PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE
BANDAS OU GRUPOS MUSICAIS LOCAIS PARA O EVENTO INTITULADO
COMO “SÃO ROCK FEST”.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER,
tendo como secretário Sr. Carlos Antônio Gastaldi, torna público o
CHAMAMENTO PÚBLICO para fins de realizar pela Secretaria de Municipal de
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, o credenciamento de bandas ou grupos
locais para o evento previsto para o 2ª Semestre de 2019, intitulado como “SÃO
ROCK FEST”, a ser no dia 07/12/2019 a partir das 17h00min no Pátio de Festas
situado no bairro Vila Verde – São Roque do Canaã/ES, em conformidade com
as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1. DO OBJETIVO
Constitui objeto deste CHAMAMENTO PÚBLICO, o credenciamento de
artistas, bandas ou grupos musicais locais para compor a programação do
evento intitulado como “SÃO ROCK FEST”, que se enquadrem nos objetivos do
evento, atendendo às especificidades deste edital, buscando atender aos
princípios da oportunidade, fortalecimento e promoção da cultura do município.

1.1. O presente objeto visa:
a) Ações para difusão das manifestações culturais incentivando o processo de
valoração dos artistas e promovendo o acesso à cultura para todos os munícipes;
b) Valorizar o artista local, com sua trajetória e perspectiva de sua formação
cultural;
c) Oportunizar a participação de bandas e grupos musicais com o intuito de
prestigiar o evento do município;
d) Promover reflexão crítica e intelectual através de produções artísticas e suas
contribuições para a consolidação histórica de identidade sociocultural e que
tenha sua organização como núcleo da existência do ser humano.
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e) Comemorar o Dia Municipal do Rock;

Com isso, a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer assume
uma função social, a fim de organizar e permitir o acesso ampliando as
manifestações artísticas, colaborando para uma sociedade que encontre nas
diferenças a riqueza cultural de nossa identidade através da música.

2. DAS DESPESAS
2.1. Não será efetuado pagamento (cachê) pelos serviços prestados através
deste chamamento, objeto deste edital.
2.2 Todas as despesas, como transporte, estadia e alimentação, referente as
representações artísticas, serão de total responsabilidade dos responsáveis
pelas bandas ou grupos.
2.3 Em nenhuma hipótese haverá qualquer vínculo empregatício com a
Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer,
ressaltando ainda bem como a integridade física dos integrantes das
bandas/grupos participantes.
2.4 A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer se
responsabilizará pela estrutura de sonorização, iluminação, palco, banheiro
químico, segurança e taxas de vistorias referentes ao evento.
2.5 Será de responsabilidade das bandas/grupos os instrumentos necessários
para apresentação, ficando a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte
e Lazer indene a responsabilidade pelos danos ou perdas dos instrumentos.

3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Para os efeitos deste Chamamento, entende-se pelas atividades:
a) As bandas ou grupos musicais profissionais ou amadores inscritos deverão
ser locais com no mínimo 03 (três) componentes, preferencialmente residentes
no Município de São Roque do Canaã ou ainda, no mínimo, 01 (um) componente
do município ou que tenha familiares residentes no mesmo.
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b) As apresentações poderão ser constituídas de repertório autoral ou releituras,
contemplando o gênero musical rock, nacional e/ou internacional, levando em
consideração que não poderá ser feito apologias à violência, drogas,
preconceito, discriminação política, religiosa ou social.
c) O tempo mínimo de apresentação será de 25min (vinte e cinco minutos)
podendo chegar a 01h (uma hora), dependendo do número de bandas/grupos
inscritos.
d) As bandas/ grupos inscritos se apresentarão antes da atração principal, por
meio de sorteio a ser realizado no dia 21/11/2019 às 14h00min na sede da
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. Para realizar a inscrição os interessados deverão apresentar os seguintes
documentos:
a) Um responsável pela apresentação preencherá a Ficha de Inscrição
constando todos os dados solicitados com apresentação de cópia de RG, CPF
e comprovante de endereço;
b) Indicação nominal com dados de RG e CPF (cópias), bem como função de
todos os participantes da apresentação;
c) Os integrantes menores de idade, deverão ter autorização com firma
reconhecida dos pais/ responsáveis.
d) Repertório a ser interpretado no dia do evento podendo ser autoral, cover ou
misto, constando a letra e a duração aproximada de cada música.
e) Release (História) da Banda;
f) Autorização do uso de imagem, apresentada de forma individual, ou seja, uma
autorização por integrante.
4.2. A inscrição deverá ser feita no seguinte endereço: Secretaria Municipal de
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, localizada na Rua Lourenço Roldi, 88, Bairo
São Roquinho, São Roque do Canaã, ES. CEP: 29665-000, do dia 12/11/2019
à 18/11/2019, das 07h30min às 16h00min, exceto sábado, domingo e feriados.
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a) Não será aceita qualquer complementação, modificação ou supressão de
documentos após o recebimento e assinatura da ficha de inscrição
disponibilizada na sede da Secretaria.
b) Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.

