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EDITAL Nº 002/2022
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022 –

(CICLO JUNINO PARA QUEM NÃO COMPROVA CACHÊ)

A Prefeitura municipal do Ipojuca, por intermédio da Secretaria Especial de Cultura, torna
público para conhecimento dos interessados, pessoas físicas e jurídicas, o presente Edital de
Chamada Pública para CADASTRAMENTO E HABILITAÇÃO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS DE GRUPOS ARTÍSTICOS LIGADOS ÀS FESTIVIDADES DO MÊS DE JUNHO DO
MUNICÍPIO DO IPOJUCA, conforme a Lei Municipal n.º 1.990/2020 - Lei do Calendário Oficial,
nos segmentos da MÚSICA (trio pé-de-serra) e CULTURA POPULAR (quadrilha junina).

1. DA FINALIDADE

1.1. Constitui objeto deste edital o recebimento de propostas de apresentações artísticas e
culturais para composição do CADASTRO da SECULT-PMI, e realizar eventual contratação para
programação cultural do município do Ipojuca-PE, a ser definida e executada pela Secretaria
Especial de Cultura.

1.2. A HABILITAÇÃO NO PRESENTE EDITAL NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DE
CONTRATAÇÃO.

1.3. A eventual contratação terá como prioridade a escolha de artistas e/ou grupos artísticos
locais, respeitando a Lei Municipal Nº 1.923, de 17 junho de 2019.

2. CALENDÁRIO:

Período de Inscrição (presencial): 26/05 à 06/06/2022.
Publicação dos Habilitados: 07/06/2022.
Período de Recurso: 08 à 10/06/2022.
Resultado Final: 13/06/2022.
Início da Eventual contratação: a partir de 14/06/2022.

2.1. As datas e prazos previstos neste edital poderão ser alterados e/ou suspensos por
necessidade de ordem técnica e/ou operacional a critério da Secretaria Especial de Cultura.

3. DA ORGANIZAÇÃO:

3.1 A presente Convocatória é composta por (06) seis etapas:

1ª etapa: Inscrição
2ª etapa: Habilitação Documental e Artística
3ª etapa: Publicação dos Habilitados
4ª etapa: Prazo Recursal
5ª etapa: Publicação dos Habilitados pós recursos (caso houver)
6ª etapa: Planejamento da eventual programação artística e início das contratações
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3.2. A Comissão de Avaliação será composta por 03 (três) representante técnicos da Secretaria
Especial de Cultura.
3.2.1 O trabalho da Comissão de Avaliação não será remunerado.
3.2.2 A Comissão já citada será designada por portaria específica.

4. RELAÇÃO DE CATEGORIAS E CACHÊS SEM COMPROVAÇÃO:

SEGMENTOS JUNINOS

Categorias Apresentações Cachês
Valor Total

previsto
Quadrilha Junina 07  R$ 4.000,00  R$ 28.000,00

Trio Pé-de-Ferra 07  R$ 2.500,00  R$ 17.500,00

Total: R$ 45.500,00

4.1. As apresentações que eventualmente forem selecionadas, a partir deste edital, receberão
os valores brutos, de acordo com cada categoria da tabela acima, os quais serão retidos na
fonte o valor referente aos impostos, de acordo com as alíquotas previstas na legislação
vigente à época do pagamento;

4.2. Os artistas/grupos,  eventualmente contratados, poderão se apresentar APENAS UMA VEZ
POR EVENTO, podendo a Secretaria Especial de Cultura ampliar esse quantitativo, caso haja
menor procura do que a oferta, e em respeito à Lei Municipal nº 1.923/2019.

4.2.1. Lei Municipal nº1.923/2019: Dispõe sobre a valorização dos artistas locais, e estabelece
o percentual obrigatório de 60% da grade do evento reservado para contratação de artísticos
locais, Bandas, Grupos Musicais e artísticos locais e produtoras, nos eventos artísticos e
culturais financiados com recursos públicos do município do Ipojuca.

4.3. Os pagamentos ocorrerão por meio de depósito em conta corrente fornecida pelo
contratado, mediante a entrega/apresentação de Nota Fiscal e relatório da apresentação com
fotos, após execução do serviço, no período de até 30 dias corridos.

5. TEMPOS E QUANTIDADES EXIGIDAS NAS APRESENTAÇÕES:
5.1. Conforme programação estipulada pela Secretaria Especial de Cultura:
QUADRILHA JUNINA: mínimo de 30 minutos com 20 pares no total;
TRIO PÉ-DE-SERRA: mínimo de 60 minutos e com músicos no total;

6. DO PRAZO:

6.1. Os contratos decorrentes deste chamamento terão vigência de 60 (sessenta) dias
podendo ser prorrogados nos termos do §§1º e 2º do art. 57 da lei 8.666/93.

