
Chamada Pública nº 05/2020

A Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Cultura–

SMCNF, mediante encaminhamento do Conselho Municipal de Política Cultural de

Nova Friburgo – CMPCNF, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO para

o conhecimento dos interessados, o presente Edital André Henrique de Souza (“Nego

Dé”) para a abertura de inscrições visando a seleção de Projetos Culturais de Técnicos

em Espetáculos de Diversões, do audiovisual e do Carnaval, no período de 12 de

novembro a 21 de novembro de 2020, considerando a transferência de recursos do

Fundo Nacional de Cultura – FNC, ao Fundo Municipal de Cultura de Nova Friburgo –

FMCNF e recursos próprios do Fundo Municipal de Cultura, cumprindo a Lei Aldir

Blanc de Emergência Cultural - Lei 14.017/2020 no artigo 2º, III.

CONSIDERANDO a Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993; a Lei Federal Nº

9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e, em conformidade com o disposto na Lei 4.199, de

12/11/2012 do Sistema Municipal de Cultura de Nova Friburgo/RJ;

CONSIDERANDO o artigo 49, que trata da aplicação das receitas do Fundo Municipal

de Cultura de Nova Friburgo - Programa de fomento através de Edital Público de

Fomento à Produção Cultural Local;

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 3.533, de 06 de dezembro de 2006, que cria o

Fundo Municipal de Cultura de Nova Friburgo e a Lei Municipal Nº 4.199/2012, que

regulariza o Fundo Municipal de Cultura.

CONSIDERANDO que a Arte e a Cultura são fundamentais, em qualquer etapa da

vida humana e se fazem mais necessárias, ainda, em momentos de crise como os que

estamos vivendo.



I – GLOSSÁRIO

Para efeitos deste edital define-se:

I - Proponente: pessoa física ou pessoa jurídica – MEI maior de 18 anos, responsável

pelo projeto e pela interlocução com a organização do edital.

II - Proposta Cultural: projeto de trabalho detalhado e cadastrado no formulário online,

disponível no site cultura.novafriburgo.rj.gov.br e demais canais de comunicação da

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo.

III - As inscrições estarão abertas no período de 12 a 21 de novembro de 2020,

IV - Todo e qualquer proponente deverá OBRIGATORIAMENTE comprovar domicílio

na cidade de Nova Friburgo.

V - Técnico em Espetáculos de Diversões: profissional que, mesmo em caráter auxiliar,

participa, individualmente ou em grupo, de atividade profissional ligada diretamente à

elaboração, registro, apresentação ou conservação de programas, espetáculos e

produções; em conformidade com a Lei Nº 6.533/1978, e o Decreto Nº. 82.385/1978.

(ANEXO I)

1. DO OBJETIVO

1.1 - Em virtude da disseminação da Covid-19, é necessário estimular, de alguma forma,

a Cultura em nosso município, através das redes sociais. Assim, será garantido que a

arte chegue às casas dos munícipes de Nova Friburgo, considerando que a arte e a

cultura são fundamentais em qualquer etapa da vida humana e mais necessárias ainda

em momentos de crise, como os que Nova Friburgo e o Brasil vivem, este Edital tem

como objetivo:

a) Manter, dentro das possibilidades da atual pandemia, a produção cultural local,

através de financiamento público a propostas culturais de artistas do Município de Nova

Friburgo;

b) Utilizar recursos do Fundo Municipal de Cultura de Nova Friburgo – FMCNF,

oriundos do Fundo Nacional de Cultura, através da Lei 14.017/2020, e recursos próprios

do Fundo Municipal de Cultura para fomentar projetos culturais, durante o estado de

calamidade pública ocasionado pela Pandemia da Covid-19;



c) Incentivar a troca cultural entre técnicos e sociedade civil de Nova Friburgo, como

uma ação de política pública que promova, afirme e fortaleça as comunidades, seus

saberes e fazeres;

d) Estimular o desenvolvimento e o aprimoramento de produções;

e) Colaborar com a política de transparência e democratização do acesso de

trabalhadores e trabalhadoras ao financiamento público;

f) Aproximar os trabalhadores e trabalhadoras da Cultura do município de Nova

Friburgo ao público local;

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1. No âmbito desta Chamada Pública, serão comprometidos recursos no valor de R$

10.000,00 (dez mil reais) do Fundo Municipal de Cultura de Nova Friburgo – FMCNF,

oriundos do Fundo Nacional de Cultura, através da Lei 14.017/2020 e de R$ 10.000,00

(dez mil reais) de recursos próprios do Fundo Municipal de Cultura, para fomentar 10

(dez) projetos durante o Estado de Calamidade Pública, de Oficinas de Técnicos em

Espetáculos de Diversões, do audiovisual e da cadeia produtiva do carnaval, no

ambiente escolar ou nas comunidades em que estão inseridos os técnicos, em até 120

(cento e vinte) dias após o fim do estado de Calamidade Pública, reconhecido pelo

Decreto Legislativo Nº 6, de 20 de março de 2020.

2.2. Caso não sejam selecionadas propostas na quantidade máxima prevista no subitem

2.1, neste edital, os recursos financeiros remanescentes poderão ser adequados, no todo

ou em parte, dentre os projetos selecionados.

2.3 TABELA

Modalidade: poderão ser nas mais diversas
linguagens, de áudio, vídeo, entre outros; Quantidade

de Projetos
Valor de

cada Prêmio

I Oficinas e meios de produção: noções de
aprendizagem e compartilhamento de saberes que
tenham como aprendizado as técnicas aplicadas a
alguma das áreas técnicas definidas no Item I 10 R$ 2.000,00

TOTAL: R$ 20.000,00

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm


3. DO OBJETO/DA PROPOSTA

3.1.1 Constitui objeto desta Chamada Pública, a seleção de até 01 (uma) proposta por

proponente de Oficinas de Técnicos em Espetáculos de Diversões, do audiovisual e da

cadeia produtiva do carnaval, desenvolvidas no município de Nova Friburgo, de acordo

com as definições previstas no ANEXO I.

3.1.2 Serão selecionadas até 10( dez) propostas durante a duração do projeto, conforme

tabela do item 2.3.

3.2. - Em caso de vigência de medidas restritivas à aglomeração de pessoas, ou

imperativas de isolamento social, será considerada a prorrogação do prazo por até 12

meses, a contar do último dia previsto no item 2, subitem 2.1.

3.2.1. Todo e qualquer proponente deverá OBRIGATORIAMENTE comprovar

domicílio na cidade de Nova Friburgo, há pelo menos de 02 (dois) anos.

3.3. As Propostas deverão pertencer a uma das categorias descritas no ANEXO I.

3.3.1. Será selecionada apenas uma proposta, por proponente, pessoa física, pessoa

jurídica - MEI

4. DA INSCRIÇÃO

4.1. DO PERÍODO E FORMA DE INSCRIÇÃO:

4.1.1. As inscrições serão realizadas de 12 de novembro a 21 de novembro de 2020,

de forma gratuita e EXCLUSIVAMENTE online, por meio de formulário disponível

(ANEXO II) em: cultura.novafriburgo.rj.gov.br

4.1.2. Os candidatos integrantes, neste Edital, participantes das Políticas Afirmativas,

pertencentes aos grupos abaixo descrito, poderão optar pelo envio de Inscrição de forma

oral, gravada em áudio ou vídeo para o e-mail (politicasafeditais@gmail.com), de

acordo com a categoria escolhida, respeitando-se a sequência de perguntas constantes

do formulário de inscrição, ANEXO II.

a- Quilombolas, b- Indígenas, c- Ciganos, d- Comunidades de Matriz Africana

4.1.3 Não serão permitidos quaisquer tipos de atendimento presencial ou por telefone

pela Secretaria Municipal de Cultura.

