
Portaria nº 083/2021-GP/FUNCARTE de 27 de setembro de 2021. 

 

O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 43 da Lei complementar nº. 141, de 

28 de agosto de 2014, 

RESOLVE: 

Art. 1º – Tornar pública a Seleção Pública nº 005/2021 - ATRAÇÕES ARTÍSTICAS 
MUSICAIS (FORRÓ, REGIONAL, INTÉRPRETES MUSICAIS DE TODOS OS 
SEGMENTOS DA MÚSICA), COM VISTAS À COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO NATAL 
EM NATAL e REVEILLON 2022. 

 

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Natal/RN, 27 de setembro de 2021.                                                                                                                                                                              
Dácio Tavares de Freitas Galvão   
Presidente da FUNCARTE 
 
 
 

 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 005/2021 - ATRAÇÕES ARTÍSTICAS MUSICAIS (FORRÓ, 
REGIONAL, INTÉRPRETES MUSICAIS DE TODOS OS SEGMENTOS DA MÚSICA), 

COM VISTAS À COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO NATAL EM NATAL e REVEILLON 
2022. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº FUNCARTE: 20210607849  

 

O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a Seleção Pública nº 005/2021 que regulamenta o 
processo de seleção com vistas à prestação de serviços para agenciamento de 
apresentações de atrações musicais, para compor a programação do Natal em Natal e 
Réveillon 2022, em conformidade com as condições e linhas temáticas definidas na 
presente Seleção Pública e de acordo com os preceitos da Lei Orgânica do Município, nos 
termos do artigo 166, inciso I e Lei Federal nº 8.666/93. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 A presente Seleção Pública tem por objetivo a escolha de 40 (quarenta) Pessoas 
Jurídicas com vistas à escolha de atrações artísticas, dentro do segmento musical, 
conforme as especificações e condições constantes nesta Seleção Pública, destinada à 
realização de apresentações gravadas para divulgação na página do YOUTUBE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL ou presenciais, em casos excepcionais, estando 
em acordo com as medidas adotadas para contenção da pandemia de Covid-19, em 



vigência no período de execução das propostas, com vistas a compor a programação 
do Natal em Natal e Réveillon 2022. 

1.2 O Natal em Natal e Réveillon 2022 serão realizados no Município do Natal, com a 
finalidade de ofertar à população o acesso à arte e a cultura através do Programa “Cultura 
na Cidade”, nos termos e condições aqui definidos.  

1.3 Poderão participar da seleção SOMENTE Pessoas Jurídicas que venham a 
representar, no máximo, 03 (três) atrações musicais (Trios de Forró, Grupos, Cantores(as) 
e Intérpretes musicais), desde que apresentem proposta adequada aos critérios referidos 
nesta Seleção Pública, devendo as pessoas jurídicas interessadas possuírem mais de 01 
(um) ano de realização de atividades artísticas devidamente comprovadas. 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 É assegurada a participação nesta Seleção a qualquer interessada (pessoa jurídica) 
que preencha as exigências aqui estabelecidas, havendo a posterior divulgação das 
habilitadas e selecionadas, que tenham feito devidamente sua inscrição no período 
compreendido da data de publicação desta Seleção até 07 de outubro de 2021. 

2.2 O processo de seleção se desenvolverá em três etapas: 

a)    Inscrição online; 

b)    Habilitação Jurídica/Documental; 

c)    Seleção Artística. 

2.3 Quanto às apresentações musicais, somente serão aceitas aquelas que respeitarem o 
tempo mínimo de 50 (cinquenta) minutos e máximo de 60 (sessenta) minutos. 

2.4 É assegurada a participação de artistas, intérpretes, bandas e grupos musicais que se 
utilizem, musicalmente, de qualquer temática.  

2.5 Será indeferida a inscrição de pessoas que estejam suspensas de participar e de licitar 
com a Administração Pública ou os declarados inidôneos, na forma dos incisos III e IV do 
art. 87 da Lei 8.666/93. 

