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Estado do Amapá 
Prefeitura Municipal de Mazagão 
Procuradoria Geral de Mazagão 

Fundação Municipal de Cultura e Turismo de Mazagão  
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 
CREDENCIAMENTO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA 
FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE CULTURA E TURISMO DE MAZAGÃO - 

MAZAGÃOCULT 
 

A Prefeitura Municipal de Mazagão, através da Fundação Municipal de 

Cultura – MAZAGÃOCULT, neste ato representado pelo Senhor Presidente Domingos 

do Socorro Pereira Belo, usando de suas atribuições conferidas pelo decreto nº 

032/2017, torna público para conhecimento dos interessados, o presente Edital de 

Chamada Pública objetivando o credenciamento de Grupos Folclóricos, Banda Toca 

tudo, Teclado e Voz, Apresentadores, DJ’s, Grupos de Capoeira e Bandas Regionais 

Autorais para contratação no sentido de compor a programação do evento relacionado 

à Festividade em Homenagem a São Tiago, de acordo com as condições e exigências 

do presente edital. 

 
CAPÍTULO I 
DO OBJETO 

 
Art. 1º. Chamamento público para Grupos Folclóricos, Banda Toca tudo, 

Teclado e Voz, Apresentadores, DJ’s, Grupos de Capoeira e Bandas Regionais 

Autorais para contratação no sentido de compor a programação do evento relacionado 

à Festividade em Homenagem a São Tiago, realizada pela Prefeitura Municipal de 

Mazagão através de sua Fundação Municipal de Cultura e Turismo. 

 
Art. 2º. Para efeito deste Edital, compreende-se como 

CREDENCIAMENTO, hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25 da 

Lei Federal 8.666/93 caracterizada por inviabilidade de competição, em razão da 

natureza do serviço a ser prestado. O credenciamento possibilita a contratação de 

todos os interessados que preencham as condições do Edital, além de ser viável em 

função da desburocratização de processos licitatórios. Sua prática é viável 

economicamente, o que proporcionará à Fundação Municipal de Cultura e Turismo de 

Mazagão, um melhor atendimento às finalidades organizacionais, políticas e sociais do 

evento, com valorização e incentivo aos artistas locais, sempre pautados pelos 
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princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, publicidade e 

eficiência. 

CAPÍTULO II 
DOS PRAZOS 

 
Art. 3º. O prazo de validade das atrações, atividades artísticas e culturais 

CREDENCIADAS neste certame, perdurarão pelo prazo de 13 à 28 de julho de 2019, 
durante a programação da Festa de São Tiago. 

 
CAPÍTULO III 

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
Art. 4º. Podem participar deste certame, pessoas físicas maiores de 18 

anos. 
Art. 5º. Entende-se para efeito deste edital, que a composição de um 

grupo é no mínimo (05) cinco integrantes. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DAS INSCRIÇÕES 

 
Art. 6°. As inscrições são gratuitas, e estarão abertas no período de 08 a 

10 de julho de 2019, a serem feitas no prédio da Fundação Municipal de Cultura e 
Turismo, no seguinte endereço: Avenida Intendente Alfredo Pinto, nº 420 bairro Centro 
(antigo prédio da Residência Oficial), no horário de 07:30 às 12:00 e das 14:00 às 
18:00 horas. 

 
 

CAPÍTULO V 
DA DOCUMENTAÇÃO 

 
Art. 7º. Do proponente serão exigidos os seguintes documentos:  

 
a) Ficha de inscrição;  
b) Cópias do RG e CPF; 
c) Comprovante de residência atualizado; 
d) Declaração devidamente assinada pelos integrantes do grupo comprovando a 
representatividade do proponente no certame;  
e) Número da Conta Corrente ou extrato bancário do proponente.  
f) Portfólio do artista e/ ou atração representada (comprovado através de imagens, 
matérias de jornais, recortes de revistas ou registros fotográficos de seus projetos, 
programas e ações culturais); comprovando o tempo de experiência conforme a área 
pretendida;  
g) 03 (três) fotografias coloridas e em boa resolução do artista e/ ou atração 
representada;  
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Art. 8º. Todos os documentos exigidos do proponente deverão estar 
totalmente legíveis.  
 

