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Edital de Chamamento Público 

Seleção de artistas para desfile natalino na “Parada de Natal”. 

 

“Parada de Natal: Um novo começo” 

 

 Edital de chamamento público da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do Município de 

Monte Alto/SP para Seleção e Premiação de artistas para desfile natalino na “Parada de Natal: 

Um novo começo”.  

 A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no uso de duas atribuições que lhe são conferidas 

pela Lei Orgânica do Município de Monte Alto em seus artigos 23, IV, artigo 188 e 193 da Lei 

orgânica do Município de Monte Alto/SP, no qual, no período de 21 de novembro de 2022 a 25 

de novembro de 2022, estarão abertas as inscrições para credenciamento de grupos e artistas 

interessados em apresentar seus trabalhos de artes e cultura no desfile natalino “Parada de 

Natal: Um novo começo”. 

 

1. Objetivo 

 

1.1.  O Objetivo deste edital é a valorização e fomento a produção cultural do Município, 

para seu fortalecimento e restabelecimento das atividades públicas culturais presenciais 

promove o tradicional desfile natalino, na qual contará com a participação dos artistas do 

município. O processo de inscrição e os critérios para avaliação e premiação dos selecionados 

serão normatizados por este edital, seguindo as especificações, uma vez selecionados, 

participará do evento a ser realizado com desfile na Rua Nhonho Livramento, no dia 08 de 

dezembro de 2022.  

 

1.2. Realização da premiação serão distribuídas entre os segmentos até atingir o limite 

máximo de cotas por categoria, conforme descrito no Edital.  

 

2. Justificativa  

 

 Considerando que os direitos culturais são prerrogativas fundamentais, protegidos pelo 

artigo 215 da Constituição Federal de 1988, o qual dita: “o Estado garantirá e fornecerá cultura, 

bem como apoiará e a incentivará”, corroborando internacionalmente pela Declaração 
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Universal dos Direitos Humanos que estabelece, em seu artigo 27, que todo ser humano tem o 

direito de participar da vida cultural da comunidade e de desfrutar das artes, este Edital visa 

garantir o fomento à produção cultural, favorecendo ao montealtense o acesso à arte e à 

cultura.  

 A realização do desfile natalino “Parada de Natal: Um novo começo” busca favorecer a 

pluralidade das manifestações culturais e artísticas existentes no município, resguardando a 

isonomia e equidade na manutenção do direito de expressão.  

 O objetivo deste edital é mais do que disseminar a cultura no município destacando os 

grupos artísticos, mas sim, evidenciar e promover todas as apresentações dos artistas de artes 

de rua destacadas fazendo deste um evento permanente na agenda cultural do município 

mostrando a relevância de tais expressões e formas artísticas.  

 Busca-se, desta forma, democratizar o acesso ao evento para que artistas possam ter a 

oportunidade de submeter suas documentações e estar aptos a mostrar seu trabalho aos 

munícipes e visitantes, globalizando as apresentações, artistas e acessos, tornando conhecidos 

aqueles que trabalham no cenário artístico e cultural de Monte Alto de forma cooperativa. 

 

3. Recursos para Apoio 

 

3.1. O valor bruto deste Edital é de até R$ 10.000,00 (Dez mil e quatrocentos reais), oriundos 

de recursos próprios. 

  

3.2. O valor destinado será distribuído para 5 (cinco) grupos artísticos culturais para desfile 

com duração de 2 (duas) horas, distribuído em 5 (cinco) cotas de R$2.000,00 (dois mil) reais por 

grupo. 

 

3.3. O pagamento do cachê será efetuado, através de crédito em conta única podendo ser 

EXCLUSIVAMENTE, conta corrente ou poupança, no nome do proponente, em até 30 (trinta) 

dias, contados da data de verificação do adimplemento do serviço, observadas as formalidades 

legais, desde que não seja constatado nenhum impeditivo ou problema com a documentação 

(após análise pelo departamento contábil), conforme disposto neste Regulamento 

 

3.4.  Havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir da 

comprovação de sua regularização.  
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3.5.  O presente credenciamento será regido pelos princípios da legalidade, finalidade, 

moralidade administrativa, proporcionalidade, impessoalidade e eficiência. Informações e 

esclarecimentos de dúvidas de interpretação deste Edital poderão ser obtidos através de e-mail 

cultura@montealto.sp.gov.br ou na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no 

Centro Cívico, situado na Avenida Quinze de Maio, S/N, Centro, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 

às 17h00. Todas as questões serão esclarecidas, em até 02 (dois) dias úteis após o recebimento.  