4.1.4. Para acessar a funcionalidade de submeter arquivos através deste formulário é

necessário que o usuário tenha uma conta gratuita válida Google.



4.1.5. Todas as informações fornecidas no ato da inscrição deverão ser verídicas e

atualizadas.

4.1.6 O Proponente deverá preencher todas as informações contidas no formulário,

estando sujeito à desclassificação, caso estas não estejam completas ou não sejam

verídicas.

4.1.7. As dúvidas serão suprimidas EXCLUSIVAMENTE através do e-mail

duvidasnegode@gmail.com. Não serão aceitos quaisquer envios de documentação

através deste e-mail. O mesmo é exclusivo para sanar as dúvidas.

4.1.8. Não serão solicitadas quaisquer documentações pendentes pela Secretaria

Municipal de Cultura, através de nenhum e-mail oficial descrito neste edital, durante o

prazo de inscrição e validade do mesmo, salvo as orientações sobre a retirada das notas

fiscais, aos classificados no resultado final.

4.2. Os conteúdos produzidos deverão obedecer às orientações de segurança e saúde

impostas pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Secretaria Estadual da Saúde,

Ministério da Saúde, bem como pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

5. DAS CARACTERÍSTICAS DOS PROPONENTES

5.1 As propostas deverão ser inscritas por pessoa física ou jurídica – (somente MEI),

maiores de 18 anos, residente em Nova Friburgo, doravante denominadas

“proponentes”.

5.1.1. O proponente, caso opte pela inscrição por pessoa física, deverá enviar a

seguinte documentação OBRIGATÓRIA, quando do preenchimento do formulário de

inscrição (Anexo II), de forma digitalizada e legível, disponível através do link:

cultura.novafriburgo.rj.gov.br qual seja:

I. Cópia legível da identidade e CPF do proponente;

II. Comprovante de residência atualizado que comprove a residência no Município de

Nova Friburgo (caso não possua o documento solicitado será necessário declaração

de residência, que contenha a informação sobre com quem reside. Será necessário

datar e assinar conforme ANEXO III) que acompanha o edital;

III. Comprovante legível do número do PIS/PASEP/NIT;

IV - Comprovante de número de conta corrente (banco, agência e número da conta),

em nome do proponente e vinculado ao número de CPF do mesmo;

V - Declaração de não vínculo com a Administração Municipal (Anexo IV).

mailto:duvidasnegode@gmail.com


VI - Foto artística para divulgação, caso o proponente seja classificado.

5.1.2 O proponente, caso opte pela inscrição por pessoa jurídica (somente MEI),

deverá enviar a seguinte documentação OBRIGATÓRIA, quando do preenchimento do

formulário de inscrição (Anexo II), de forma digitalizada e legível, através do link:

cultura.novafriburgo.rj.gov.br, qual seja:

I - Cópia legível da identidade e CPF do proponente;

II - Comprovante de residência atualizado que comprove a residência no Município de

Nova Friburgo (caso não possua o documento solicitado será necessário declaração de

residência, que contenha a informação sobre com quem reside. Será necessário datar e

assinar conforme ANEXO III) que acompanha o edital;

III - Comprovante legível do número do PIS/PASEP/NIT;

IV - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da

Fazenda (CNPJ/MF). Para a inscrição como pessoa jurídica (somente MEI) é

OBRIGATÓRIO que o Código e descrição da atividade econômica principal no

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral referente ao Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica seja relativo à atividade cultural e/ou artística. Em caso diverso, o

proponente será desclassificado;

V - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão

Negativa de Débitos Relativos a Tribunais Federais e à Divida Ativa da União,

expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em conjunto com a Secretaria

da Receita Federal, comprovando a inexistência, tanto de débitos inscritos, quanto de

não inscritos na Dívida Ativa da União, ou outra (s) equivalente (s), tal (ais) como

certidão (ões) positiva (s), com efeito de negativa (s), na forma da lei;

VI - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação da

Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria

de Estado de Fazenda e da Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a

inexistência, tanto de débitos inscritos, quanto de não inscritos; ou outra (s) equivalente

(s), tal (ais) como certidão(ões) positiva (s) com efeito de negativa (s), na forma da lei;

VII - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através da apresentação da

Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS), expedida pela Secretaria

http://www.pmnf.rj.gov.br,


Municipal de Fazenda, e da Certidão da Dívida Ativa Municipal, comprovando a

inexistência, tanto de débitos inscritos, quanto de não inscritos, ou outra (s) equivalente

(s), tal (ais) como certidão (ões) positiva (s), com efeito de negativa (s), na forma da lei;

VIII - Certidão Negativa de Débitos - CND ou Certidão Positiva, com efeito de

negativa relativa à Seguridade Social (INSS), exigida no artigo 47, inciso I, alínea “a”,

da Lei Federal Nº 8.212/91 e alterações posteriores, ou outra equivalente, na forma da

lei, devidamente comprovadas documentalmente pela licitante;

IX - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço - FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal - CEF;

X - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida gratuita e

eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a

Justiça do Trabalho (conforme Lei Nº 12.440/11), ou pela Certidão Positiva de Débitos

Trabalhistas, art. 642-A § 2º da CLT;

XI - Declaração de não vínculo com a Administração Federal, Estadual e Municipal

(Anexo III);

XII - Comprovante de número de conta corrente (banco, agência e número da conta)

em nome do proponente e vinculado ao número de CNPJ do mesmo;

XIII - Alvará de funcionamento do proponente;

XIV - Certificado da Condição de Microempreendedor Individual.

XV - Foto artística para divulgação, caso o proponente seja classificado.

5.1.3 Para a inscrição como pessoa jurídica (somente MEI) é OBRIGATÓRIO que

o Código e descrição da atividade econômica principal, no Comprovante de

Inscrição e Situação Cadastral, referente ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica,

seja relativo a atividade cultural e/ou artística. Em caso diverso, o proponente será

desclassificado;

5.1.4 - O proponente, se selecionado, deverá entregar seu material em consonância com

sua proposta. Caso a mesma seja divergente, será AUTOMATICAMENTE

desclassificado;



5.1.5 - Também será desclassificado qualquer material que viole os pré-requisitos

estabelecidos neste edital.

5.1.6 Não serão aceitos projetos já premiados em editais anteriores da Secretaria

Municipal de Cultura.

5.1.7 Caso o proponente esteja participando de mais de um edital da Secretaria

Municipal de Cultura ao mesmo tempo, será considerado o que for classificado primeiro,

sendo desclassificada a ulterior.

5.1.8 A contratação será feita pela Secretaria Municipal de Cultura. Todas as etapas

serão feitas de forma remota.

5.1.9 Caso o projeto não esteja dentro dos parâmetros especificados neste edital, será

AUTOMATICAMENTE desclassificado.

5.1.10 Os classificados, após a homologação do resultado final em Diário Oficial

Municipal, deverão aguardar o contato da Secretaria Municipal de Cultura, pelo

endereço eletrônico oficial, com as orientações para retirada da nota fiscal eletrônica

que será emitida, posteriormente, no site da Prefeitura, no link: https://rj-novafriburgo-

pm-nfs.cloud.el.com.br//paginas/sistema/login.jsf

5.1.11. Não serão aceitas notas fiscais emitidas fora do estipulado no item 5.1.10.

6. DOS IMPEDIMENTOS

6.1. Estão impedidos de participar deste edital:

I - Membros da Comissão Julgadora, do Conselho Municipal de Política Cultural que

estão participando da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, incluindo seus

parentes até 2º grau, cônjuges ou companheiros e sócios comerciais;

II - Servidor público municipal;

III - Candidatos a cargos do Legislativo ou Executivo municipais, no pleito eleitoral de

2020;

§ 1º. Fica expressamente vedada a inscrição de propostas semelhantes, de mais de um

integrante de um mesmo grupo cultural ou de pessoas que tenham vínculos a mais de

um grupo, com proposta análoga;



§ 2º - Caso seja identificada a inscrição de proposta, apresentada por algum grupo

cultural, cujos integrantes atuam comprovadamente em outros grupos culturais que já

tenham submetido inscrição neste edital, será considerada a proposta inscrita primeiro,

sendo desclassificada a ulterior.