CAPÍTULO VI 
 DA SELEÇÃO 

 
Art. 9º. As propostas inscritas serão analisadas por uma comissão 

composta por cinco (05) membros, sendo três (03) profissionais da cultura e dois (02) 
pertencentes a Fundação Municipal de Cultura. Estes serão nomeados através de 
portaria do Presidente da Fundação Municipal de Cultura e Turismo, e publicado no 
Diário Oficial do Município de Mazagão. 

 
CAPÍTULO VII 

DA CONTRATAÇÃO DOS CREDENCIADOS 
 

Art. 10. A contratação dos contemplados neste Edital será realizada por 
meio de Instrumento Particular de Prestação de Serviços - Contrato, sem vínculo 
empregatício. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS OBRIGAÇÕES DOS SELECIONADOS 

 
Art. 11. Os proponentes habilitados deverão cumprir obrigatoriamente, as 

normas a seguir estabelecidas: 
 
a) Executar na íntegra as propostas artístico-selecionadas. 
 
b) Responsabilizar-se por sua participação no evento, através da viabilização de 
transporte e de equipamentos de uso pessoal seu e dos demais membros de sua ficha 
técnica; 
 
c) Incluir em suas ações de divulgação, quaisquer que sejam, créditos ao Governo do 
Estado do Amapá, Prefeitura Municipal de Mazagão e Fundação Municipal de Cultura e 
Turismo - MAZAGÃOCULT, bem como, citar os entes públicos verbalmente no dia do 
evento e nas entrevistas à imprensa; 
 

Art. 12. A inscrição efetuada implica em plena aceitação de todas as 
condições e normas deste Edital. 
 

Art. 13. Ao aceitar os termos deste Edital, os interessados declaram a 
originalidade e a titularidade da atração / atividade artística e/ou cultural por ele 
apresentada, responsabilizando-se por quaisquer autorizações que se façam 
necessárias, de uso de obra artística ou intelectual de outrem, bem como, sua prévia e 
integral concordância às normas deste edital, valendo a inscrição como termo de 
adesão. 
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Art. 14. A Fundação Municipal de Cultura e Turismo fica desde já isenta 
de quaisquer responsabilidades, cíveis ou criminais, resultantes de falsa imputação 
pelo participante, de autoria, titularidade ou originalidade das obras inscritas. 
 

CAPÍTULO IX 
DAS OBRIGAÇÕES 

 
Art. 15. À MAZAGÃOCULT compete:  

 

a) Comunicar ao credenciado a data, o local e horário de sua apresentação artística;  

b) Convocar o credenciado para assinatura do Contrato de Prestação de Serviço;  

c) Solicitar aos credenciados a apresentação da documentação de comprovação de 
regularidade e validade, quando seja necessário;  

d) Executar o pagamento dos credenciados que forem contratados, dentro dos prazos 
acordados; 

e) Fazer valer as regras e prazos deste Edital.  
 

 
CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 16. A MAZAGÃOCULT não disponibilizará serviços de carga e 
descarga – carregadores - no local do evento. Assim sendo, o contratado deve 
acompanhar todo o processo de transporte, montagem e desmontagem, sendo 
responsável pelo armazenamento e segurança de seus equipamentos. Todas as 
atividades serão previamente agendadas pela produção do evento. 

 
Art. 17. A iluminação e sonorização dos palcos estará na 

responsabilidade da executora, qual seja, a Fundação Municipal de Cultura e Turismo 
MAZAGÃOCULT, compartilhada por todos os artistas ou atrações contratadas. Os 
instrumentos e equipamentos de uso particular deverão ser trazidos pelos artistas. 
 