7. RECURSOS FINANCEIROS:

7.1. O valor total do presente Edital é de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos
reais), podendo esse valor ser alterado a depender da demanda.
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7.2. Os recursos financeiros, para eventual contratação dos Artistas selecionados nesta
Convocatória, decorrem da dotação própria.

8. PARTICIPAÇÃO:

8.1. Poderão participar, desta convocatória, Pessoas FÍSICAS OU JURÍDICAS, brasileiras, de
direito privado, de natureza cultural, com ou sem fins econômicos, devidamente constituídas
na forma da lei, que comprovem atividade artística com mais de 1 (um) ano de atuação.

8.3. Não poderão participar:

a) Integrantes da Comissão de Avaliação;

b) Servidores, empregados temporários e terceirizados lotados na Secretaria Especial de
Cultura.

9. DA INSCRIÇÃO E RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS:

9.1. O recebimento dos documentos relativos ao credenciamento/habilitação realizar-se-á na
Secretaria Especial de Cultura (SECULT) do Ipojuca, até a data e horário estabelecidos neste
edital. Os documentos deverão ser entregues dentro de envelope lacrado, contendo,
externamente, as seguintes informações:

1. Prefeitura Municipal do Ipojuca
2. Secretaria Especial de Cultura (SECULT)
3. Chamamento Público nº ____/____/2022
4. Envelope único (credenciamento/habilitação)
5. Nome, CPF/CNPJ e endereço do proponente interessado

9.2. A inscrição será realizada no período de 26/05 à 06/06/2022, exclusivamente na Secretaria
Especial de Cultura, presencialmente, das 9h às 14h, na Rua Henrique Millet, nº 90, Centro,
Ipojuca – PE, onde deverão ser entregues os documentos exigidos nesta convocatória para
Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, conforme previsão no item 10.

9.3. Não serão aceitos pela SECULT os documentos entregues após o horário estabelecido no
presente edital.

10. DA HABILITAÇÃO:

10.1. Os interessados, em participar deste chamamento público, deverão apresentar, a título
de credenciamento/habilitação, até a data, horário e local indicado no presente instrumento, a
seguinte documentação:

10.2. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA:

a) Release ou histórico atualizado, Currículo do artista ou grupo;
b) CD, DVD ou outro material para análise da proposta;
c) Cópia autenticada do contrato de exclusividade em que conste cláusulas de duração
contratual, abrangência nacional e seu percentual; e em caso de grupo cultural, no mínimo 04
(quatro) assinaturas de integrantes;
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d) No caso de contratação de artista representado por entidade 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;
e) Cópia do RG, ou de outros documentos oficiais, e CPF do(s) artista(s) e/ou integrantes que
assinam o Contrato de Exclusividade;
f) Cópia do Contrato Social consolidado e alterações. Registro de Empresa Individual ou
Certificado de Microempreendedor individual (MEI), 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 serem registrados
na junta comercial do Estado e autenticados em cartório.
g) Comprovante de endereço da sede da empresa ou entidade, conforme última alteração
contratual ou ata vigente.
h) Cópia do cabeçalho do extrato de conta bancária ou cópia do cheque da pessoa jurídica.
i) Cópia do RG, ou de outros documentos oficiais, e CPF de todos os sócios da empresa. Em
caso de entidade sem fim lucrativo, documentação do Presidente, vice-presidente e tesoureiro
em exercício.
j) Comprovante de residência de todos os sócios da empresa, conforme última alteração
contratual. Em caso de entidades sem fim lucrativo, comprovante de residência do presidente,
vice-presidente e tesoureiro em exercício, conforme ata vigente da entidade, com data de
postagem de, no máximo, 90 (noventa) dias antes da apresentação;
k) Cartão de CNPJ (atualizado do ano vigente e emitido com data anterior à data de
apresentação;
l) Certidão Negativa de débitos municipais;
m) Certidão de regularidade com a fazenda estadual;
n) Certidão de regularidade com FGTS;
o) Certidão negativa de débito federal (Conjunta – certidão negativa de débitos de tributos e
contribuições federais, certidão quanto à dívida ativa da união);
p) Certidão negativa de débitos trabalhistas;
q) Declaração do valor da alíquota do ISS no caso de pessoas optantes pelo Simples nacional;
r) Declaração que não emprega menor.

