
 
 

CONVOCATÓRIA PARA CONTRATAÇÕES DE ATRAÇÕES PARA O CAXIAS EM 

MOVIMENTO 2019 

PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA  - UNIDADE DE DANÇA 

 

REGULAMENTO 

 

1 - DO OBJETIVO 

1.1 - A convocatória objetiva selecionar propostas para contratações das atrações do 

Caxias em Movimento 2019, a ser realizadas no mês de novembro deste ano, para 

compor a programação do evento. O regulamento apresenta diretrizes sobre 

participação, inscrições, seleção, materiais e responsabilidades referentes a todo o 

processo. 

 

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão inscrever-se para realizar atividades artísticas: escolas de danças, 

artistas, grupos e/ou coletivos locais e artistas e cias. de dança do estado do Rio 

Grande do Sul submetendo as propostas à avaliação da comissão de seleção. 

Contudo, a Unidade de Dança poderá convidar e realizar parcerias com artistas e 

grupos para participar do evento, sem pagamento de cachê; 

 

2.2 - Ter disponibilidade de realizar as atividades culturais conforme a programação do 

Caxias em Movimento, de 05 a 10 de novembro. 

 

3 – DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 As inscrições são gratuitas, deverão ser realizadas no período de 19 de agosto a 06 

de setembro de 2019, por meio de envio de e-mail para o endereço 



unidadededanca@caxias.rs.gov.br. O título do e-mail deve conter obrigatoriamente o 

nome do artista, grupo, cia e/ou coletivo e nome da apresentação; 

O e-mail deve conter os seguintes anexos: 

- Ficha de inscrição devidamente preenchida (formato pdf). A ficha encontra-se 

disponível no site www.caxias.rs.gov.br  (Anexo1); 

 - 2 fotos de divulgação do espetáculo (formato jpeg), com resolução mínima de 300 

dpi’s. É obrigatório enviar os créditos do fotógrafo no nome de cada arquivo. Não inserir 

logomarcas do grupo, do espetáculo ou do fotógrafo na própria imagem. 

 

* A dimensão dos anexos somados não poderá ultrapassar 8 MB. 

 

3.1.1 Para propostas com pagamento de cachê: 

 

Além dos itens do 3.1 o e-mail também deverá conter também os seguintes anexos: 

 - Um arquivo (formato pdf) contendo clipagem resumida com as principais matérias, 

reportagens ou críticas divulgadas sobre o espetáculo (se houver); 

- No corpo do e-mail: links em plataforma digital (Youtube ou Vimeo) com a gravação 

completa, sem edição, em vídeo da proposta (serão aceitas gravações tanto de ensaio 

como do espetáculo). 

 

3.2 As inscrições enviadas fora do prazo estipulado não serão aceitas. 

 

3.3 As propostas serão validadas somente com a confirmação de recebimento enviada 

pela Unidade de Dança.. 

 

3.4 As escolas de danças, artistas, grupos e/ou coletivos poderão se inscrever em mais 

de uma modalidade (descritas no item 4), com limite de 5 propostas dentro da 

modalidade II  e 2 propostas dentro das modalidades III e IV. Cada inscrição/proposta 

deverá ser feita em e-mail separado. 

 

3.5 Ao enviar a inscrição, os proponentes automaticamente assumem a 

responsabilidade sobre as informações prestadas e concordam que os textos, fotos, 

vídeos e outros dados remetidos no e-mail podem ser divulgados nos materiais 

promocionais do evento ou na imprensa, sem ônus ao município, para os veículos em 
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http://www.caxias.rs.gov.br/
http://www.caxias.rs.gov.br/


questão. Os proponentes também selam o compromisso de que, caso selecionados e 

contratados, o espetáculo apresentado ao vivo será igual ao enviado em vídeo. É de 

inteira responsabilidade (inclusive jurídica) do artista ou grupo a informação sobre 

classificação indicativa prestada na ficha de inscrição. 

