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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 

BALNEÁRIO PIÇARRAS 

 
PREFEITURA DE BALNÉARIO PIÇARRAS 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 
 

EDITAL 004/2018 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS 

PARA O 7º FESTIVAL DE TEATRO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS 

 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE BALNEÁRIO PIÇARRAS, inscrita 

no CNPJ sob o nº 19.767.892/0001-89, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 

1.113, Centro, Balneário Piçarras – SC, torna público, através do presente Edital 

de Chamamento, que encontram-se abertas, entre 28 Fevereiro a 29 de Março 

de 2018, as inscrições para seleção de espetáculos teatrais para a realização do 

6º Festival de Teatro de Balneário Piçarras. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente edital visa promover o desenvolvimento, o acesso e a 

formação de plateia nas artes cênicas nos termos dos artigos 23, V e 30, IX da 

Constituição Federal, bem como da Lei Complementar N° 079/2013, Artigo 2° e 

Artigo 3°, do Município de Balneário Piçarras por meio da seleção de espetáculos 

teatrais para realização do 7º Festival de Teatro de Balneário Piçarras, tendo 

como objetivo selecionar: 

a) 04 (quatro) Espetáculos Teatrais propostos por grupos e/ou artistas teatrais 

domiciliados em Balneário Piçarras, com espetáculos inéditos no Festival de 

Teatro de Balneário Piçarras; 

b) 06 (seis) Espetáculos Teatrais propostos por grupos e/ou artistas teatrais do 

Estado de Santa Catarina, com espetáculos inéditos no Festival de Teatro de 

Balneário Piçarras. 

 

2. DA HABILITAÇÃO 

2.1 Serão habilitados a participar do processo seletivo do presente Edital os 

proponentes, que correspondem as seguintes categorias: 
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a) Pessoa Física: Maior de 18 anos, com comprovada atividade cultural e que 

esteja adimplente com as obrigações fiscais e legais, residentes no Estado de 

Santa Catarina; 

b) Pessoa Jurídica: Com comprovada atividade cultural e que esteja adimplente 

com as obrigações fiscais e legais, residentes no Estado de Santa Catarina. 

Parágrafo Único - É vedada a participação neste Edital de funcionários da 

Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras, que sejam lotados e/ou cedidos na 

Fundação Municipal de Cultura. 

  

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 São gratuitas; 

3.2 Os interessados em participar do Edital deverão entregar a inscrição e 

demais documentação no período 28 Fevereiro a 29 de Março de 2018, 

pessoalmente na Fundação Municipal de Cultura de Balneário Piçarras ou enviá-

las via SEDEX com A.R (Aviso de Recebimento) com data de emissão que não 

ultrapasse o dia 29 de Março. 

Parágrafo Único – Em caso de envio via SEDEX, o envelope lacrado deverá ser 

enviado para: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA – 6º FESTIVAL DE 

TEATRO, Avenida Getúlio Vargas, 1.113 – Centro – Balneário Piçarras – SC – 

CEP: 88.380-000. 

3.3 Cada proponente poderá inscrever até 03 (três) espetáculos, podendo ser 

contemplado com apenas 01 (um) espetáculo. 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

4.1 Ficha de Inscrição devidamente preenchida (ANEXO I); 

4.2 Relação de participantes (ANEXO II); 

4.3 Autorização de uso de imagem (ANEXO IV); 

4.4 Termo de Compromisso (ANEXO V); 

4.5 DVD com a gravação do espetáculo inscrito (caso o espetáculo já tenha 

estreado) ou gravação de um ensaio geral (caso o espetáculo ainda esteja em 

processo de montagem), ambos sem edição; 

4.6 03 (três) fotografias do espetáculo inscrito, em meio digital, com no mínimo 

300 dpi de resolução; 
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4.7 Currículo do grupo, contendo as principais atividades realizadas pelo grupo; 

4.8 Currículo do espetáculo inscrito, contendo a trajetória do mesmo (caso este 

já tenha sido estreado); 

4.9 Ficha técnica do espetáculo inscrito, com nomes dos integrantes e suas 

funções; 

4.10 Sinopse do espetáculo inscrito, contendo a descrição e a linha dramática 

do espetáculo com no máximo 5 linhas; 

4.11 Fotocópia do texto a ser apresentado; se não houver texto, encaminhar o 

roteiro das cenas; 

4.12 Plano de luz, sonorização e mapa de palco do espetáculo; 

Parágrafo Primeiro - Todo o material relacionado poderá ser enviado por meio 

digital (CD ou DVD); 

Parágrafo Segundo - A Fundação Municipal de Cultura não se responsabiliza 

por eventuais problemas técnicos relacionados às mídias. 

Parágrafo Terceiro - A falta de qualquer um desses documentos solicitados 

acarretará na desclassificação da proposta. 

 

5. DA REALIZAÇÃO 

5.1 O Festival será realizado no município de Balneário Piçarras – SC, no 

período de 24 a 29 de Abril de 2018, sendo que os espetáculos para espaços 

fechados acontecerão no Centro Cultural Luiz Telles e os espetáculos de rua na 

Praça de Todas as Idades, ou em outros locais ainda não definidos, de acordo 

com a necessidade do espetáculo, conforme sugestão da comissão julgadora. 