2.6 É vedado, conforme o art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e Resolução 011/2016-TCE-
RN, ao agente político e ao servidor público, bem como parentes até 2º grau do órgão 
contratante à celebração de contratos com a Administração Pública Municipal, direta ou 
indireta, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 

2.7 As apresentações selecionadas comporão a programação idealizada pela FUNCARTE.  

3.DOS RECURSOS PARA SELEÇÃO DAS ATRAÇÕES: 

3.1 Serão selecionadas e remuneradas 40 (quarenta) atrações musicais para compor a 
programação do Natal em Natal e Réveillon 2022, com cachê de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) por apresentação, totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

3.2 Cada proponente poderá apresentar propostas com até 03 (três) atrações musicais 
cada. 

3.3 A dotação orçamentária e financeira ocorrerá à conta da Unidade Orçamentária 
Projeto/Atividade 13.392.0006.2067 APOIO ÀS FESTAS TRADICIONAIS E OS 
FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO DE NATAL; Elemento de Despesa: 333.90.31, 
333.90.36 ou 333.90.39; Fonte 10010000; no valor total de R$ 200.000,00 (Duzentos mil 
reais). 



4. DA RESPONSABILIDADE DA SELEÇÃO 

4.1 A seleção será de responsabilidade da Comissão de Habilitação e Seleção Documental 
e Artística, composta por 01 (um) representante da sociedade civil, remunerado, inserido 
no segmento artístico musical e 02 (dois) servidores de cargo de provimento efetivo e/ou 
comissionado, do quadro funcional da SECULT/FUNCARTE, não remunerados 
especificamente para este fim, designados pelo Presidente da FUNCARTE através de 
Portaria publicada no Diário Oficial do Município – DOM e pelo Núcleo de Música da 
FUNCARTE, tendo como atribuições: (Retificado através da Portaria nº 091/2021 – 
GP/FUNCARTE de 30 de setembro de 2021) 

a)  Acompanhar todo o processo de Seleção e Habilitação; 

b) Monitorar o cumprimento desta Seleção Pública e dos atos normativos complementares 
dela decorrentes; 

c)  Elaborar a lista de habilitados e selecionados, encaminhando-a para publicação; 

d) Proceder à avaliação de desempenho e a desclassificação das pessoas que 
descumpram as obrigações constantes nesta Seleção Pública; 

e)  Resolver os casos omissos. 

4.2 É vedada a participação de membros da Comissão de Habilitação e Seleção 
Documental e Artística com vínculos de parentesco até 2° grau, bem como vínculos 
profissionais com os artistas, bandas ou grupos inscritos nesta Seleção Pública.   

5. DO PROCEDIMENTO DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO  

5.1 As inscrições nesta Seleção Pública serão gratuitas e realizadas exclusivamente 
através do endereço eletrônico www.blogdafuncarte.com.br, por meio de preenchimento do 
formulário online específico, tendo início na data desta publicação e encerramento às 24 
(vinte e quatro) horas do dia 07 de outubro de 2021. 

5.2 Para realizar a inscrição as interessadas deverão:  

a) Acessar o endereço eletrônico www.blogdafuncarte.com.br 

b) Escolher a Seleção que deseja se inscrever e clicar no link do formulário de inscrição;  

c) Preencher as informações solicitadas no formulário; 

d) Inserir os arquivos que deseja/necessita anexar; 

e) Após concluir o preenchimento do formulário, bem como a inserção da documentação 
necessária, clicar em “Confirmar”. Após a confirmação não será mais possível excluir ou 
modificar a proposta.  

f) Imprimir ou salvar o comprovante de entrega, que será a garantia de que a inscrição foi 
concluída.  

5.3 A proponente declara aceitar as condições estipuladas nesta Seleção Pública, no ato 
de sua inscrição. 

5.4 No ato da inscrição, as propostas serão enviadas em formato digital PDF, juntamente 
com toda a documentação exigida. 

5.5 No ato de inscrição para o processo desta Seleção as empresas proponentes deverão 
anexar em formato PDF: 

a) Release; 



b) Ficha Técnica (nome, função e CPF); 

c) Concepção artística da apresentação e/ou show; 

d) Repertório ou Roteiro com minutagem; 

e) Mapa de Palco e Rider Técnico; 

f) Breve histórico da atração; 

g) Vídeo com link público, com duração de, no máximo, 10 (dez) minutos, contendo áudios 
e/ou vídeos de algum registro musical da atração. 