§ 3º Fica vedada a inscrição de projeto já premiado em edital público vigente.

7 INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1 As propostas de que tratam a presente Chamada Pública deverão ser inscritas por

meio de preenchimento do Formulário Eletrônico de Cadastro (Anexo I), que estará

disponível nas redes sociais da Prefeitura de Nova Friburgo e no site

cultura.novafriburgo.rj.gov.br, no período entre 12 de novembro a 21 de novembro

de 2020.

7.1.1 - Para acessar a funcionalidade de submeter arquivos, através deste formulário, é

necessário que o usuário tenha uma conta gratuita válida Google.

7.1.2 - Somente poderá ser enviada uma proposta por pessoa física ou jurídica - MEI;

7.1.3 - A inscrição será gratuita.

7.1.4 O período para inscrição será do dia 12/11/2020 até o dia 21/11/2020 até às 23

horas e 59 minutos. Após o horário especificado não serão aceitos documentos ou

qualquer tipo de material, sendo automaticamente desclassificado;

7.1.5 Será utilizada como parâmetro a data e horário em que o documento for recebido

pelo provedor da Secretaria Municipal de Cultura.

7.1.6. Todas as informações fornecidas no ato da inscrição deverão ser verídicas e

atualizadas.

7.1.7 O Proponente deverá preencher todas as informações contidas no formulário,

estando sujeito à desclassificação, caso estas não estejam completas ou não sejam

verídicas.

7.1.8 Toda a documentação deverá ser anexada ao formulário, no ato da inscrição,

dentro do prazo estabelecido. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, quaisquer

envios posteriores de documentação.



7.2 Para esta Chamada Pública serão consideradas Políticas Afirmativas, o conjunto de

diretrizes que objetivam a promoção da diversidade e redução da desigualdade étnico

racial e de gênero no acesso às políticas públicas de apoio e fomento ao setor artístico-

cultural.

7.2.1 Fica reservado, o percentual de 50% (cinquenta por cento) das vagas oferecidas

nesta Chamada, para propostas que comprovadamente apresentarem os seguintes

requisitos:

a) Pessoas negras / afrodescendentes, o que deverá ser comprovado através do Anexo

VI- Auto declaração Étnico-Racial - 20% (vinte por cento);

b) Mulheres cis, o que deverá ser comprovado nos documentos RG e CPF, enviados no

ato da inscrição - 20% (vinte por cento);

c) Transexuais e Travestis, o que deverá ser comprovado através do Anexo VII – auto

declaração de Transexuais e Travestis – 10% (dez por cento.

7.2.2 Os candidatos integrantes, neste Edital, participante das Políticas Afirmativas

pertencentes aos grupos abaixo descritos, poderão optar pelo envio de Inscrição de

forma oral, gravado em áudio ou vídeo para o e-mail, politicasafeditais@gmail.com,

de acordo com a categoria escolhida, respeitando-se a sequência das perguntas contidas

no Formulário de Inscrição – (ANEXO II).

a- Quilombolas, b- Indígenas, c- Ciganos, d- Comunidades de Matriz Africana

Somente serão aceitas inscrições, cujo registro de postagem indique data de entrega.

7.2.3 Caso as vagas reservadas para Políticas Afirmativas constantes do Item 7.2.1 deste

Edital, em algum dos seus itens A e B, não sejam preenchidas, estas vagas deverão ser

prioritariamente redistribuídas entre si. Caso mesmo assim, haja remanência, retornarão

como disponíveis para preenchimento no critério de ampla concorrência.

7.2.4 As vagas serão distribuídas de acordo com os seguintes quantitativos:

7.2.5 VAGAS: 50% ampla concorrência, 20% negras/os, afrodescendentes, 20%
mulheres cis, 10% transexuais ou travestis.



VAGAS
Ampla

concorrência
Negras/os

afrodescendentes
Mulheres

cis
Transexuais ou

travestis

Categoria
individual

50% 20% 20% 10%

7.3. Fica expressamente vedada a inscrição de propostas semelhantes de mais de um

integrante de um mesmo grupo cultural ou de pessoas que tenham vínculos a mais de

um grupo, com proposta análoga;

7.3.1 Caso seja identificada a inscrição de proposta apresentada por algum grupo

cultural cujos integrantes atuam comprovadamente em outros grupos culturais e que já

tenham submetidos inscrição neste edital, será considerada a proposta inscrita primeiro,

sendo desclassificada a ulterior.

7.3.2. Fica vedada a inscrição de projeto já premiado em edital público vigente.

8. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

8.1. A Comissão de Avaliação será composta por 6 (seis) membros por notório saber,

que terão como função examinar o conteúdo das propostas, de acordo com os critérios

aqui estabelecidos.

8.2. A Comissão de Avaliação é soberana em suas decisões.

8.3 Das decisões proferidas pela Comissão de Avaliação caberá recurso.

8.4. O recurso administrativo interpõe-se por meio de formulário de requerimento,

solicitado e endereçado ao e-mail: duvidasnegode@gmail.com, devendo ser expostos

os fundamentos do pedido de nova decisão, permitida a juntada de documentos;

8.5. Apresentado o recurso, a Comissão de Avaliação poderá modificar

fundamentadamente, a sua decisão. Não o fazendo, deverá o processo ser encaminhado

ao Secretário Municipal de Cultura para julgamento do recurso.

8.6. Os critérios para a seleção das propostas levarão em consideração e pontuação:

CRITÉRIOS PESO PONTO
TOTAL
DE

PONTOS

Currículo e portfólio do proponente adequado à
atividade que pretende realizar
a. Tempo de atuação

até 2 anos- 1 ponto

2 0 a 4 8
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acima de 2 anos - 2 pontos
b. Portfólio

até 4 iniciativas/trabalhos já realizadas -
1 ponto
acima de 4 iniciativas/trabalhos já
realizadas - 2 pontos Currículo e
portfólio do proponente adequado à
atividade que pretende realizar

Conteúdo e coerência da proposta
a. O projeto é relevante em termos sociais
e culturais? - até 2 pontos
b. A proposta está fundamentada e seu
conteúdo é adequado ao formato previsto no
certame? - até 2 pontos Descrição da Inovação
no uso de tecnologia na produção do objeto da
Proposta

2 0 a 4 8

a. Descrição da Viabilidade técnica de
execução 1 0 a 4 4

20

9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

9.1 Os critérios para a seleção das propostas levarão em consideração e pontuação:

a. Currículo e portfólio do proponente - Conjunto de arquivos e

materiais para comprovar a qualidade do trabalho que o proponente julgar

necessárias para sua avaliação.

b. Descrição da Inovação no uso de tecnologia na produção do

objeto da Proposta - propostas de caráter inovador, na experimentação em

novos suportes, plataformas, mídias, dentre outros.

c. Descrição da Viabilidade técnica de execução: analisa a

criatividade, a destreza, qualidade, originalidade, ineditismo e impacto da

proposta apresentada.