 

 

4 - DAS PROPOSTAS DE APRESENTAÇÕES E VALOR DE CACHÊ 

 

4.1 Os artistas, grupos e/ou coletivo poderão inscrever-se dentro das seguintes 

propostas: 

 

Modalidade I – Apresentações em locais externos como parques e praças públicas – 

sem cachê; 

 

Modalidade II – Escolas, artistas e grupos de dança locais – Coreografias de 3 a 5 

minutos – Apresentação no Teatro Pedro Parenti; 

Solos, duos e trios - R$ 300,00: 

Conjuntos e grupos - R$ 500,00 

 

Modalidade III - Artistas, grupos, cias. e/ou coletivos locais (que residam na região) – 

Proposta com, aproximadamente, 20 a 30min - R$ 1.500,00. 

 

Modalidade IV - Artistas, grupos, cias. e/ou coletivos não locais (que residam no estado) 

– Proposta com no mínimo 30min - R$ 2.500,00 

 

4.2 Não serão aceitos trabalhos que prejudiquem e/ou comprometam a integridade 

física do local e do público em geral; 

 

4.3 Escolas de dança e grupos inscritos na modalidade II irão se apresentar no Teatro 

Pedro Parenti com linóleo preto e uma iluminação e sonorização fixas pré estabelecidas 

pela produção do evento. Artistas, grupos e/ou coletivos inscritos nas modalidades III e 

IV poderão optar por apresentar a sua proposta de trabalho no Teatro Pedro Parenti ou 

na Sala de Teatro Professor Valentim Lazzarotto. 



4.4 As propostas que não estiverem de acordo com as exigências deste regulamento 

não serão avaliadas pela comissão de seleção; 

 

4.5 Havendo divergências entre o projeto aprovado e o apresentado, a Unidade de 

Dança reserva-se o direito de tomar as decisões cabíveis. 

 

4.6 Para cada proposta inscrita nas Modalidades III e IV, o proponente deverá 

apresentar uma contrapartida na forma de oficina com duração mínima de 1hora; 

 

4.7 O grupo deverá ter obrigatoriamente no mínimo um responsável pela de operação 

de luz e som que esteja disponível tanto no momento do ensaio como na apresentação.  

 

5 - DA SELEÇÃO 

 

5.1 Não serão aceitas propostas que não se encaixem com a modalidade inscrita. 

Serão selecionados, em média, 10 (dez) coreografias da Modalidade II; 2 (dois) 

trabalhos da Modalidade III, sendo que estes dividirão a noite; 3 (três) trabalhos da 

Modalidade IV; 

 

5.2 Os espetáculos serão avaliados por uma banca composta pelo Diretor artístico e os 

professores-ensaiadores da Cia. Municipal de Dança.  Serão utilizados como critérios 

para a seleção: a excelência artística, a proposta conceitual e mérito artístico dos 

envolvidos, além da coerência entre a proposta e o currículo dos artistas e/ou coletivos 

e sua viabilidade técnica, de acordo com cada modalidade; 

 

5.3 A comissão julgadora é soberana em suas escolhas; 

 

5.4 Os resultados serão divulgados no dia 16 de setembro de 2019, pelo setor de 

comunicação da Secretaria Municipal da Cultura e no site da Prefeitura Municipal de 

Caxias do Sul; 

 

5.5 A Unidade de Dança não aceitará recursos após a divulgação do resultado, sendo 

que as decisões da comissão são irrevogáveis e irrecorríveis; 

 



6 – DO PAGAMENTO 

 

6.1 O pagamento será efetuado desde que não haja impedimento legal do proponente 

para o recebimento do mesmo; 

 

6.2 Os valores dos cachês citados no item 4.1 sofrerão os descontos previstos em lei. O 

valor contempla despesas e tributos fiscais pertinentes. 

