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ERRATA/RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA nº 02/2022, 

CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 

conferem a Lei Complementar nº 335, de 01 de janeiro de 2021, juntamente com o Decreto nº 2.187, de 07 

de abril de 2021 e Decreto nº 607/2021;  

 

ART. 1º - Resolve Retificar o Edital de Chamada Pública nº 02/2022, publicada no Diário 

Oficial do Município, Edição nº 7853, de 01 de agosto de 2022, passando a vigorar a partir desta data, o 

seguinte texto:  

 

2.1.  Para fins de credenciamento é considerada as atividades previstas para contratação de serviços 

destinados a atender às demandas de produção artística em: 

a. ... 

b. ... 

c. ... 

d. ... 

e. ... 

f. Audiovisual: cineastas, ações formativas, exibição de filmes e outras que se amoldem no conceito 

para a formação em produção e fruição de obras audiovisuais de diversos gêneros. 

 

Onde se Lê: 

§ Único: O credenciamento também se destina a profissionais que dão suporte técnico, operacional e 

de logística aos espetáculos, shows e exposições, cuja atuação é fundamental para a qualidade estética 

das obras, tais como: produtor geral, produtor executivo, auxiliares de produção, diretor de palco, 

diretor de cena, diretor de camarim, curadores, contrarregras, roldies, cenógrafos, iluminador cênico e 

sonotécnico.   

 

Leia-se: 

§ Único: O credenciamento também se destina a profissionais que dão suporte técnico, operacional e 

de logística aos espetáculos, shows e exposições, cuja atuação é fundamental para a qualidade estética 

das obras, tais como: produtor geral, produtor executivo, auxiliares de produção, diretor de palco, 

diretor de cena, diretor de camarim, curadores, contrarregras, roldies, cenógrafos, iluminador cênico, 

sonotécnico e projecionista.   

 

... 

Onde se Lê: 
21.12. Este edital possui 05 (cinco) anexos: 

a. ANEXO I - Roteiro de elaboração de proposta para apresentações artísticas; 

b. ANEXO II - Formulário para interposição de recurso; 

c. ANEXO III - Declaração de não vínculo com a administração Municipal; 

d. ANEXO IV - Modelo de contrato de exclusividade; 

e. ANEXO V - Declaração de autoria e autorização de execução. 

f. ANEXO VI - Tabela de Referência de Valores 

g. ANEXO VII – Calendário de Eventos 2022. 

h. ANEXO VIII – Minuta de Contrato. 
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Leia-se: 
21.12. Este edital possui 05 (cinco) anexos: 

a. ... 

b. ... 

c. ... 

d. ANEXO IV - Modelo de carta de exclusividade; 

e. ... 

f. ... 

g. ... 

h. ... 

... 

 

Onde se Lê: 
ANEXO IV 

MODELO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE 
 

Leia-se: 
ANEXO IV 

MODELO DE CARTA DE EXCLUSIVIDADE 
... 

 

ANEXO VI - TABELA DE REFERÊNCIA DE VALORES 

Onde se Lê: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR EM R$ 

01 

APRESENTADOR/LOCUTOR - Profissional detentor de capacidade 

comunicacional e de boa dicção, responsável pela apresentação das atrações 

e informativos institucionais diversos, por hora trabalhada. 

R$ 500,00 

02 
ARTES CÊNICAS I – Espetáculo de dança, teatral ou circense inédito ou já 

estreado, adulto ou infantil, com duração de 20 a 30 minutos. 
R$ 4.000,00 

03 
ARTES CÊNICAS II – Espetáculo de dança, teatral ou circense inédito ou 

já estreado, adulto ou infantil, com duração de 35 a 45 minutos. 
R$ 7.000,00 

04 
ARTES CÊNICAS III - Espetáculo de dança, teatral e/ou circense inédito 

ou já estreado, adulto ou infantil, com duração de 50 a 60 minutos. 
R$ 10.000,00 

05 

PERFORMERS/TRANSFORMISTAS – Artista que faça show de 

transformismo com vestimenta, característica e apresentação de canto ou 

dublagem, com duração de 20 a 30 minutos. 

R$ 2.000,00 

06 
LITERATURA: Lançamento de livros e/ou cordéis, intervenções e outras 

que se moldem nesse conceito, por hora trabalhada. 
R$ 1.000,00 

07 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA - Histórias contadas ou interpretadas, adultas 

ou infantis, propostas por grupo ou contador individual, com temática 

regional ou da literatura brasileira, com duração de 20 a 30 minutos. 

R$ 2.000,00 

08 

INTERVENÇÕES POÉTICAS - Grupos ou artista individual em 

intervenções poéticas (saraus, recitais, declamações, cenopoesias, entre 

outros), com repertório autoral ou da poesia brasileira, com destaque para 

cultura goiana, com duração de 20 a 30 minutos. 