Parágrafo Único – Todas as atividades do 7º Festival de Teatro serão ofertadas 

de forma gratuita à comunidade e artistas. 

 

6. DA PARTICIPAÇÃO 

6.1 Cada Espetáculo Teatral selecionado se apresentará uma única vez durante 

a programação do Festival; 

6.2 Após a apresentação de cada espetáculo será realizada uma Roda de 

Conversa, entre artistas, espectadores, curadores e um mediador. 

6.3 O local, horário e data de apresentação do espetáculo deverá obedecer a 

grade estipulada pela Fundação Municipal de Cultura. 
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Parágrafo Único – O Grupo/Artista deverá obrigatoriamente aceitar o local, dia 

e horário estabelecido para a apresentação do espetáculo, caso não aceite, o 

mesmo estará desclassificado. 

 

7. DOS CACHÊS 

7.1 Os espetáculos selecionados para a programação do 7º Festival de Teatro 

de Balneário Piçarras, receberão os seguintes valores: 

a) Espetáculos Teatrais propostos por grupos e/ou artistas teatrais domiciliados 

em Balneário Piçarras: R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais); 

b) Espetáculos Teatrais propostos por grupos e/ou artistas teatrais do Estado de 

Santa Catarina: R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais); 

Parágrafo Primeiro – No valor do cachê já estarão inclusos despesas com 

alimentação e transporte. 

Parágrafo Segundo – Caberá ao grupo e/ou artista providenciar o material 

cênico e técnico necessário ao seu espetáculo, com exceção da estrutura técnica 

(iluminação e sonorização), a qual será fornecida para Organização do Festival. 

7.2 Os grupos estaduais selecionados receberão 01 (uma) diária de 

hospedagem em hotel de Balneário Piçarras, para até 05 (cinco) componentes 

por grupo. 

Parágrafo Primeiro – Para receber a diária, o proponente do espetáculo deverá 

comunicar o interesse pela hospedagem à Comissão de Organização do 

Festival, até dois dias após a classificação do espetáculo para apresentação no 

Festival. 

7.3 Dos cachês serão descontados os tributos de emissão de Nota Fiscal. 

 

8. DA COMISSÃO AVALIADORA 

8.1 Os Espetáculos Teatrais serão selecionados por 02 (dois) curadores de 

reconhecida experiência na área teatral, convidados pela Fundação Municipal 

de Cultura, que também acompanharão todas as apresentações do Festival. 

 

9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

9.1 Para efeito de análise das propostas serão seguidos os seguintes critérios 

pelos curadores: 
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A) Excelência artística do espetáculo 
 

0 a 40 pontos 

B) Qualificação dos artistas e técnicos do espetáculo 
 

0 a 30 pontos 

C) Criatividade, inovação e originalidade do espetáculo 
 

0 a 20 pontos 

D) Relevância cultural 
 

0 a 10 pontos 

Total 
 

0 a 100 pontos 

 

9.2 Caso a cota de espetáculos propostos por grupos e/ou artistas locais não 

seja preenchido, conforme item 1.1 deste Edital, a Comissão Avaliadora poderá 

selecionar, dentre a classificação dos espetáculos, Espetáculos Teatrais 

propostos por grupos e/ou artistas teatrais do Estado de Santa Catarina, para 

apresentações no Festival de Teatro. 

Parágrafo Único - Os espetáculos de grupos e/ou artistas selecionados em 

substituição aos espetáculos de grupos e/ou artistas locais, caso haja 

necessidade, implicará no pagamento de cachê no valor de 2.500 (Dois Mil e 

Quinhentos Reais). 

 

10. DOS RESULTADOS 

10.1 A classificação dos espetáculos selecionados para apresentações no 7º 

Festival de Teatro de Balneário Piçarras estará disponível no site da prefeitura 

de Balneário Piçarras www.picarras.sc.gov.br a partir de 9 de Abril de 2018. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1 Da decisão dos curadores caberá recurso no período máximo de até 3 (três) 

dias úteis, contados a partir da data de divulgação do resultado, devendo este 

ser enviado para o endereço eletrônico cultura@picarras.sc.gov.br  

Parágrafo Primeiro - Os recursos deverão se embasar expressamente em 

possíveis irregularidades/inconformidades com o regulamento disposto neste 

Edital, não cabendo recurso quanto ao mérito estético do julgamento dos 

projetos, por parte dos curadores. 
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Parágrafo Segundo - Os resultados dos recursos serão informados direta e 

individualmente aos recorrentes no prazo de até 2 (dois) dias úteis após 

encerrado o prazo de interposição dos recursos. 

 

12. DA DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

12.1 Os Grupos/Artistas selecionados no processo de curadoria deverão 

entregar a documentação para a etapa de análise documental, em envelope 

lacrado, na Fundação Municipal de Cultura ou via SEDEX com A.R (Aviso de 

recebimento), no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

divulgação do resultado.  