9.2. Será considerada classificada a proposta que obtiver o mínimo de 06 pontos,

equivalente a 50% do total máximo de pontuação dos critérios, inclusive para as

inclusivas de diretrizes de políticas afirmativas.

9.2.1 As propostas serão classificadas por ordem decrescente de pontuação.



9.2.2 Havendo empate de pontuação entre as propostas classificadas, a Comissão de

Seleção promoverá o desempate com prioridade para o projeto que obtiver maior

pontuação na soma do subitem “I”. Caso persista o empate, será considerado

sucessivamente cada subitem até o “IV”. Se ainda assim persistir o empate, será

considerada como critério de desempate a data de nascimento dos proponentes.

10 DOS RECURSOS

10.1. Caso o proponente queira apresentar recurso referente ao resultado da

classificação e/ou ao resultado final do certame, deverá utilizar o anexo V, observando o

prazo estabelecido no item 10 (DO CALENDÁRIO E FASES DE SELEÇÃO E

EXECUÇÃO), encaminhando seu recurso para o e-mail: duvidasfestnr@gmail.com;

10.2. O proponente deverá apresentar o recurso em seu próprio nome. Não serão aceitos

recursos referente ao proponente, apresentados por terceiros;

10.3. Toda comunicação será feita somente através do e-mail, inscrito no anexo I pelo

proponente. Não serão respondidas, aceitas ou fornecidas, quaisquer informações,

documento ou até mesmo o próprio recurso por e-mail diverso, mesmo que pertencente

ao proponente.

11. DO CALENDÁRIO E FASES DE SELEÇÃO E EXECUÇÃO

11.1. O processo seletivo obedecerá ao seguinte calendário (passível de alteração por

parte da Secretaria Municipal de Cultura).

a) Inscrição: fase de recebimento das propostas;

b) Avaliação das propostas: Análise e avaliação das propostas e da documentação,

de caráter classificatório e eliminatório;

c) Classificação final: Classificação final concurso, no qual são publicados os

candidatos selecionados no Edital (após a análise do material / documento)

d) Recursos: A partir da publicação da classificação, contarão 02 (dois) dias para

apresentação de eventuais recursos ou impugnações, que deverão ser

preenchidas no formulário disponibilizado pela Secretaria Municipal de Cultura

(Anexo IV).

e) Avaliação dos Recursos: Tempo para a Comissão avaliar os recursos,

apresentados após o resultado preliminar.



f) Resultado Final: resultado final do concurso, no qual são publicados os

candidatos selecionados no Edital (após a análise do material).

g) Execução das propostas: Período destinado à execução do projeto. - Em até

120 (cento e vinte) dias, após o fim do estado de calamidade pública

reconhecido pelo Decreto Legislativo Nº 6, de 20 de março de 2020,

preferencialmente para alunos da rede pública de ensino.

h) Prazo para repasse dos recursos financeiros: pagamento das propostas

selecionadas no edital.

ETAPA DATA INICIAL DATA FINAL

Inscrição 12 de novembro 21 de novembro

Avaliação das Propostas 22 de novembro 30 de novembro

Pré Classificação 01 de dezembro --

Recursos 02 de dezembro 03 de dezembro

Avaliação dos Recursos 04 de dezembro 05 de dezembro

Resultado Final 06 de dezembro -

Execução das propostas

Em até 120 (cento e vinte) dias, após o fim do

estado de Calamidade Pública reconhecido

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de

2020,preferencialmente para alunos da rede pública
de ensino.

.

Pagamento 15 de dezembro 29 de dezembro

11- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1 As despesas geradas pelas transferências, ocorrerão na forma do Decreto Municipal N° 724,

de 10 de outubro de 2020, publicado no DOENF, em 10 de outubro de 2020, Edição 355,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm


através do Programa de Trabalho 39001.1339200611.113.114, Natureza da Despesa 3390-

36, Fonte 30, valor R$ 316.025,74 (trezentos e dezesseis mil, vinte cinco reais e setenta e

quatro centavos) e 3390-39, Fonte 30, R$ 316.000,00 (trezentos e dezesseis mil reais) e e PT

39001.1339200611066 CD 339039000 FONTE:13 VALOR R$ 10.000,00 (dez mil reais)

12. CONTRATAÇÃO

12.1. Após divulgação do resultado final do Projeto contemplado, observada a

proposta escrita, a documentação, os contemplados deverão aguardar o contato da

Secretaria Municipal de Cultura pelo endereço eletrônico oficial, qual seja:

duvidasnegode@gmail.com com as orientações para retirada da nota fiscal eletrônica

que será emitida, posteriormente, no site da Prefeitura, no link: https://rj-novafriburgo-

pm-nfs.cloud.el.com.br//paginas/sistema/login.jsf.

12.2. Fica estipulado o prazo de 03 (três) dias úteis, sem possibilidade de prorrogação,
para a entrega da nota fiscal à Secretaria Municipal de Cultura, sob pena de
desclassificação.

12.3. Não serão aceitas notas fiscais emitidas fora do estipulado no item 12.1.

12.4. Não fica dispensado instrumento contratual jurídico, sendo a contratação efetivada

após a homologação do resultado final e posterior empenho.

13. RECURSOS FINANCEIROS

13.1. Cada proponente selecionado receberá o valor bruto de R$ 2.000,00 (dois mil

reais). Todos os valores são brutos e estão sujeitos aos descontos e impostos previstos

na legislação vigente.

13.2. Não será disponibilizado nenhum equipamento da SMCNF para as atividades,

devendo o proponente ter condições de entregar o produto inscrito. Todos os

equipamentos e custos do projeto terão que estar contidos no valor repassado, não

cabendo a SMCNF nenhum outro pagamento pela execução do projeto.

13.3 Não será disponibilizado nenhum espaço cultural/equipamento cultural para as

atividades propostas.

13.4 O proponente deverá se certificar que sua proposta seja plenamente realizável,

dentro do valor indicado, com os descontos previstos em lei, e nos prazos estabelecidos.

13.4 Os pagamentos serão executados pela Secretaria Municipal de Finanças,

Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão - PMNF, após a apresentação da

mailto:duvidasnegode@gmail.com
https://rj-novafriburgo-pm-nfs.cloud.el.com.br//paginas/sistema/login.jsf
https://rj-novafriburgo-pm-nfs.cloud.el.com.br//paginas/sistema/login.jsf


nota fiscal, respeitados os prazos de tramitação administrativa interna da Prefeitura

Municipal de Nova Friburgo/RJ.

14. DAS OBRIGAÇÕES DO SELECIONANDOS

14.1. Os proponentes selecionados deverão cumprir, obrigatoriamente, as normas a

seguir estabelecidas:

a) Executar, na integra, as propostas artísticas selecionadas, conforme aprovadas

previamente no plano de trabalho, não podendo substituí-las por outra atração ou artista;

b) Assinar instrumento de contrato, comprometendo-se com a prestação do serviço;

c) Responsabilizar-se por sua participação no evento, através da viabilização de

transporte e de equipamentos de uso pessoal, seu e dos demais membros de sua ficha

técnica;

d) Incluir em suas ações de divulgação, quaisquer que sejam, créditos à Prefeitura

Municipal de Nova Friburgo, Secretaria Municipal de Cultura, Conselho Municipal de

Política Cultural, Fundo Municipal de Cultura/NF, Fundo Nacional de Cultura e

Governo Federal, obedecendo aos critérios de veiculação das logomarcas estabelecidas,

bem como, citar verbalmente, no dia do evento e em eventuais entrevistas à imprensa;

e) Caso a proposta apresentada no plano de trabalho contenha ação não aconselhável à

menor de 18 (dezoito) anos, informar a classificação etária permitida;

14.1.1. As apresentações artísticas em eventos, projetos e atividades artísticas e culturais

realizadas e/ou apoiadas pela SMCNF, seguirá um sistema de rodízio, oportunizando

igualitariamente os proponentes credenciados.