10.3. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PESSOA FÍSICA:

a) Release ou histórico atualizado, Currículo do artista ou grupo;
b) CD, DVD ou outro material para análise da proposta;
c) No caso de Grupo Artístico representado por Pessoa Física, é necessário apresentar
PROCURAÇÃO com assinatura de no mínimo 05 (cinco) integrantes para os casos das
Quadrilhas Juninas, e de todos os integrantes, para os casos de Trio Pé de Serra, com firma
reconhecida ou documento oficial de identificação com foto dos que assinarem a Declaração,
informando o representante legal para fins contratuais e de recebimento de cachê;
d) Comprovante de residência do representante;
e) Cópia do RG, ou outro documento oficial, do representante;
f) Cópia do CPF do representante;
g) Cópia do PIS ou NIT do representante;
h) Certidão Negativa de débitos municipais;
i) Certidão de regularidade com a fazenda estadual;
j) Certidão de regularidade com FGTS;
l) Certidão negativa de débito federal (Conjunta – certidão negativa de débitos de tributos e
contribuições federais, certidão quanto à dívida ativa da união);
m) Certidão negativa de débitos trabalhistas;
n) Cópia do cabeçalho do extrato de conta bancaria para fins de pagamento;
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o) Declaração que não emprega menor.

10.4. No caso de Grupo Artístico representado por Pessoa Física, é necessário apresentar
PROCURAÇÃO com assinatura de no mínimo 05 (cinco) integrantes para os casos das
Quadrilhas Juninas, e de todos os integrantes, para os casos de Trio Pé de Serra, com firma
reconhecida ou documento oficial de identificação com foto dos que assinarem a Declaração,
informando o representante legal para fins contratuais e de recebimento de cachê.

10.5. A Comissão de Análise poderá solicitar comprovação ou atualização da documentação
apresentada e exigir outros documentos que julgar necessários a qualquer tempo.

11. DA EVENTUAL PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA E DO SERVIÇO:

11.1. A Programação Artística do Ciclo Junino acontecerá nos seguintes dias:

Local Data
Sítio Canoas 18/06
Sítio Canoas 19/06

Ipojuca Centro 21/06
Rurópolis de Ipojuca 24/06

Porto de Galinhas 27/06
Porto de Galinhas 28/06
Porto de Galinhas 29/06

11.2. As datas e locais poderão sofrer alterações.

11.3. A HABILITAÇÃO NÃO IMPLICA NA INCLUSÃO NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO.   
11.3.1. Além da habilitação, a possível inclusão na Grade de Programação dependerá do
Cronograma do Ciclo Junino e da disponibilidade orçamentária do contratante.

11.4. O Proponente e a Contratada se obrigam a manter, durante a execução contratual, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Convocatória, em especial a
regularidade fiscal.

11.5. Será realizada a verificação da Regularidade Fiscal das atrações eventuais contratadas
antes do início da Programação Oficial do Ciclo Junino, através de consulta aos meios
eletrônicos disponíveis; caso não comprove a regularidade será dada ciência ao Habilitado da
impossibilidade de sua contratação, tendo o mesmo direito ao prazo de 05 (cinco) dias úteis
para apresentação de comprovação da sua Regularização Fiscal. Findado esse prazo, a atração
não poderá se apresentar no Ciclo em questão.

11.6. Os proponentes que não cumprirem todas as exigências desta Convocatória ficarão
impedidos de realizar apresentações no Ciclo Junino.

11.7. No valor dos serviços, já estão incluídos todos os custos diretos e indiretos com encargos
sociais, impostos, taxas, obrigações previdenciárias e trabalhistas, demais tributos, locomoção,
alimentação e tudo o mais necessário à completa execução dos serviços contratados;

12. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS:

12.1. Os preços deverão seguir os relacionados no item 4 deste Edital;
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12.2. Os valores estabelecidos para pagamento são fixos, não podendo ser modificados;

13. SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

13.1. Gestor: Jorge Henrique Ramos Soares, matrícula nº 1429;
13.2. Fiscal: José Luciano Vieira de Medeiros, matrícula nº 72376 e Luanna Izabelle Gomes de
Melo, matrícula 75998

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

14.1. Os inabilitados poderão recorrer da decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a
partir da data da publicação do resultado do processo de credenciamento;

14.2. Qualquer manifestação relacionada com o presente procedimento, fica condicionada à
apresentação, pelo representante ou interessado, de documentos de identificação e
instrumento público ou particular de procuração, inclusive com poderes para assinar termo de
desistência de interposição de recursos.