 

4. Do prazo, forma e condições para inscrição 

 

4.1.  As inscrições para o credenciamento serão realizadas a partir de 14 de novembro de 

2022 até 21 de novembro de 2022, através do link: https://forms.gle/TNV3VQa9A1SJSpML9, 

pela plataforma do Google Forms. Os interesses deverão se cadastrar, preencher ficha de 

inscrição constante no Anexo I e anexar toda a documentação solicitada. 

 

4.2.  A inscrição deverá ser realizada em nome da pessoa jurídica prestadora da atividade 

cultural, com especificação de quantidade de artistas e ramo artísticos a serem apresentados. 

 

4.3.  A ausência ou envio de qualquer documento fora do padrão estabelecido neste 

regulamento implicará na inabilitação imediata do proponente.  

 

4.4.  No ato da inscrição, deverá ser preenchido, completamente, o formulário disponível no 

link: , apontar em qual categoria quer se inscrever, bem como, anexar cópia da seguinte 

documentação obrigatória:  

I. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da empresa 

(https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitaca

o.asp) ou Certificado de MEI 

(https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitaca

o.asp); 

II. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União da empresa 

(https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir); 

III. Certificado de Regularidade do FGTS da empresa ou MEI (https://consulta-

crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf) 

IV. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da empresa ou MEI 

(https://www.tst.jus.br/certidao1) 

V. Documento pessoal dos artistas, CPF e RG ou CNH; 

https://forms.gle/TNV3VQa9A1SJSpML9
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://www.tst.jus.br/certidao1
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VI. Comprovante de residência ou domicílio, em nome do inscrito, com data 

atualizada, a partir de setembro de 2022, que poderá ser comprovada:  

a) Contas de água, luz, telefone, internet/televisão;  

b) Correspondentes bancários ou de cartão de crédito;  

c) Plano de saúde, contrato de aluguel ou correspondente de condomínio; 

d) Boletos de pagamento de mensalidade de serviços educacionais e 

congêneres. 

VII. Cópia do cartão do banco contendo os dados bancários do inscrito: Nome do 

banco, nome do titular, agência, conta podendo ser, exclusivamente, conta 

corrente ou poupança.  

VIII. Comprovação de continuidade do grupo/artista nas atividades da categoria de, 

no mínimo, 6 (seis) meses.  

IX. O inscrito deverá apresentar declaração de que não há no grupo integrantes 

com cargo público na esfera municipal, contrato ou estagiário. 

X. Procuração, reconhecida em cartório, dos membros, dando direitos ao 

proponente de representar e receber o cachê pelo demais membros, isentando 

a Secretaria de Cultura e Turismo de qualquer responsabilidade, sendo que, 

aqueles que representam menores de 18 anos ou curatelados deverão 

mencionar essa informação na procuração.  

XI.  Portfólio de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) 5 Apresentações e shows 

realizados nos últimos 12 (doze) meses (materiais de divulgação) para 

comprovação artísticas. 

XII. Material audiovisual seja vídeo ou o link de material com no mínimo 2 (dois) e 

no máximo 5 (cinco) minutos de apresentação com prévia do trabalho que 

pretende apresentar no eventos conforme orientações constantes no item 10.1 

deste edital.  

XIII. Termo de Autorização de Uso de Produtos Autorais que consta no anexo III do 

edital.  

 

4.5. O inscrito responsabilizará civil e penalmente pelas informações fornecidas.  

 

4.6. A não apresentação de qualquer documento obrigatório e o não preenchimento 

completo do formulário implicará na invalidação da inscrição.  

 

 

5. Das etapas da seleção 
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O processo de seleção se dará da seguinte forma:  

a) Recebimento da inscrição on-line e documentação exigida no item 4.4 deste 

edital.  

b) Análise das documentações recebidas.  

c) Habilitação ou inabilitação das documentações.  

d) Análise do material artísticos dos habilitados na verificação documental.  

e) Classificação 

f) Publicação de Habilitados  

g) Convocação  

 

5.1.  Não serão admitidas candidatos que não atenderem, simultaneamente, aos quesitos 

documentais e artísticos a que se refere este edital. 