14.1.2. Não haverá apresentações consecutivas de artistas/bandas em eventos apoiados

e/ou realizados pela Secretaria.

15 - DOS ANEXOS

Anexo I – Títulos e Descrição das Funções em que se desdobram as Atividades de
Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões



Anexo II – Formulário de Inscrição e apresentação do projeto e documentações;

Anexo III – Declarações de Endereço;

Anexo IV - Declaração de Não Vínculo com a Administração Municipal;

Anexo V – Recursos;

Anexo VI – Autodeclaração Étnico-Racial;

Anexo VII - Autodeclaração de Transexuais ou Travestis.

16.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Nº 8.666, de 1993, e da Lei Nº

10.520, de 2002, a Contratada que:

16.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em

decorrência da contratação;

16.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

16.1.3 Fraudar na execução do contrato;

16.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;

16.1.5 Cometer fraude fiscal;

16.1.6 Não mantiver a proposta.

16.2. No caso de descumprimento total ou parcial das condições desta chamada pública,

a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, sem prejuízo das perdas e danos e multas

cabíveis, nos termos da Lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades

previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal Nº 8.666/93, bem como, no que couber, as

seguintes sanções:

16.2.1. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo

de término do serviço, sobre o valor da nota de empenho, respeitando os limites de lei

civil;

16.2.2. Multa administrativa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de

empenho, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza,

seja contratual ou legal;



16.3. As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas, cumulativamente,

ou individualmente, não impedindo que a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

rescinda, unilateralmente, o contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis;

16.4. As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos

pagamentos eventualmente devidos pela Administração Pública à contratada ou, ainda,

quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do

art. 86 da Lei Federal Nº 8.666/93;

16.5. A aplicação de multas não elidirá, em face do descumprimento do pactuado, o

direito da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo de rescindir, de pleno direito, o

contrato, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial,

sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurando o

contraditório e a ampla defesa;

16.6. O Proponente contemplado (a), que não retirar o empenho dentro do prazo

de validade da sua proposta; deixar de entregar a documentação exigida para

contratação, retardar a execução, descumprir, injustificadamente, qualquer

cláusula contratual; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal

poderá, nos termos do art. 7º da Lei Federal Nº 10.520/02, ser impedida de

contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem

prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao

grau de culpabilidade da conduta apenada.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 Esclarecimentos acerca do conteúdo desta Chamada Pública, poderão ser obtidos

APENAS através do e-mail: duvidasnegode@gmail.com entre 09 horas até às 17 horas,

em dias úteis .Não será oferecida nenhuma orientação presencial ou por telefone.

17.2 O proponente selecionado autorizará a SMCNF a difundir e/ou publicar imagens

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

nas redes sociais da Prefeitura de Nova Friburgo;

17.3 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;

17.4 A SMCNF se reserva o direito de não selecionar nenhuma proposta apresentada,

caso avalie serem inviáveis de realização, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto

de vista financeiro.

17.5 A SMCNF fica reservado o direito de ampliar, prorrogar, revogar, cancelar ou

anular a presente Chamada Pública, havendo motivos ou justificativas para tais

procedimentos, devidamente expressos;

17.6 O proponente fica integralmente responsável por recolher todos os impostos e

taxas, sejam federais, estaduais ou municipais que venham a incidir sobre o objeto da

proposta selecionada, inclusive publicidade, direitos trabalhistas envolvidos e

arrecadação de direitos autorais, na forma da Lei Nº 9.610/98. A Secretaria Municipal

de Cultura não será responsabilizada, ou solidariamente responsável, por quaisquer

infrações ao Direito Autoral e à Lei Federal Nº 9.610/98, se envolvidos, referente à

realização/execução da proposta, assumindo o proponente, toda e qualquer

responsabilidade exclusiva nas questões relativas aos direitos autorais ora envolvidos,

cabendo tão somente a sua exclusiva competência por toda e qualquer sanção (civil e

penal) pela violação ao direito autoral, se envolvido. Quanto a qualquer reprodução,

divulgação, representação, citação, execução e/ou utilização de direito autoral protegido

de terceiro (s), o proponente deverá ser exclusivamente responsável por toda e qualquer

autorização/licença/cessão (prévia e expressa), bem como pelo pagamento e ônus de

qualquer recolhimento relativo a direitos autorais.

17.7 Constitui obrigação do proponente, todo e qualquer dano que vier a causar a

terceiros.

17.8 São terminantemente proibidas manifestações, cujo teor apresente cunho racista,

xenófobo, sexista ou qualquer forma de preconceito ou que estimulem a violência,

projetos que contenham palavras de baixo calão e/ou xingamentos, que contenham

incitação ao uso de drogas e entorpecentes ilícitos;

17.9 Todos os materiais enviados no ato da inscrição, passarão a fazer parte do cadastro

da Secretaria Municipal de Cultura, para fins de pesquisa, documentação e mapeamento

da produção cultural friburguense. Os materiais envolvidos não serão devolvidos e

poderão ser utilizados quantas vezes necessários.



17.10 Ao realizar a inscrição, o candidato autoriza a Secretaria Municipal de Cultura a

divulgar e tornar acessível, sem autorização prévia e sem qualquer ônus, as imagens e

informações contidas na inscrição com fins, exclusivamente, educacionais e culturais.

17.11 Toda e qualquer ocorrência de infração à Lei 8.069 (Estatuto da Criança e do

Adolescente) será de responsabilidade integral e exclusiva do proponente.

17.12 O proponente se responsabiliza, integralmente, por todas as obrigações

trabalhistas, previdenciárias e comerciais decorrentes da execução/realização da

proposta.

17.13 Em caso de força maior ou caso fortuito e/ou interesse público que venha a

impedir, total ou parcialmente, a execução da proposta no dia e horário estabelecidos,

ora selecionada nesta Chamada Pública, a SMCNF, mediante decisão a seu exclusivo

critério, considera suspensa e/ou adiada a realização da proposta selecionada, sem que o

proponente tenha direito a qualquer indenização, seja a que título for.

17.14 O proponente precisa se certificar das questões específicas para realização de sua

proposta, considerando todas as especificidades técnicas.

17.15 Da presente Chamada Pública, não decorre qualquer vínculo empregatício entre

as partes.

17.16 Fica eleito o Foro de Cidade de Nova Friburgo para dirimir quaisquer

controvérsias, oriundas do presente Edital e instrumento jurídico pertinente.

17.17 Quaisquer casos omissos serão resolvidos pela Comissão de avaliação da

Secretaria Municipal da Cultura.

Nova Friburgo, 12 de Novembro, de 2020.

Prefeito Municipal: Secretário Municipal de Cultura:



ANEXO I

DE 05 DE OUTUBRO DE 1978

Títulos e Descrição das Funções em que se desdobram as Atividades de Artistas e
Técnicos em Espetáculos de Diversões

I - Artes Cênicas

Acrobata

Executa acrobacias e demonstrações de ginástica, realizando exercícios de
contorcionismo, força e equilíbrio, saltos e cambalhotas; utiliza-se de barras, trampolim,
aparelhos, animais, bicicletas e outros meios. Pode atuar sozinho ou em conjunto com
outros artistas, no ar ou em terra.

Aderecista

Monta, transforma ou duplica objetos cenográficos, e de indumentária, seguindo
orientação do cenógrafo e/ou figurinista, utilizando-se de técnicas artesanais.