5.6 Quanto à habilitação documentação com vistas à Seleção, é necessário apresentar em 
formato PDF, a seguinte listagem: 

5.6.1 Pessoa Jurídica de Direito Privado 

a) Declaração de Legitimidade (ANEXO I). 

b) Cópia do Documento de Identificação do proponente/responsável legal (RG, Carteira 
Nacional de Habilitação ou outro documento oficial com foto); 

c) Cópia do CPF do representante legal; 

d) Cópia do Comprovante de endereço atualizado (conta de energia, água, telefone ou 
outros); caso não seja em nome do proponente, anexar o contrato de locação do imóvel; 
caso seja em nome do cônjuge, anexar cópia do Registro de Casamento ou Declaração de 
União Estável; no caso de ser em nome dos progenitores, anexar declaração destes, 
comprovando residência do referido proponente; 

e) Cópia do EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA JURÍDICA, somente de CONTA 
CORRENTE, contendo os dados bancários do proponente;  

f) Cartão do CNPJ, emitido pela Secretaria da Receita Federal 
(www.receita.fazenda.gov.br); 

g) Cópia do Estatuto ou Contrato Social e suas últimas alterações, autenticada em cartório 
(exceto MEI e Empresa Individual), devidamente arquivados no órgão competente; 

h) Cópia da Ata de eleição da atual Diretoria, autenticada em cartório (exceto MEI e 
Empresa Individual); 

i) Declaração de Empresa Individual, emitida pela Junta Comercial do Estado – JUCERN; 

j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (atualizada) –  www.tst.jus.br/certidao); 

k) Certidão de regularidade junto ao FGTS (atualizada) – Caixa Econômica Federal 
(www.caixa.gov.br); 

l) Certidão Negativa de Débitos Municipais (atualizada), emitida pela Prefeitura Municipal 
do Natal (www.natal.rn.gov.br); 

m) Certidão Negativa Conjunta de Débitos Estaduais (atualizada) emitidas pela Secretaria 
Estadual de Tributação (www.set.rn.gov.br); 

n) Certidão Negativa Conjunta Federal (atualizada) emitida pela Secretaria da Receita 
Federal (www.receita.fazenda.gov.br); 

o) Declaração de Inexistência de Parentesco (ANEXO II); 

p) Declaração de Compatibilidade, assinada pelo(s) responsável(eis) legal(is) (ANEXO III); 



q) Declaração de Adimplência junto à Controladoria Geral do Município - CGM, caso tenha 
prestado serviço com obrigatoriedade de prestação de contas ao Município do Natal, 
emitida pela SECULT/FUNCARTE; 

r) No caso de não haver prestado serviço ao Município, Declaração de não haver prestado 
serviço ao Município de Natal (ANEXO IV); 

s) Declaração de Serviços Prestados ao Município de Natal sem necessidade de prestação 
de conta (ANEXO V); 

t) Declaração de Inexistência de Empregados em Condições Excepcionais (ANEXO VI); 

u) Declaração de Nada Consta do Fundo de Incentivo à Cultura – FIC (emitida pela 
Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Cultura); 

v) Declaração de Nada Consta junto ao Programa Djalma Maranhão de Incentivos Fiscais 
(emitida pela Secretaria Executiva da Lei Djalma Maranhão); 

x) Contrato de Exclusividade com firma reconhecida em cartório contendo o nome do 
Responsável pelo Artista/Grupo que deverá estar presente no momento da apresentação 
artística (exceto MEI). 

5.7 Todas as Declarações de nada consta fornecidas pela SECULT/FUNCARTE poderão 
ser requisitadas pelo endereço de e-mail secult.funcarte@natal.rn.gov.br ou através do 
WhatsApp (84) 98898-4082, exclusivamente no horário de funcionamento desta 
Secretaria/Fundação, das 8h às 14h, de segunda a sexta (exceto feriados), não devendo 
o proponente ir até a sede da Secretaria/Fundação para tanto. 

5.8 Não serão admitidas posteriores alterações e complementações documentais após a 
entrega do material no ato da inscrição, estando a inscrição que não apresentar toda a 
documentação exigida nesta Seleção Pública automaticamente inabilitada para a fase de 
habilitação artística, salvo casos excepcionais devidamente justificados e aceitos pela 
Comissão de Análise Documental. 

5.9 O Proponente deverá manter, durante a vigência desta Seleção Pública, todas as 
condições de habilitação e qualificação nela exigidas. 