 

6.3 A documentação obrigatória, para efetuar o pagamento do cachê dos selecionados, 

deverá ser entregue, impreterivelmente, na Unidade de Dança no dia da reunião geral 

(data a ser divulgada) para agendamento das apresentações e encaminhamento da 

documentação necessária para pagamento de cachê aos selecionados: 

 

Pessoa Física: 

Cópia do RG, CPF, PIS e de comprovante de residência; 

Currículo (resumo/breve histórico) da atividade cultural para divulgação na mídia; 

Nº de conta bancária para depósito do cachê, esta deverá ser apenas no nome do 

proponente PF 

 

Pessoa Jurídica: 

Cópia do Contrato Social, RG, CPF e endereço do responsável legal; 

Release da atividade cultural para divulgação na mídia; 

Se for através de MEI, apresentar também documento com número do PIS. 

Nº de conta bancária para depósito do cachê, esta deverá ser apenas no nome do 

proponente PJ 

 

6.3 O cachê só será enviado para pagamento após a realização da apresentação e 

será efetivado após a tramitação financeira dentro dos setores da prefeitura. 

 

7 DOS MATERIAIS E ESPAÇOS UTILIZADOS 

 

7.1 O artista e/ou coletivo deverá providenciar todo o material e equipamento 

necessário para a apresentação. 

 



7.2 A Unidade de Dança não se responsabiliza por eventuais danos aos materiais e 

equipamentos usados pelos proponentes para a oficina; 

 

7.3 A relação das músicas utilizadas na proposta deverão ser corretamente listadas na 

ficha de inscrição. Para as Modalidades I e II as músicas deverão ser fornecidas em pen 

drive e formato mp3 (identificadas com o nome da coreografia) e entregues no dia da 

reunião geral, estas serão testadas no momento da entrega para evitar problemas 

posteriores. 

 

7.4 Os espaços estarão em condições ideais para as apresentações e o proponente 

deverá entregá-los, ao final de sua atividade, conforme encontrado anteriormente. 

 

8 DAS RESPONSABILIDADES 

 

8.1 Da Unidade de Dança – Secretaria Municipal da Cultura: 

- Definir a programação do Caxias em Movimento 2019, informando antecipadamente a 

data e o local da apresentação; 

- Divulgar os selecionados a partir de release com informações e imagens repassadas 

pelos artistas; 

- Oferecer apoio à montagem e à desmontagem das atividades, havendo 

disponibilidade de recursos humanos; 

- A Unidade de Dança isenta-se de qualquer responsabilidade sobre eventuais danos 

causados aos equipamentos utilizados pelo artista e/ou grupo durante o período de 

execução da apresentação; 

 

8.2 Dos Artistas selecionados: 

- Estar no local, data e horário previamente agendado para a realização do 

ensaio/apresentação; 

- Responsabilizar-se pelos eventuais danos ao patrimônio público, devendo reconstituir 

ou ressarcir integralmente o que for alterado ou danificado nos espaços e materiais 

oferecidos para as atividades realizadas; 

 

 



9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

- A organização do evento não se responsabilizará pela produção local de cenários e 

figurinos dos espetáculos; 

- Em caso de chuva, as apresentações em locais externos serão canceladas; 

- O ato de inscrição na Convocatória implica no conhecimento e total concordância pelo 

proponente das definições desse regulamento; 

- Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal da Cultura; 

- Mais informações poderão ser obtidas na sede da Secretaria da Cultura, na Unidade 

de Dança, pelo telefone (54)3901.1316, ou pelo e-mail: 

unidadededanca@caxias.rs.gov.br 

 

1 Constituem anexos desta Convocatória, dela fazendo parte: 

a) Anexo I – Formulário de Inscrição; 

b) Anexo II - Informações técnicas do Teatro Pedro Parenti; 

c) Anexo III - Informações técnicas da Sala de Teatro Valentim Lazzarotto. 

 

 

 

 

Caxias do Sul, 16 de agosto de 2019. 

 

 

Elaine Pasquali Cavion 

Diretora de Projetos Culturais 

 

 

Joelmir da Silva Neto 

Secretário Municipal da Cultura 
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