Amestrador

Amestra animais domésticos para exercícios, através de comando de gestos e voz,
baseando-se no reflexo condicionado.

Assistente de Coreógrafo

Auxilia e substitui o coreógrafo durante o período de montagem ou remontagem do
espetáculo, em suas tarefas específicas.

Assistente de Direção

Auxilia e assiste o Diretor em todas as suas atribuições, participando do processo
criador; zela pela disciplina e andamento dos ensaios na ausência do Diretor, atuando
também, como elemento de ligação junto à produção, equipe artística e técnica;
providencia os avisos, diariamente colocados em tabelas durante os ensaios; na ausência
do Diretor, a responsabilidade de toda a parte artística poderá lhe ser delegada.



Ator

Cria, interpreta e representa uma ação dramática, baseando-se em textos, estímulos
visuais, sonoros ou outros, previamente concebidos por um autor ou criados através de
improvisações individuais ou coletivas; utilizam-se de recursos vocais corporais e
emocionais, apreendidos ou intuídos, com o objetivo de transmitir ao expectador, o
conjunto de ideias e ações dramáticas propostas; pode utilizar-se de recursos técnicos
para manipular bonecos, títeres e congêneres; pode interpretar sobre a imagem ou a voz
de outrem; ensaia buscando aliar a sua criatividade a do Diretor.

Bailarino ou Dançarino

Executa danças através de movimentos coreográficos pré-estabelecidos ou não: ensaia
seguindo orientação do Coreógrafo, atuando individualmente ou em conjunto,
interpretando papéis principais ou secundários; pode optar pela dança clássica; moderna,
contemporânea, folclórica, popular ou shows; podem ministrar aulas de dança em
academias ou escolas de dança, reconhecidas pelo Conselho Federal de Educação,
obedecidas as condições para registro como professor.

Barreira

Cuida da manutenção do espetáculo circense, visando o bom andamento do mesmo, faz
montagem e desmontagem dos números no decorrer do espetáculo; eventualmente,
ajuda o Artista quando o mesmo se apresenta sozinho, sob orientação do Ensaiador
Circense.

Cabeleireiro de Espetáculos

Executa penteados exigidos pela concepção do espetáculo, segundo orientação da
equipe de criação e utilizando produtos adequados.

Camarada

Ajuda a armar o circo e a cuidar da sua manutenção, limpando-o, ajustando todos os
acessórios das instalações e executando outras tarefas auxiliares, sob orientação do
Capataz.

Camareira

Encarrega-se da conservação das peças de vestuário utilizadas no espetáculo, limpando-
as, passando-as e costurando-as, providenciando a sua lavagem; auxilia os atores e
figurantes a vestirem as indumentárias cênicas; organiza o guarda-roupa e embalagem
dos figurinos, em caso de viagem.

Capataz

Encarregado geral do material: examina o bom estado das cordas, cabos de aço,
mastaréus, grades, cruzetas, e todo material, para que haja segurança do público e dos
artistas, tendo sob sua subordinação o Camarada.



Caracterizador

Cria e projeta características físicas artificiais, maquiagem e penteados da personagem,
definidos pela direção do espetáculo.

Cenógrafo

Cria, projeta e supervisiona, de acordo com o espírito da obra, a realização e montagem
de todas as ambientações e espaços necessários à cena, incluindo a programação
cronológica dos cenários; determina os materiais necessários; dirige a preparação,
montagem, desmontagem e remontagem das diversas unidades do trabalho.

Cenotécnico

Planeja, coordena, constrói, adapta e executa todos os detalhes de material, serviços e
montagem dos cenários, seguindo maquetes, croquis e plantas fornecidos pelo
Cenógrafo.

Comedor de Fogo

Introduz e expede fogo pela boca, utilizando-se de tochas, acendendo-as e apagando-as
sucessivamente: faz também demonstrações de insensibilidade epidérmica ao fogo.

Contorcionista

Executa contorcionismo em vários sentidos, mediante exercícios específicos para causar
a impressão de fenômenos anatômicos.

Contra-Regra

Executa tarefas de colocação dos objetos de cena e decoração do cenário; guarda-os em
local próprio; cuida da sua manutenção, solicitando aos técnicos os reparos necessários
dá sinais para o início e intervalos do espetáculo para atores e público; executa a
limpeza do palco; é encarregado pelos efeitos e ruídos na caixa do teatro, segundo as
exigências do espetáculo.

Coreógrafo

Cria obras coreográficas, e/ou movimentações cênicas, utilizando-se de recursos
humanos, técnicos e artísticos a partir de uma ideia básica, valendo-se, para tanto, de
música, texto, ou qualquer outro estímulo; estrutura o esquema do trabalho a ser
desenvolvido e cria as figuras coreográficas ou sequências; transmite aos Artistas a
forma, a movimentação, o ritmo, a dinâmica ou interpretação, necessários à execução da
obra proposta; pode dedicar-se à preparação corporal de artistas.

Cortineiro



Manipula cordas ou dispositivos elétricos, para o movimento das cortinas, seguindo as
determinações do Diretor ou Diretor de Cena, mediante as necessidades determinadas
pelo espetáculo.

Costureira de Espetáculos

Confecciona trajes específicos para espetáculos, a partir das ideias concebidas pelo
figurinista ou cenógrafo.

Diretor

Cria, elabora e coordena a encenação do espetáculo, a partir de uma ideia, texto, roteiro,
obra literária, música ou qualquer outro estímulo, utilizando-se de recursos técnico-
artísticos, procurando assegurar o alcance dos resultados objetivados com a encenação;
estuda a obra a ser representada, analisando o tema, personagem e outros elementos
importantes, para obter uma percepção geral do espírito da mesma; define com o
coreógrafo, figurinista, cenógrafo, iluminador e outros técnicos, quais as melhores
soluções para o espetáculo, preservando assim a unidade da obra; assume uma linha
filosófica ou ideológica individual ou coletiva para o trabalho, norteado pelos princípios
da liberdade criativa; decide sobre quaisquer alterações no espetáculo; opina e sugere a
divulgação do espírito do espetáculo; presta assistência durante o período de
apresentação; na relação com o produtor fica preservada a sua autonomia quanto à
criação; define com o produtor a equipe técnica e artística.

Diretor Circense

Programa o espetáculo, dirige o ensaio e a apresentação e é responsável pela
organização e boa ordem do espetáculo.

Diretor de Cena

Encarrega-se da disciplina e andamento do espetáculo, durante a representação; faz
cumprir as normas e horários para o bom andamento do trabalho; elabora tabelas de
avisos, notificando os corpos técnico e artístico do andamento ou alterações do trabalho;
comunica ao contra-regra as irregularidades ou problemas de manutenção de objetos,
cenário e figurinos.

Diretor de Produção

Encarrega-se da produção do espetáculo, junto à equipe técnica e artística; analisa e
planeja as necessidades de montagem; controla o andamento da produção, dando
cumprimento a prazos e tarefas.

Domador

Doma e adestra animais ferozes, dentro de jaulas adequadas. Utiliza-se de aparelhos e

objetos apropriados para obter dos animais o cumprimento de exercícios por ele



determinados.

Eletricista de Circo

Cuida da iluminação interna e externa e mantém as fiações em bom estado; instalam os
refletores, quadros de luz e chaves; faz efeitos de iluminação e opera refletores.

Eletricista de Espetáculos

Instala e repara os equipamentos elétricos e de iluminação, montando-os, substituindo-
os ou reparando circuitos elétricos, para adaptar essas instalações às exigências do
espetáculo; afina os refletores e coloca gelatinas coloridas, conforme esquema de
Iluminação; instala as mesas de comando das luzes e aparelhos elétricos.

