de maneira que a comunidade possa estar ciente das ações realizadas.
3 DOS ESTILOS:
3.1 Serão selecionadas as bandas segundo os estilos:
ESTILOS
Banda de Estilo Gaúcho (até 6 integrantes)
Banda de Estilo Sertanejo (até 6 integrantes)
Banda de Estilo Germânico (até 12 integrantes)
Banda de Estilo Rock/Pop (até 5 integrantes)
Banda de Estilo Punk (até 5 integrantes)
Banda de Estilo Rock Clássico (até 5 integrantes)

QUANTIDADE
1 Banda
1 Banda
2 Bandas
1 Banda
1 Banda
1 Banda

4 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO:
4.1 A inscrição para seleção de que trata o presente edital, dar-se-á a partir de
27/02/2019 até 27/03/2019 na Fundação de Cultura situada a rua 13 de
dezembro centro (2º piso da rodoviária). Serão necessários os seguintes
documentos:
4.2 Pessoa Jurídica: cópia do cartão CNPJ atualizada e ficha de inscrição
preenchida.
Pessoa física: cópia dos documentos pessoais do representante legal (CPF,
RG e cópia do cartão do PIS), ficha de inscrição preenchida.
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Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, de Tributos Municipais
(para pessoa física e jurídica).
4.3 A ficha de inscrição estará disponível na sede da Fundação de Cultura ou
no site www.rionegrinho.sc.gov.br

5 DA COMISSÃO DE SELEÇÃO:
5.1 A seleção das bandas será realizada pelo Conselho Municipal de Cultura
no dia 08/04/2019.
5.2 O resultado final será publicado no dia 10/04/2019 no site
www.rionegrinho.sc.gov.br

6 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
6.1 Serão critérios observados pela comissão de seleção:
a. Bandas locais ou da região norte do estado inscritas como pessoa
jurídica ou pessoa física através de seus representantes legais.
b. Ficha de inscrição devidamente
documentos solicitados no item 4.

preenchida

acompanhada

dos

c. Bandas e artistas que comprovem experiência e atuação em eventos,
através de contratos, folders, cartazes, gravações em cd’s ou dvd’s, links
de mídias sociais ou outro meio.
d. Em caso de empate será realizado sorteio para ocupar as vagas.

6 DA DOCUMENTAÇÃO DAS BANDAS SELECIONADAS
6.1 O representante legal da banda selecionada, sendo ela pessoa física,
deverá apresentar fotocópia da carteira de identidade, cartão da conta corrente
ou poupança, número pis passep.
6.2 O representante legal da banda selecionada, sendo ela pessoa jurídica,
deverá apresentar fotocópia do cartão do CNPJ e número conta corrente em
nome da empresa.

7 DA REMUNERAÇÃO DAS BANDAS:
7.1 Cada músico receberá o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) pagos
posteriores às apresentações.
7.2 Para pessoa física, anterior ao recebimento, a despesa legal de 5% (cinco
por cento) de ISS deverá ser solicitada a guia no setor de tributos para emissão
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de nota fiscal e os 11% (onze por cento) de INSS serão descontados no ato do
pagamento.
7.3 Os pagamentos serão efetuados pelo Município de Rio Negrinho, após a
emissão da Autorização de Fornecimento da Fundação de Cultura, através de
depósito em conta corrente da contratada (pessoa jurídica ou física), no prazo
de até 30(trinta) dias, após a entrega da respectiva Nota Fiscal devidamente
certificada pelo servidor designado.
7.4 As despesas decorrentes do atendimento do objeto deste Edital correrão
por
conta
do
orçamento
vigente
da
dotação
17.001.0013.0392.0017.2184.347.3.3.90.00.00.00.00.00 da Fundação de
Cultura de Rio Negrinho.
9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
9.1 A apresentação de cada banda é de até 1 (uma) hora no Pavilhão Central.
9.2 O dia e horários das apresentações serão organizados em comum acordo
com a Fundação Municipal de Cultura.
9.3 Cada banda selecionada deverá levar seus equipamentos pessoais
(amplificador de guitarra, contrabaixo, teclado) e instrumentos musicais,
incluindo bateria completa.
9.3.1 É permitido o acordo entre as bandas para que ocorram empréstimos de
equipamentos e instrumentos.
9.4 Dúvidas decorrentes do presente edital serão esclarecidas através do fone
(47) 3644-1665 ou e-mail cultura@rionegrinho.sc.gov.br durante o horário de
expediente de segunda-feira a sexta-feira. (07hr30mim-13hr30mim).

Rio Negrinho (SC), 25 de fevereiro de 2019.

JULIO CESAR RONCONI
Prefeito

ADILSON FIGUEIREDO DE ANDRADE
Presidente da Fundação Municipal de Cultura

FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE RIO NEGRINHO
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FICHA DE INSCRIÇÃO DAS BANDAS

DADOS DA BANDA:
NOME:
QUANTIDADE DE MÚSICOS:
DATA DE CRIAÇÃO:
/
/
.
PESSOA JURÍDICA ( ) PESSOA FÍSICA ( )
CIDADE:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
FONE:
ESTILO (que se enquadra no edital):

Nº:

DADOS DO RESPONSÁVEL:
NOME:
RG:
FONE:

CPF:
CELULAR:

DADOS DO PROTOCOLO:

RIO NEGRINHO,
DE
ASS. DO RESPONSÁVEL:

DE 2019.

PROTOCOLO N°:
RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO:

--------------------------------------------------FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIO NEGRINHO
FICHA DE INSCRIÇÃO
RIO NEGRINHO,
DE
PROTOCOLO N°:
RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO:

DE 2019.