5.10 Serão invalidadas as inscrições cuja apresentação desvalorize ou exponha alguém à 
situação de constrangimento, bem como manifestações que firam os preceitos legais. 

6. DA HABILITAÇÃO 

6.1 A Comissão de Habilitação e Seleção Documental e Artística concluirá pela habilitação 
dos Proponentes desde que cumpram as exigências do item 5 desta Seleção. 

6.2 Não poderá ser habilitado artisticamente o Proponente que não demonstrar a 
pertinência do artista, banda e grupo musical, com o contexto artístico desta Seleção 
Pública. 

6.3 A lista dos habilitados e selecionadas será divulgada em portaria publicada no Diário 
Oficial do Município – DOM (www.natal.rn.gov.br/dom). 

7. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO/SELEÇÃO 

7.1 A lista das Selecionadas será divulgada a considerar a Classificação dos Habilitados, 
com base na pontuação de 0 a 15 (quinze) pontos, observados os seguintes critérios: 

a)  Análise e avaliação do histórico da atração artística e sua relação com a temática desta 
Seleção, para verificação da consistência e pertinência da proposta artística e do grau de 
inserção na cena musical: (1,0 a 5,0); 



b)  Audição do material gravado (a ser disponibilizado no ato da inscrição) avaliando-se a 
qualidade geral do material apresentado (qualidade da proposta estético-musical) (1,0 a 
5,0); 

c)   Análise do repertório apresentado e sua coerência com a temática (1,0 a 5,0). 

7.2 Fica assegurada a ordem classificatória dos habilitados, em ordem decrescente, para 
uma justa convocação. 

7.3 Caso haja algum impedimento entre os selecionados, o próximo habilitado será 
selecionado e, assim, sucessivamente. 

7.4 Caberá à Comissão de Habilitação e Seleção Documental e Artística encaminhar a lista 
dos habilitados e selecionados para publicação no Diário Oficial do Município - DOM 
(www.natal.rn.gov.br/dom). 

7.5 A lista de habilitados e selecionados estará disponível, após a publicação no Diário 
Oficial do Município – DOM, no endereço eletrônico www.blogdafuncarte.com.br, sendo de 
responsabilidade do proponente/artista manter-se atualizado das informações. 

8. DA CONVOCAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS SELECIONADAS 

8.1 A Convocação será realizada através de publicação no Diário Oficial do Município, por 
meio de portaria e pelo endereço eletrônico www.blogdafuncarte.com.br. 

8.2 O ato de Convocação conterá, resumidamente, objeto, local da prestação do serviço ou 
apresentação, valor a ser pago e dotação orçamentária. 

8.3 Cada selecionado (Trio de Forró, Grupo Regional e Intérpretes musicais) será 
convocado de acordo com a necessidade e/ou quantidade de vezes necessárias à 
programação, e sua remuneração será realizada de acordo com o previsto no item 3.1.  

9. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

9.1 A avaliação de desempenho da atração na realização da apresentação artística será 
procedida pelos coordenadores e/ou produtores responsáveis pelos eventos Natal em 
Natal e Réveillon 2021. 

9.2 A avaliação de desempenho observará os seguintes critérios: 

a) Pontualidade na execução do serviço, obra ou apresentação artística; 

b) Qualidade do serviço, obra ou apresentação musical; 

c) Urbanidade na relação com os prepostos da FUNCARTE e os beneficiários diretos ou 
indiretos da prestação do seu serviço musical; 

d) Cumprimento integral das cláusulas da presente Seleção Pública bem como da 
contratação; 

e) Respeito aos princípios da Administração Pública; 

f) Qualidade das informações prestadas à Administração Pública no tocante ao objeto da 
presente Seleção. 

9.3 O descumprimento do item 9.2 por parte do Proponente/Artista, impede a participação 
dos mesmos em licitações do Município do Natal pelo período de 01 (um) ano. 

10. RECURSOS    



10.1 Da decisão referente à Habilitação e Seleção Artística caberá recurso dirigido ao 
Presidente da FUNCARTE que remeterá à Comissão de Habilitação e Seleção 
Documental e Artística, no prazo de 02 (dois) dias, a partir da publicação.  