Ensaiador Circense

Ensaia representações teatrais e outros artistas para números de picadeiro ou de palco,
visando melhor desenvolvimento do espetáculo; pode servir de ponto nas
representações.

Ensaiador de Dança

Ensaia os movimentos coreográficos com os bailarinos ou dançarinos, colocando-os
técnica e interpretativamente dentro do espetáculo.

Equilibrista

Realiza exercícios de acrobacia, baseado em pontos de equilíbrio, utilizando-se de
aparelhos adequados para auxílio ou complementação do seu desempenho artístico;
pode apresentar-se só ou acompanhado.

Excêntrico Musical

Executa números musicais acrobáticos, utilizando-se de instrumentos que coloca sobre
as costas ou sob as pernas, bem como de outros objetos não instrumentais necessários à
execução de seus números; pode se apresentar sozinho ou acompanhado.

Faquir

Faz demonstrações de sua potencialidade em suportar dores ou sofrimento, por meios
próprios.

Figurante

Participa, individual ou coletivamente, de espetáculos como complementação de cena.

Figurinista



Cria e projeta os trajes e complementos usados por atores e figurantes, de acordo com a
equipe de criação; indica os materiais a serem utilizados; acompanha, supervisiona e
detalha a execução do projeto.

Homem-Bala

Lança-se ao ar por um canhão explosivo no lugar de uma bala.

Homem do Globo da Morte

Realiza acrobacias sobre uma moto no interior de um globo metálico executando voltas
de 360 graus; apresenta-se só, em duplas ou trios.

Icarista

Equilibra sobre os pés, objetos ou pessoas, em posições estáticas ou rotativas.

Iluminador

Cria e projeta a iluminação do espetáculo em consenso com a equipe de criação; indica
o equipamento necessário; elabora o plano geral de iluminação, o esquema para
instalação e adequação dos refletores à mesa de luz, bem como a afinação dos mesmos;
prepara o roteiro para operação da mesa, ensaiando o operador.

Mágico

Faz deslocar ou desaparecer objetos; executa outros tipos de ilusionismo, realizando
truques, jogos de mágica, de prestidigitação, utilizando aparelhos ou movimentos
manuais.

Maitre de Ballet

Dirige os bailarinos ou dançarinos do corpo de baile, zelando pelo rendimento técnico e
artístico do espetáculo; ensaia bailarinos ou dançarinos; remonta coreografias; ministra
aulas de dança em uma companhia específica.

Malabarista

Pratica jogos com malabares, tendo habilidade no manuseio de aparelhos, substituindo,
eventualmente, os malabares por outros objetos, com ajuda ou não do auxiliar.

Manequim

Representa e desfila usando seu corpo para exibir roupas e adereços.

Maquiador de Espetáculo

Maquia o rosto, pescoço, mãos e, segundo a necessidade, o corpo do artista, utilizando
produtos adequados e empregando técnicas especiais; analisa o tipo de personagem a ser



vivido pelo ator, examinando no roteiro, ou segundo sugestões citadas pela equipe de
criação, a idade e características a serem realçadas; aplica postiços.

Maquinista

Constrói, monta e desmonta cenários; auxilia o setor cenotécnico; movimenta cortinas
de cena, cabos de varanda ou alçapão; faz a manutenção da maquinaria do teatro e do
urdimento; orienta e executa os movimentos do cenário durante o espetáculo.

Maquinista Auxiliar

Auxilia o maquinista nas suas atribuições de construir, montar e desmontar cenários,
bem como na sua movimentação.

Mestre de Pista

Encarregado de espetáculo circense, obedecendo e fazendo obedecer à programação do
Diretor Artístico, através do programa interno; fixa os avisos em tabelas, apresentando
ou auxiliando a apresentação, quando há apresentador.

Operador de Luz

Opera os controles da mesa de iluminação, unidades fixas ou móveis; executa o roteiro
de iluminação; verifica o funcionamento do equipamento elétrico.

Operador de Som

Monta e opera a aparelhagem de som, que reproduz a trilha sonora do espetáculo.

Palhaço

Realiza pantominas, pilhérias e outros números cômicos, comunicando-se com o
público por meio de cenas divertidas; caracteriza-se através de roupas extravagantes e
empregando máscara constante, individual e intransferível ou disfarces cômicos, para
apresentar seus números; orienta-se por instruções recebidas ou pela própria imaginação,
fazendo gestos característicos, podendo se apresentar só ou acompanhado.

Secretário de Frente

Percorre as praças antecipadamente para localizar terrenos, fazer locações, licenciar o
circo, promover publicidade e efetuar pagamento; é também responsável pelas despesas
e liberação do espetáculo.

Secretário Teatral

Organiza a administração da empresa; coordena a produção; disciplina, interna e
externamente, a atividade da companhia e da produção; encarrega-se da documentação
legal da companhia e da produção; efetua pagamentos; controla os "bordereaux" e
fiscaliza a bilheteria.



Sonoplasta

Elabora o fundo musical ou efeitos sonoros especiais, ao vivo ou gravados,
selecionando músicas, efeitos adequados ao texto e de comum acordo com a equipe de
criação; pesquisa as músicas ou efeitos, para montar a trilha sonora; pode operar a mesa
de controle, produzindo os efeitos planejados ou ensaia o operador de som.

Strip-Teaser

Representa usando a expressão corporal, para transmitir dramaticamente emoções
sensuais, ensaiadas ou improvisadas, com ou sem música.

Técnico de Som

Instala e repara os equipamentos de som de acordo com a direção; fornece manutenção
a estes equipamentos; auxilia tecnicamente ao operador de som, quando necessário.

II - Cinema

Aderecista

Monta, transforma ou duplica, utilizando-se de técnicas artesanais, objetos cenográficos
e de indumentária, segundo orientação do cenógrafo e/ou figurinista.

Animador

Executa a visualização do roteiro, modelos dos personagens e os layouts de cena,
conforme orientação do diretor de animação.

Arquivista de Filmes

Organiza, controla e mantém sob sua guarda, filmes e material publicitário em arquivos
apropriados; avalia e relata o estado do material, coordenando os trabalhos de revisão e
reparos das cópias, quando possível ou necessário, com o auxílio do revisor.

Assistente de Animação

Transfere para o acetato, os layouts do animador e do assistente de animador.

Assistente de Animador

Completa o planejamento do animador, intercalando os desenhos; faz pequenas
animações.

Assistente de Câmeras de Cinema

Assiste o operador de câmera e o diretor de fotografia; monta e desmonta a câmera de
cinema e seus acessórios; zela pelo bom estado deste equipamento; carrega e descarrega
chassis, opera o foco, a zoom e o diafragma; redige os boletins de câmera, prepara o



material a ser encaminhado ao laboratório, realiza os testes de verificação de
equipamento.

Assistente de Cenografia

Assiste o cenógrafo em suas atribuições; coleta dados e realiza pesquisas relacionadas
com o projeto cenográfico.

Assistente do Diretor Cinematográfico

Assiste o diretor cinematográfico em suas atividades, desde a preparação da produção
até o término das filmagens; coordena as comunicações entre o diretor de produção
cinematográfica e o conjunto da equipe e do elenco; colabora na análise técnica do
roteiro, do plano e da programação diária de filmagens ou ordem do dia; supervisiona o
recebimento e distribuição dos elementos requisitados na ordem do dia; coordena e
dinamiza as atividades, visando o cumprimento da programação estabelecida.