 

6. Da Comissão de Seleção  

 

6.1.  As inscrições, produções e documentações serão analisadas pela Comissão de Seleção, 

formada por 5 (cinco) membros, previamente designados por ato publicado (portaria) no Diário 

Oficial do Município. 

 

6.2.  A comissão será composta por 1 (um) membro da Secretaria de Educação, 2 (dois) 

membros da Secretaria de Turismo e Cultura e 2 (dois) membros da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Marketing.  

 

6.3.  Compete à Comissão de Seleção:  

I. Acompanhar todo o processo de Seleção Pública;  

II. Receber os pedidos de inscrição; 

III. Primar pelo cumprimento deste regulamento; 

IV. Conferir os documentos para habilitação;  

V. Receber relatórios de avaliação de desempenho para validação e 

providências daí decorrentes; 

VI. Proceder a inabilitação das pessoas que descumpram as obrigações do 

regulamento; 

VII. Elaborar lista dos classificados e dar publicidade; 

VIII. Receber e julgar os recursos; 

IX. Deliberar os casos de omissão. 

 

7. Da validação e Habilitação 
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7.1. O cadastro homologado será validado por Comissão, em observância aos critérios 

constantes neste edital e, em caso de atingimento do número máximo de cotas, observará a 

seguinte ordem prioritárias:  

I. Ter participado da última edição do Festival; 

II. Ser resultado de algum projeto de cunho social; 

III. Ordem de inscrição 

 

8. Critérios de Desclassificação 

 

8.1. Vídeos inaudíveis. 

 

8.2.  Vídeos de incitem a violência, suicídio, a sexualidade, que tenham cunho político ou 

discriminação étnica, religiosa, social, genotípica ou afins. 

 

8.3. Material que for objeto de cópia/plágio. 

 

8.4. Duas ou mais inscrições em nome de um mesmo proponente. 

 

8.5. Inscrições e documentações enviadas fora dos padrões e dos prazos previstos neste 

edital. 

 

8.6.  Impedimento do candidato por ser empregado público na esfera municipal, estadual ou 

federal. 

 

8.7. Membro de Comissão de Seleção e o candidato que seja diretamente ligado aos 

membros da comissão de seleção. 

 

8.8. Entende-se por diretamente ligados aquelas pessoas que mantiverem vínculos 

empregatícios, contratuais e/ou societários, bem como os parentes em linha reta ou colateral 

até o 3º (terceiro) grau, podendo a inscrição, caso ocorra, ser anulada a qualquer tempo. 

 

8.9. Caso o inscrito seja premiado indevidamente ou por ter violado o edital de forma a 

desclassifica-lo, cuja situação poderá ser detectada pela Administração ou pela Comissão a 

qualquer tempo, este deverá ressarcir o valor recebido aos cofres públicos. 

 

9. Critérios de Seleção e Avaliação  
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Critérios de 
Seleção 

- Grupo artístico e cultural com mínimo de 15 participantes. 
- Caracterização e vestimentas na temática natalina.  
- Durante o desfile o grupo artístico deverá apresentar encenações, dança ou 
espetáculos com a temática natalina.  
- Desfile de apresentação de 2 (duas) horas. 

Critérios de 
Avaliação 

Relevância Cultural 0 a 5 pontos 

Relevância Artística 0 a 5 pontos 

Produção audiovisual de 
apresentação 

0 a 5 pontos 

Fotos e Imagens do grupo ou artista 0 a 5 pontos 

Interesse Social 0 a 5 pontos 

 

10. Da validação e habilitação 

 

10.1. As inscrições, produções e documentações serão analisadas pela Comissão de Seleção 

previamente designados por ato publicado (Portaria) no Diário Oficial do Munícipio. O cadastro 

homologado será validado pela Comissão e em caso de atingimento do número máximo de cotas 

será considerada a seguinte ordem de prioridade:  

I. Se resultado de algum projeto de cunho social;  

II. Ordem de inscrição. 

 

10.2. Grupo de cunho social deverão apresentar documentação que comprove esse critério, 

em caso de análise para critério de desempate.   