R$2.000,00 

09 

MÚSICA I - Show musical autoral ou não, propostos por banda, grupo 

musical ou artista solo acompanhado de banda (instrumental, pop, rock, rap, 

reggae, brega, sertanejo, samba, pagode e outros gêneros) com até 06 

integrantes com duração de 50 a 60 minutos. 

R$ 2.500,00 
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10 

MÚSICA II - Shows musicais autorais ou não, propostos por banda, grupo 

musical ou artista solo acompanhado de banda (instrumental, pop, rock, rap, 

reggae, brega, sertanejo, samba, pagode e outros gêneros) compostos de 06 à 

12 integrantes, duração de 50 a 60 minutos. 

R$ 5.000,00 

11 

MÚSICA III - Shows musicais autorais ou não, propostos por banda, grupo 

musical ou artista solo acompanhado de banda (instrumental, pop, rock, rap, 

reggae, brega, sertanejo, samba, pagode e outros gêneros) acima de 12 

integrantes, duração de 50 a 60 minutos. 

R$ 8.000,00 

12 MÚSICA IV: Arranjador, maestro, por hora trabalhada. R$ 500,00 

13 

DJ - Artista profissional que seleciona e reproduz as mais diferentes 

composições previamente gravadas ou produzidas na hora para um 

determinado público-alvo, trabalhando seu conteúdo diversificando com 

músicas de gêneros diversos (pop, rock, rap, reggae, brega, sertanejo, samba, 

pagode e outros), com duração de 30 a 40 minutos. 

R$ 1.500,00 

14 

ARTES PLÁSTICAS E VISUAIS I- Obra de Artistas de forma individual 

ou coletiva com obras de tema livre e/o que contemplem a diversidade 

cultural goianiense, intervenções, fotografias, performances, instalações. 

R$ 1.000,00 

15 
ARTES PLÁSTICAS E VISUAIS II: Moda, Fotografia, Montador, web 

design, web master, audio visual, por hora trabalhada. 
R$ 1.000,00 

16 

EXPRESSÕES CULTURAIS DA TRADIÇÃO - Apresentações de cultura 

popular, cultura afro-brasileira, cultura-indígena, propostos por grupos, 

associações, ligas de segmentos, blocos e agremiações carnavalescas, 

reisado, catira, congandas, quadrilhas juninas, festejos tradicionais populares 

e dentre outros que seguem este mesmo conceito, com duração de 30 a 40 

minutos. 

R$ 3.000,00 

17 
FORMAÇÃO I: Coordenação pedagógicos na área de educação cultural, 

desenvolvimento ações formativas com carga horária de 01h.  
R$ 1.500,00 

18 

FORMAÇÃO II: cursos, seminários, oficinas e palestras, dentre outras 

ações formativas com carga horária de 01hora. *Material e equipamentos 

didáticos de responsabilidade do credenciado.  

R$ 3.000,00 

19 

FORMAÇÃO III: workshop, seminários, cursos, oficinas dentre outras 

ações formativas com carga horária de 02 a 04 horas. *Material e 

equipamentos didáticos de responsabilidade do credenciado. 

R$ 5.000,00 

20 

PRODUÇÃO CULTURAL I: Curadoria, criação, produtor geral, produtor 

executivo, produtor de cenografia, diretor de logística, diretor de palco, 

diretor de cena, diretor de camarim, diretor de figurino, diretor de iluminação 

por hora trabalhada 

R$ 1.500,00 

21 

PRODUÇÃO CULTURAL II: auxiliares de produção, contrarregras, 

roldies, cenógrafos, iluminador cênico e sonotécnico, por diária do evento  

 

R$ 800,00 

 

Leia-se: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR EM R$ 

01 

APRESENTADOR/LOCUTOR - Profissional detentor de capacidade 

comunicacional e de boa dicção, responsável pela apresentação das atrações 

e informativos institucionais diversos, por hora trabalhada. 

R$ 500,00 

02 
ARTES CÊNICAS I – Espetáculo de dança, teatral ou circense inédito ou já 

estreado, adulto ou infantil, com duração de 30 a 40 minutos. 
R$ 4.000,00 
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03 
ARTES CÊNICAS II – Espetáculo de dança, teatral ou circense inédito ou 

já estreado, adulto ou infantil, com duração de 45 a 60 minutos. 
R$ 7.000,00 

05 

PERFORMERS/TRANSFORMISTAS – Artista que faça show de 

transformismo com vestimenta, característica e apresentação de canto ou 

dublagem, com duração de 20 a 30 minutos. 

R$ 1.000,00 

06 
LITERATURA: Lançamento de livros e/ou cordéis, intervenções e outras 

que se moldem nesse conceito, por hora trabalhada. 
R$ 1.000,00 

07 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA - Histórias contadas ou interpretadas, adultas 

ou infantis, propostas por grupo ou contador individual, com temática 

regional ou da literatura brasileira, com duração de 20 a 30 minutos. 