Art. 18. Os casos omissos durante a fase de Seleção serão resolvidos 
pela Comissão de Seleção, e após, pelo Presidente da Fundação Municipal de Cultura 
e Turismo MAZAGÃOCULT, ouvida a Comissão de Seleção naquilo que for de sua 
competência, levando em consideração as normas vigentes. 

  
Art. 19. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 

resultantes deste edital será o da Comarca de Mazagão. 
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
PROPONENTE:_________________________________________________________ 
 
CATEGORIA:  
(   ) GRUPO FOLCLÓRICO 
(   ) BANDA TOCA TUDO 
(   ) TECLADO E VOZ 
(   ) APRESENTADOR 
(   ) DJ  
(   ) CAPOEIRA 
(   ) BANDA REGIONAL AUTORAL 
 
CPF_______________________  

 
RG___________________  

 

  
ENDEREÇO__________________________________________________________________  
BAIRRO ______________________________ CEP ____________________________ 
CIDADE ______________________________  
 
TELEFONES __________________________ 

 

 
Ao efetuar a inscrição de minha obra artística na chamada pública nº 001/2019 – 

CREDENCIAMENTO DE ATRAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS: 
DECLARO estar ciente e concordar integralmente com o teor do mesmo, bem como, autorizo desde já, o 
uso de imagens nas propostas selecionadas e outras a serem produzidas neste edital.  
DECLARO sob pena das sanções previstas em lei, que houve (ou não) celebração de contratos e 
convênios com a administração estadual e que até a presente data encontra-se em dia com a sua 
prestação de contas. 
DECLARO para fins de participação no processo em pauta, sobre as penas da lei que inexiste qualquer 
fato impeditivo a sua participação no processo citado, que não foi declarada inidônea e não está impedida 
de contratar com o poder público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a administração e que 
se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.  

 
Mazagão, _____ de Julho de 2019.  

 
 
 

________________________________________ 
 

Assinatura do proponente 
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ANEXO I 
TABELA DE CACHÊS ARTÍSTICOS 

 

ITEM CATEGORIA ESPECIFICAÇÃO CACHÊ 

01 
GRUPO 

FOLCLÓRICO  

Grupos ou comunidades tradicionais 
compostos por no mínimo 07 (sete) 
componentes. 

R$ 2.500,00 

02 
BANDA COMPLETA 

TOCA TUDO 

Shows musicais não autorais, propostos por 
banda musical ou artista solo acompanhado de 
banda base (brega, zouk, sertanejo, samba, 
pagode, pop, rock, reggae, dentre outros. 

R$ 3.500,00 

03 TECLADO E VOZ 

Shows musicais não autorais, propostos por 
dupla cantor e tecladista, (estilo variado, 
passado, brega, sertanejo, samba, pagode e 
outros gêneros). 

R$ 1.200,00 

04 APRESENTADOR 

Profissional detentor de capacidade 
comunicacional e de boa dicção, responsável 
pela apresentação das atrações selecionadas e 
foguetes institucionais de divulgação das ações 
empreendidas pela PMMZ / MAZAGÃOCULT. 

R$ 800,00  
 

05 DJ 

Artista profissional que seleciona e reproduz as 
mais diferentes composições para um 
determinado público alvo, trabalhando seu 
conteúdo diversificado com músicas de 
gêneros diversos (brega, Zouk, kassicó, 
merengue, Kizomba, reggae, reggaeton, 
bachata, arrocha, sertanejo, samba, pagode, 
dentre outros). Duração de até 05 horas.  

R$ 400,00  
 

06 CAPOEIRA 
Grupos tradicionais de dança da Capoeira 
compostos por no mínimo 05 (cinco) 
componentes. 

R$ 2.000,00 

07 
BANDA REGIONAL 

AUTORAL 

Shows musicais autorais, com temática e/ou 
elementos da cultura amapaense e da região 
amazônica propostos por banda/grupo musical 
ou artista solo acompanhado de banda 
completa (guitarra, baixo, teclado, bateria e 
percussão). 

R$ 4.500,00 

 