 

11. Das Vedações 

 

11.1. Está vedada a inscrição de servidores públicos municipais, estaduais ou federais, sejam 

efetivos, contratados ou em estágio probatório.  

 

11.2. Está vedada mais de uma inscrição por proponente independente da categoria.  

 

11.3. Está vedada a inscrição de uma mesma base de um grupo mesmo que o proponente seja 

diferente.  

 

11.4. Estão vedadas apresentações que incitem a violência, suicídio, a sexualidade, que 

tenham cunho político ou discriminação étnica, religiosa, social, genotípica ou afins.  

 

12. Das apresentações 
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12.1. As apresentações serão realizadas durante o desfile natalino no dia 08 de dezembro de 

2022 com início programado para as 19h00 e termino as 21h00 de Monte Alto/SP conforme 

definição da Secretaria de Cultura e Turismo. 

 

12.2. O grupo artístico deverá comparecer ao local de início do desfile com no mínimo 30 

(trinta) minutos de antecedência para o início da apresentação. 

 

12.3. O local de início será na Rua Nhonho Livramento, ao alcance do número 2216, Centro, 

com a finalização na Praça Central de Monte Alto.  

 

12.4.  As apresentações foram distribuídas atendendo a demanda do público e durabilidade 

do festival, favorecendo o acesso ao público.  

 

13. Dos recursos e impugnações do regulamento 

 

13.1. Caberá impugnação do regulamento, contado a partir da publicação no diário oficial do 

Município e recurso contado a partir da divulgação do resultado das inscrição, dirigido à 

Comissão de Seleção no prazo de até 01 (um) dia útil. 

 

13.2. Os recursos e impugnações deverão ser enviada para o e-mail: 

cultura@montealto.sp.gov.br, cujo assunto deverá conter os dizeres “RECURSO/IMPUGNAÇÃO 

A PARADA DE NATAL”, sendo vedada a inclusão de novos documentos e informações que 

deveriam constar originalmente na proposta inscrita. 

 

13.3. Não serão conhecidos os recursos/impugnações apresentadas fora do prazo, ou 

subscritos por pessoa não selecionada ou não identificada no processo para responder pelo 

proponente, devidamente documentado.  

 

13.4. A Comissão de Seleção fará a análise dos pedidos de recurso e, em caso de procedência, 

realizará a reavaliação da inscrição. Em se mantendo a decisão de invalidação da inscrição, o 

recurso será encaminhado para a decisão final ao Secretário de Turismo e Cultura.  

 

13.5. O resultado final do recurso será publicado na página da Secretaria de Cultura e Turismo 

no site da prefeitura e no Diário Oficial do Município.  

 

13.6. No prazo de até 2 (dois) dias úteis, as impugnações devem ser julgadas e respondidas.  

 

mailto:cultura@montealto.sp.gov.br
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13.7.  Em caso de impugnação aceita que demanda alteração do presente Regulamento, este 

será devidamente corrigido e republicado.  

 

14. Dos Recursos Ordinários  

 

14.1. Os recursos financeiros para arcar com as despesas decorrentes deste edital somam o 

total de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), e correrão por conta da dotação orçamentária 

13.392.0023.2.045. 

 

14.2. Ao preencher a ficha de inscrição, o candidato deverá informar os seus dados bancários 

anexando a foto do cartão bancário, de acordo com a especificação do item 3.3 deste edital.  

 

15. Das Convocações e Contratações 

 

15.1. A Secretaria de Cultura e Turismo convocará os proponentes classificados e 

selecionados neste certame para:  

a) Confirmar a participação do artista de acordo com data e horário das 

apresentações.  

b) Formalizar o processo de contratação:  

15.1.1. A convocação será realizada por meio do e-mail informado pelo proponente 

no cadastro realizado por meio do Formulário Google Forms. 

15.1.2. A partir da convocação o candidato terá 2 (dois) dias para confirmar a 

participação, a contar a partir do recebimento da convocação, para o e-mail: 

cultura@montealto.sp.gov.br, devendo confirmar a data e horário da 

apresentação definido.  

 

16. Das Disposições Finais 

 

16.1. A inscrição neste certame implica no conhecimento prévio e na plena aceitação dos 

termos e cláusulas deste Edital.  