Parágrafo Único – Em caso de envio via SEDEX, o envelope lacrado deverá ser 

enviado para: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA – 6º FESTIVAL DE 

TEATRO, Avenida Getúlio Vargas, 1.113 – Centro – Balneário Piçarras – SC – 

CEP: 88.380-000. 

 

12.2 Documentos exigidos para Pessoa Física 

a) Fotocópia do documento de identidade (RG); 

b) Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

c) Fotocópia do número da inscrição do PIS/PASEP; 

d) Fotocópia dos dados bancários (nome e número da agência e conta corrente 

no nome do proponente); 

e) Fotocópia do comprovante de residência. Caso o comprovante de endereço 

seja em nome de terceiro, anexar a declaração comprobatória; 

f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais; 

g) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

h) Certidão Negativa de Débitos Federal; 

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

j)Liberação SBAT, caso a proposta utilize um texto que não seja de autoria do 

proponente; 

k) Liberação do ECAD, direitos autorais das músicas utilizadas no espetáculo. 

 

12.3 Documentos de Pessoa Jurídica: 

a) Fotocópia do documento de identidade (RG) do responsável legal; 
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b) Estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, em caso de sociedades por ações, acompanhado 

da documentação de eleição de seus administradores; 

c) Comprovante de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

d) Fotocópia dos dados bancários (nome e número da agência e conta corrente 

da empresa); 

e) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipal; 

f) Certidão Negativa de Débitos Estadual; 

g) Certidão Negativa de Débitos Federal; 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista; 

i) Certidão Negativa de FGTS; 

j) Liberação SBAT, caso a proposta utilize um texto que não seja de autoria do 

proponente; 

k) Liberação do ECAD, direitos autorais das músicas utilizadas no espetáculo. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Será automaticamente desclassificado o proponente que não atender as 

exigências deste Edital; 

13.2 A inscrição do representante implica em sua concordância com todos os 

termos deste Edital; 

13.3 A Fundação Municipal de Cultura reserva-se ao direito de alterar, suspender 

e/ou cancelar o presente Edital; 

13.4 Os casos omissos relativos a este Edital serão decididos pela Fundação 

Municipal de Cultura; 

13.5 Este Edital contém 04 (quatro) documentos em anexo. 

 

Balneário Piçarras, 29 de Janeiro de 2017. 

 

  
Silvana Rebello 

Presidente Interina da Fundação Municipal de Cultura 

ANEXO I 

Edital 002/2017 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

GRUPO/ARTISTA: 
 

Razão Social: 
 

CNPJ/CPF: 
  

Endereço:  
 

CEP:                                                             Bairro: 
 

Cidade:                                                         Estado: 
 

Telefone Fixo:                                               Celular: 
 

Responsável legal do Grupo: 
 

CPF: 
 

Espetáculo: 
 

Direção:  
 

Tempo de montagem do espetáculo:  
 

Categoria: (    )Adulto (    )Infantil (    )Rua (    ) Local 
 

Gênero: 
 

Classificação Indicativa: 
 

Tempo de duração do espetáculo:  
 

Espaço (s) para encenação: (indique uma ou mais opções) 
(   ) Palco Italiano   (   ) Arena   (   ) Semi-arena   (   ) Outro – especificar____________ 
 

  

 

_________________________________________  
Assinatura do responsável 

 

ANEXO II 

Edital 002/2017 
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RELAÇÃO DE PARTICIPANTES 

 

Grupo/Artista:____________________________________________________ 

Espetáculo:______________________________________________________ 

 

 Nome Completo 
 

Função CPF 

01  
 

  

02  
 

  

03  
 

  

04  
 

  

05  
 

  

06  
 

  

07  
 

  

08  
 

  

09  
 

  

10  
 

  

11  
 

  

12  
 

  

13  
 

  

14  
 

  

15  
 

  

 

 

ANEXO III 

Edital 002/2017 
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AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

 

Autorizo o uso de imagem do espetáculo ______________________________ 

__________________________________, do Grupo/Artista_______________ 

______________________________, caso selecionado, para divulgação do 6º 

Festival de Teatro de Balneário Piçarras e/ou outras atividades artístico-culturais 

da Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras.  

 

 

Balneário Piçarras, _______de________________________de 2017.  

 

 

 

 

_______________________________  
Assinatura do Responsável  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 
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TERMO DE COMPROMISSO 
 
Pelo presente instrumento, declaro que, caso o espetáculo ________________ 

________________ do Grupo/Artista__________________________________ 

seja selecionado no 6º Festival de Teatro de Balneário Piçarras - Edital de 

Chamamento Público Nº 002/2017 estou de acordo com as normas e condições 

do referido Edital e assumo o compromisso de atender todas as 

responsabilidades atribuídas. Inclusive assumo total responsabilidade quanto 

realizar a apresentação de acordo com o dia e horário da apresentação 

estabelecido pela  

 
 
 
 
 

 
Balneário Piçarras, _____ de _________________ de 2017. 

 
 

 
 
 
 
 

_______________________________  
Assinatura do Responsável  
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