5. DOS RESULTADOS
Após a conferência da entrega da documentação que será realizada no dia
19/11/2019 pela equipe da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e
Lazer, formada pelo Secretário Municipal Carlos Antônio Gastaldi, Subsecretário
Municipal Saulo Melotti Ramos e a Coordenadora Municipal Amanda Mielke
Souza, as bandas/grupos estarão aptos a participarem do evento, sendo
divulgado no site Oficial da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã/ES a
lista dos inscritos no dia 20/11/2019.
Após a divulgação, os mesmo serão convocados a comparecerem na sede da
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer no dia 21/11/2019 às
14h00min para sorteio de ordem de apresentação.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
a) As Bandas/grupos poderão desistir da participação com o prazo de até 72
(setenta e duas) horas antes da realização do evento.
b) As bandas/grupos deverão adaptar as montagens e/ou espetáculos às
condições técnicas dos espaços disponibilizados;
d) Os integrantes menores de idade, no dia do evento durante sua apresentação,
deverão estar acompanhados dos pais/responsáveis que assinaram a
autorização com firma reconhecida.
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FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME DA BANDA/ GRUPO:
NÚMERO DE INTEGRANTES:
TEMPO DE FORMAÇÃO:
NOME COMPLETO DOS INTEGRANTES:

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS:
CPF DO RESPONSÁVEL:

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
DECLARO

ESTAR

CIENTE

E

EM

CONFORMIDADE

COM

TODAS

AS

INFORMAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PARA O EVENTO “SÃO
ROCK FEST”, ME RESPONSABILIZANDO PELA BANDA/GRUPO.

Assinatura Legível do Responsável pela Banda/Grupo

São Roque do Canaã/ES, ________ de Novembro de 2019
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MODELO DE DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE IDADE

DECLRAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO
Eu_______________________________________, portador do CPF inscrito
sob

o

nº

_____________________________,

residente

no

___________________________________________responsável

endereço
legal

pelo

menor _____________________________________, portador do CPF inscrito
sob o nº __________________________________, integrante da Banda/Grupo
____________________________________, declaro estar ciente e autorizando
a participação do menor acima citado no Evento intitulado como “São Rock Fest”
promovido pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, que
acontecerá no dia 07/12/2019 a partir das 17h00min no Pátio de Festas do
município de São Roque do Canaã/ES.

Declaro ainda que estarei presente durante a apresentação do menor no evento,
consciente de que não caberá a Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã,
nem a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer qualquer
adversidade que possa acontecer com o menor durante o evento, sendo sua
integridade de minha responsabilidade.

Autorizo, para todos os fins de direito, o uso da imagem e voz do menor acima
qualificado, para fins de divulgação e publicidade do trabalho artísitco-cultural,
em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens.

Por estar de acordo, firmo o presente.

Assinatura dos Pais/ Responsáveis
CPF:

São Roque do Canaã/ES, _______de Novembro de 2019.
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MODELO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ

Neste ato, e para todos os fins de direito, autorizo o uso da minha imagem e voz
para fins de divulgação e publicidade do trabalho artísitco-cultural, em caráter
definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens.

As imagens e voz poderão ser exibidas: parcial ou total.

Assinatura Legível

São Roque do Canaã/ES, ________ de Novembro de 2019.
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