 

16.2. O não cumprimento das exigências deste Edital pelo proponente selecionado implicará 

na apuração dos fatos e sanções administrativas previstas na legislação vigente, sem prejuízo de 

outras obrigações legais.  

 

16.3. Na divulgação da proposta contemplada é vedada a utilização de nomes, símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, servidores públicos e agentes 

mailto:cultura@montealto.sp.gov.br
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políticos ou que tenham conteúdo sexual, religioso, político-partidário ou de apologia ao 

consumo de drogas e álcool, ou atentatórios a dignidade da pessoa humana. 

 

16.4. A Prefeitura Municipal de Monte Alto fica autorizada a difundir e/ou publicar imagens 

resultantes da proposta selecionada, bem como transmitir e retransmitir o conteúdo nas redes 

sociais da Prefeitura.  

 

16.5. Ao se inscrever o proponente declara que todas as informações prestadas são 

verdadeiras, que os elementos ou qualquer tipo de trabalho utilizado ou incluído na proposta 

não violam qualquer direito de uso de imagem ou de propriedade intelectual de terceiros, 

concordando em assumir exclusiva responsabilidade legal por reclamação, ação judicial ou 

litígio, seja direta ou indiretamente, decorrente da exibição ou uso dos trabalhos. 

 

16.6. A Prefeitura de Monte Alto fica reservado o direito de ampliar, prorrogar, revogar, 

cancelar ou anular o presente edital, havendo motivos ou justificativas reais, devidamente 

expressas, sem que isso implique direto à indenização ou reclamação de qualquer natureza.  

 

16.7. Eventual modificação no Edital implicará nova divulgação e novo tempo operacional.  

 

16.8. O proponente é inteiramente responsável por todo e qualquer dano que vier a causar a 

terceiros, bem como, infração à legislação vigente.  

 

16.9. Os casos omissos por ventura existentes ficarão a cargo da Comissão de Seleção. 

 

16.10. Informações e esclarecimentos sobre o Segundo Festival de Natal Musical podem ser 

solicitados através do e-mail cultura@montealto.sp.gov.br, do telefone (16) 3244-460 ou na 

sede da Secretaria de Cultura e Turismo, na sala 02, do Centro de Artes do Centro Cívico na 

Avenida Quinze de Maio, S/N, Centro, das 08h00 às 16h00. 

 

Monte Alto, 04 de novembro de 2022 

 

 

Thiago Colatrelli Nunes 

Secretário de Cultura e Turismo 

  

mailto:cultura@montealto.sp.gov.br
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Termo de Autorização de Uso de Imagem 

 

 

Pelo presente Termo de Autorização de Uso de Imagem e conexos, tendo em 

vista o disposto na Lei Federal n º 9.160/1998, eu 

______________________________________________________________________, 

subscrito(a) no RG nº ____________________, e no CPF nº______________________, 

em nome do grupo _____________________________________, autorizo o uso, sem 

monetização, do produto artística cultural apresentado como critério de seleção para 

participação e da apresentação final do Segundo Festival Natal Musical, nos termos do 

Edital nº _____________, bem como, dos materiais produzidos nas apresentações 

públicas.  

 

Declaro ainda que, o conteúdo da proposta cultural acima referenciada não viola 

e não infringe qualquer direito autoral existente, pelo qual me responsabilizo.  

 

Concedo à Secretaria de Cultura e Turismo de Monte Alto/SP todos os direitos 

de uso do conteúdo resultante da proposta cultural apresentada como parte integrante 

do edital referido para publicação, exibição, reprodução, tradução, distribuição, 

transmissão, difusão e comunicação do conteúdo ao público, em território nacional ou 

internacional, por qualquer formato ou meio, diretamente ou por meio de terceiros, 

mantidos os créditos do autor, sem que isso implique direito à percepção de qualquer 

valor, inclusive a título de direitos autorais.  

 

A presente cessão gratuita, por ser parcial e não exclusiva, implica que o(s) 

CEDENTE(S) pode(m) utilizar o produto final nos diversos tipos de modalidades, 

inclusive, comercialmente.  

 

 

Monte Alto, ______ de _____________ de 2022.  

 

 

 

 

__________________________________ 

Nome: 

CPF: 
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