R$ 1.000,00 

08 

INTERVENÇÕES POÉTICAS - Grupos ou artista individual em 

intervenções poéticas (saraus, recitais, declamações, cenopoesias, entre 

outros), com repertório autoral ou da poesia brasileira, com destaque para 

cultura goiana, com duração de 20 a 30 minutos. 

R$1.000,00 

09 
MÚSICA I - Show musical autoral ou não, proposto por artista solo com 

duração de 50 a 60 minutos. 
R$ 800,00 

10 
MÚSICA II - Show musical autoral ou não, proposto por duplas, duração de 

50 a 60 minutos. 
R$ 1.800,00 

11 

MÚSICA V - Show musical autoral ou não, proposto por banda, grupo 

musical ou artista solo acompanhado de banda com 3 integrantes, duração de 

50 a 60 minutos. 

R$ 2.600,00 

12 

MÚSICA VI - Show musical autoral ou não, proposto por banda, grupo 

musical ou artista solo acompanhado de banda   com 4 integrantes, duração 

de 50 a 60 minutos. 

R$ 3.400,00 

13 

MÚSICA VI - Show musical autoral ou não, proposto por banda, grupo 

musical ou artista solo acompanhado de banda   com acima de 4 integrantes, 

duração de 50 a 60 minutos. 

R$ 4.200,00 

14 MÚSICA VII: Arranjador, maestro, por hora trabalhada. R$ 500,00 

15 

ARTES PLÁSTICAS E VISUAIS I- Obra de Artistas de forma individual 

ou coletiva; com tema livre e/o que contemplem a diversidade cultural 

goianiense, intervenções, fotografias, performances, instalações. 

R$ 1.000,00 

16 

ARTES PLÁSTICAS E VISUAIS II- Obra de Artistas de forma individual 

ou coletiva com tema livre e/o que contemplem a diversidade cultural 

goianiense, painéis e grafites. Valor por m². 

R$ 300,00 

17 
ARTES PLÁSTICAS E VISUAIS III: Moda, Fotografia, web design, web 

master, por hora trabalhada. 
R$ 1.000,00 

18 
AUDIOVISUAL I: exibição de filmes de curta-metragem goianos de todos 

os gêneros. 
R$ 4.500,00 

19 
AUDIOVISUAL II: exibição de filmes de média-metragem goianos de 

todos os gêneros. 
R$ 5.500,00 

20 
AUDIOVISUAL III: exibição de filmes de longa-metragem goianos, de 

todos os gêneros. 
R$ 7.000,00 

21 AUDIOVISUAL IV: exibição de filmes de curta-metragem caseiros R$ 1.500,00 

22 AUDIOVISUAL V: exibição de vídeos universitários R$ 2.500,00 

23 

EXPRESSÕES CULTURAIS DA TRADIÇÃO - Apresentações de cultura 

popular, cultura afro-brasileira, cultura-indígena, propostos por grupos, 

associações, ligas de segmentos, blocos e agremiações carnavalescas, 

reisado, catira, congandas, quadrilhas juninas, festejos tradicionais populares 

R$ 3.000,00 
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e dentre outros que seguem este mesmo conceito, com duração de 30 a 40 

minutos. 

24 
FORMAÇÃO I: coordenação pedagógica na área de educação cultural, 

desenvolvimento ações formativas com carga horária de 01h.  
R$ 1.500,00 

25 

FORMAÇÃO II: curso, seminário, oficina e palestra, dentre outras ações 

formativas com carga horária de 01hora. *Material e equipamentos didáticos 

de responsabilidade do credenciado.  

R$ 3.000,00 

26 

FORMAÇÃO III: workshop, seminários, cursos, oficinas dentre outras 

ações formativas com carga horária de 02 a 04 horas. *Material e 

equipamentos didáticos de responsabilidade do credenciado. 

R$ 5.000,00 

27 

PRODUÇÃO CULTURAL I: Curadoria, criação, produtor geral, produtor 

executivo, produtor de cenografia, diretor de logística, diretor de palco, 

diretor de cena, diretor de camarim, diretor de figurino, diretor de iluminação 

por hora trabalhada 

R$ 1.500,00 

28 

PRODUÇÃO CULTURAL II: auxiliares de produção, contrarregras, 

roldies, cenógrafos, iluminador cênico, sonotécnico e projecionista, por 

diária do evento  

R$ 800,00 

 

ART. 2º - Permanecem inalterados os demais termos do Edital de Chamada Pública nº 02/2022. 

 

 

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se.  

 

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, aos 08 dias do mês de agosto de 2022.  

 

 

 

 

 

Zander Fábio Alves da Costa 

Secretário de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