14.3. Ao instrumento particular de procuração será atribuída a validade de 12(doze) meses, se
outro prazo não constar no seu texto;

15. PENALIDADES:

15.1. A inexecução total ou parcial do eventual contrato enseja a sua rescisão, sujeitando o
credenciamento às sanções estabelecidas no art. 87 da lei 8.666/93;

15.1.1. Constituem motivos para rescisão contratual:
a) O não cumprimento ou cumprimento de forma irregular de cláusulas contratuais
especificações ou prazos;
b) A paralização na prestação dos serviços, sem a expressa autorização ou sem motivo aceito
pela Administração;
c) A subcontratação total ou parcial do objeto do seu objeto;
d) O desatendimento das determinações regulares da(s) autoridade(s) designada(s) para
acompanhar e fiscalizar a sua execução;
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, registradas em registro próprio;
f) A decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
g) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas pelo
Secretário Especial de Cultura;
h) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regulamente, comprovada, impeditiva da
execução do contrato;

15.2. Na aplicação de qualquer penalidade, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa;

15.3. A rescisão do contrato será efetivada nas formas do artigo 79º da lei 8.666/93;

16. CONTRATO:

16.1. O município do Ipojuca, através da Secretaria Especial de Cultura, poderá firmar contrato
de prestação de serviços com as empresas credenciadas/habilitadas, não se obrigando, no
entanto, a contratar os serviços na sua totalidade, junto a um único habilitado e na quantidade
que lhe for conveniente, com vistas a atender a demanda existente.
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16.2. A eventual e futura contratação dar-se-á por meio de processo de inexigibilidade,
fundamentado no caput do artigo 25 da lei 8.666/93 e alterações;

16.3. O eventual CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante
a sua vigência, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do
seu vencimento;

17. PAGAMENTO:

17.1. O pagamento das despesas realizadas com a eventual contratação dos serviços aqui
elencados, será efetuado em até 30 (trinta) dias, em conta corrente indicada pela empresa, da
seguinte forma:

17.2. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que
isso gere direito a qualquer atualização financeira;

18. DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. O proponente contemplado assume exclusiva e irrestrita responsabilidade por quaisquer
reivindicações relacionadas à sua participação, fundamentadas em possíveis violações de
direito de imagem, de voz, de propriedade intelectual e conexos, plágio ou qualquer violação
de direitos de terceiros, respondendo exclusivamente por qualquer dano e/ou prejuízo em
decorrência dessas ações, inclusive pela omissão de informações.

18.2. Os Proponentes que compuserem a eventual Programação Artística estarão
automaticamente cedendo os direitos de imagem e transmissão sonora para a Prefeitura do
Ipojuca durante o Ciclo.

18.3. Os tributos relativos aos serviços prestados pela Pessoa Jurídica ou Física, previstos nas
legislações aplicáveis, serão descontados dos valores contratados.

18.4. Os casos omissos ficarão a cargo da Secretaria Especial de Cultura do Ipojuca.

18.5. A eventual programação respeitará as normas de segurança vigentes do protocolo
setorial de convivência com o Covid-19, do Governo do Estado de Pernambuco, devendo os
proponentes estarem cientes da necessidade de possíveis ajustes devido à permanente
atualização desses protocolos e prazos de vigência das determinações legais.

18.6. Esta Convocatória poderá ser suspensa, a depender de novas orientações das
autoridades de saúde e/ou Decretos municipais ou estaduais que estabeleçam medidas
restritivas de isolamento social em função da pandemia da Covid-19.  

18.7. As datas e prazos previstos neste edital poderão ser alterados e/ou suspensos por
necessidade de ordem técnica e/ou operacional a critério da Secretaria Especial de Cultura.

18.8. Fica eleito o foro do Ipojuca para dirimir quaisquer questões ou demandas referentes a
este processo.
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18.9. A presente convocátoria poderá ser suspensa ou ainda cancelada por necessidade de
ordem técnica e/ou casos fortuítos e de força maior, a qualquer tempo, sem gerar direito à
indenização.

18.10. As informações, dúvidas e outros esclarecimentos sobre o conteúdo deste edital serão
prestados presencialmente na Secretaria Especial de Cultura, ou através do email
secretariadeculturaipojuca@gmail.com ou ainda, por meio do telefone (81) 3551-2670.

Ipojuca, 25 de maio de 2022.

Secretaria Especial de Cultura
Jorge Henrique Ramos Soares