10.2 Os recursos deverão ser encaminhados única e exclusivamente de forma online, para 
o email secult.funcarte@natal.rn.gov.br, contendo a identificação do respectivo proponente, 
a modalidade que o mesmo foi inscrito e, obrigatoriamente, o seguinte título “RECURSO À 
SELEÇÃO PÚBLICA ATRAÇÕES ARTÍSTICAS MUSICAIS”, até às 24h do dia 14 de 
outubro de 2021. 

10.3 Recebido o recurso, a Comissão de Habilitação e Seleção Documental e Artística 
proferirá decisão. 

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será realizado considerando as especificidades da prestação do 
serviço, conforme as determinações da Lei Federal 8.666/93 e de acordo com a ordem 
cronológica dos pagamentos da Prefeitura do Natal/RN, conforme Resolução 032/2016 
do Tribunal de Contas do RN. 

11.2 Havendo pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua 
regularização por parte do proponente. 

12. DA DESISTÊNCIA 

12.1 O Proponente poderá desistir administrativamente da sua inscrição na Seleção 
Pública, comunicando expressamente por escrito esta intenção, com antecedência mínima 
de 05 (cinco) dias antes do evento. 

12.2 Em caso de desistência, desabilitação ou outro impedimento a vaga será preenchida 
por atrações musicais que estejam na ordem classificatória subsequente. 

13. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

13.1 Apresentação de Nota Fiscal referente à apresentação. 

13.2 Fotos comprobatórias da ação executada, constatando a prestação do serviço. 

13.3 A referida documentação deverá ser enviada para o endereço eletrônico 
secult.funcarte@natal.rn.gov.br , em formato PDF, com o seguinte título “PRESTAÇÃO DE 
CONTAS – SELEÇÃO PÚBLICA ATRAÇÕES ARTÍSTICAS MUSICAIS”. 

14. DO CRONOGRAMA 

14.1 A presente Seleção Pública se orienta pelo seguinte cronograma: 

Publicação da Seleção Pública 28 de setembro de 2021 

Período de Inscrições 28 de setembro a 07 de outubro de 2021 

Divulgação dos selecionados 13 de outubro de 2021 

Apresentação de recursos 13 e 14 de outubro de 2021 

Análise dos Recursos 15 de outubro de 2021 

Resultado Final 18 de outubro de 2021 

 

15. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 



15.1 É de inteira e exclusiva responsabilidade do proponente/artista, o uso/cessão de 
direitos autorais, morais, patrimoniais, de textos, imagem ou musicais relacionados às 
propostas inscritas.  

15.2 Na ocorrência dos casos a seguir listados, a FUNCARTE poderá extrapolar e/ou 
suprimir os quantitativos estabelecidos no item 3.1, desta Seleção: 

a) Quando não houver inscrições suficientes; 

b) Quando as propostas não cumprirem com as exigências da Seleção Pública e seus 
anexos; 

c) Quando as propostas habilitadas para compor a programação não concordarem com a 
adequação orçamentária; 

d) Quando houver desistência de participação e não houver suplência. 

15.3 Os pagamentos serão efetuados em data posterior à realização da apresentação, não 
havendo antecipação de qualquer valor. 

15.4 Nas contratações de Pessoas Jurídicas serão descontados – a depender do caso – 
os tributos devidos, de acordo com os respectivos regimes tributários aplicáveis. 

15.5 Caso necessário, a FUNCARTE poderá solicitar outros documentos além dos citados 
nos itens 5.1 e 5.2. 

15.6 Em caso fortuito e/ou de força maior, especialmente, mas não exclusivamente, nas 
hipóteses de mudança meteorológica, calamidade pública, epidemias que impossibilite a 
participação no evento, bem como, luto oficial decretado por autoridade pública, será 
agendada nova data para a realização da apresentação, sendo certo que não acarretará 
nenhum ônus para a CONTRATADA e para a CONTRATANTE. 

15.7 A Comissão de Habilitação e Seleção Documental e Artística avaliará casos omissos 
no regulamento, considerando sempre, o interesse público. 

15.8 Serão invalidadas propostas cuja apresentação desvalorize ou exponham alguém a 
situação de constrangimento, bem como manifestações que firam os preceitos legais. 

15.9 É vedada utilizar na apresentação propaganda de qualquer natureza. 

15.10 Para quaisquer questões judiciais oriundas da presente Seleção Pública prevalecerá 
o Foro da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