Assistente de Montador Cinematográfico

Encarrega-se da ordenação, classificação e sincronização do som e imagem do copião;
executa os cortes indicados pelo montador cinematográfico; classifica e ordena as
sobras de som e imagem; sincroniza as diversas pistas componentes da trilha sonora do
filme.

Assistente de Montador de Negativo

Assiste o montador de negativo em suas atribuições; prepara o material e equipamento a
ser utilizado; acondiciona as sobras de material.

Assistente de Operador de Câmera de Animação

Assiste o operador de câmera no processo de filmagem de animação.

Assistente de Produtor Cinematográfico

Assiste o diretor de produção cinematográfica no desempenho de suas funções.

Assistente de revisor e limpador

Encarrega-se da revisão e limpeza de películas e fitas magnéticas.

Assistente de Trucador

Assiste o trucador cinematográfico em suas atribuições.

Ator

Cria, interpreta e representa uma ação dramática, baseando-se em textos, estímulos
visuais, sonoros ou outros, previamente concebidos por um autor ou criados através de
improvisações individuais ou coletivas; utiliza-se de recursos vocais, corporais e



emocionais, aprendidos ou intuídos, com o objetivo de transmitir ao espectador o
conjunto de ideias e ações dramáticas propostas; pode utilizar-se de recursos técnicos
para manipular bonecos, títeres e congêneres; pode interpretar sobre a imagem ou voz
de outrem; ensaia buscando aliar a sua criatividade à do diretor; atua em locais onde se
apresentam espetáculos de diversões públicas e/ou nos demais veículos de comunicação.

Auxiliar de Tráfego

Encarrega-se do encaminhamento dos filmes aos seus devidos setores.

Cenarista de Animação

Executa os cenários necessários para cada plano, cena e sequência da animação,
conforme os layouts de cena e orientação do chefe de arte e do diretor de animação.

Cenógrafo

Cria, projeta e supervisiona, de acordo com o espírito da obra, a realização e montagem
de todas as ambientações e espaços necessários à cena; determina os materiais
necessários; dirige a preparação, montagem e remontagem das diversas unidades de
trabalho. Nos filmes de longa metragem exerce, ainda, as funções de diretor de arte.

Cenotécnico

Planeja, coordena, constrói, adapta e executa todos os detalhes de material, serviços e
montagem dos cenários, segundo maquetes croquis e plantas fornecidas pelo cenógrafo.

Chefe de Arte de Animação

Coordena o trabalho dos coloristas e da copiadora eletrostática.

Colador-Marcador de Sincronismo

Tira as pontas de sincronismo, ao mesmo tempo que faz a marca do ponto sincrônico do
anel anterior, colocando, por meio de emendas, o rolo de filme e de magnético em seu
estado original.

Colorista de Animação

Cobre desenhos impressos no acetato sob a supervisão do chefe de arte.

Conferente de Animação

Confere o trabalho dos coloristas; auxilia na filmagem; cuida do mapa de animação e da
ordem dos desenhos e cenários, separando-os por planos e cenas.

Continuísta de Cinema

Assiste o diretor cinematográfico no que se refere ao encadeamento e continuidade da
narrativa, cenários, figurinos, adereços, maquiagem, penteados, luz ambiente,



profundidade de campo, altura e distância da câmera; elabora boletins de continuidade e
controla os de som e de câmera; anota diálogos, ações, minutagens, dados de câmera e
horário das tomadas; prepara a claquete e informa à produção dos gastos diários de
negativo e de fita magnética.

Contra-Regra de Cena

Encarrega-se da guarda, conservação e colocação dos objetos de cena, sob orientação do
cenógrafo.

Cortador-Colador de Anéis

Corta os trechos marcados do copião ou cópia do trabalho, seguindo a numeração feita
pelo marcador de anéis.

Diretor de Animação

Cria o planejamento de animação do filme, os layouts de cena, guias de animação,
movimentos de câmera; supervisiona o processo de produção, inclusive trilha sonora; é
o responsável pela qualidade do filme.

Diretor de Arte

Cria, conceitua, planeja e supervisiona a produção de todos os componentes visuais de
um filme ou espetáculo; traduz, em formas concretas, as relações dramáticas imaginadas
pelo diretor cinematográfico e sugeridas pelo roteiro; define a construção plástico-
emocional de cada cena e de cada personagem, dentro do contexto geral do espetáculo;
verifica e elege as locações, as texturas, a cor e efeitos visuais desejados, junto ao
diretor cinematográfico e ao diretor de fotografia; define e conceitua o espetáculo
estabelecendo as bases, sob as quais trabalharão o cenógrafo, o figurinista, o maquiador
e o técnico de efeitos.

Especiais Cênicos, os gráficos e os demais profissionais necessários, supervisionando-
os durante as diversas bases de desenvolvimento do projeto.

Diretor de Animação

Responsável pelo visual gráfico dos filmes de animação; cria os personagens e os
cenários do filme.

Diretor Cinematográfico

Cria a obra cinematográfica, supervisionando e dirigindo sua execução, utilizando
recursos humanos, técnicos e artísticos; dirige artística e tecnicamente a equipe e o
elenco; analisa e interpreta o roteiro do filme, adequando-o à realização cinematográfica,
sob o ponto de vista técnico e artístico; escolhe locações, cenários, figurinos,
cenografias e equipamentos; dirige e/ou supervisiona a montagem, dublagem, confecção
da trilha musical e sonora, e todo o processamento do filme até a cópia final;
acompanha a confecção do "trailer" e do "avant-trailer".



Diretor de Dublagem

Assiste ao filme e sugere a escalação do elenco para a dublagem do filme, esquematiza
a produção, programa os horários de trabalho, orienta a interpretação e o sincronismo do
ator sobre sua imagem ou de outrem.

Diretor de Fotografia

Interpreta com imagens o roteiro cinematográfico, sob a orientação do diretor
cinematográfico; mantém o padrão técnico e artístico da imagem; durante a preparação
do filme, seleciona e aprova o equipamento adequado ao trabalho, indicando e/ou
aprovando os técnicos sob sua orientação; o tipo de negativo a ser adotado, os testes de
equipamento; examina e aprova locações interiores e exteriores, cenários e vestuários;
nas filmagens, orienta o operador de câmera, assistente de câmera, eletricistas,
maquinistas e supervisiona o trabalho do continuísta e o do maquiador, sob o ponto de
vista fotográfico; no acabamento do filme, quando conveniente ou necessário,
acompanha a cópia final, em laboratório, durante a marcação de luz.

Diretor de Produção Cinematográfica

Mobiliza e administra recursos humanos, técnicos, artísticos e materiais para a
realização do filme; racionaliza e viabiliza a execução do projeto, mediante análise
técnica do roteiro, em conjunto com o diretor cinematográfico ou seu assistente;
administra financeiramente a produção.

Editor Áudio

Encarrega-se da revisão e sincronização dos diálogos dublados; sincroniza as "bandas
internacionais" e marca as correções a serem feitas na mixagem.

Eletricista de Cinema

Encarrega-se da guarda, manutenção e adequada instalação do equipamento elétrico e
de iluminação do filme, distribuindo, de acordo com as indicações do diretor de
fotografia; determina as especificações dos geradores a serem utilizados.

Figurante

Participa, individual ou coletivamente, como complementação de cena.

Figurinista

Cria e projeta os trajes e complementos usados pelo elenco e figuração, executando o
projeto gráfico dos mesmos; indica os materiais a serem utilizados; acompanha,
supervisiona e detalha a execução do projeto.

Fotógrafo de Cena



Fotografa, durante as filmagens, cenas do filme para efeito de divulgação do material
publicitário; indica o material adequado ao seu trabalho; trabalha em conjunto com o
diretor cinematográfico e o diretor de fotografia.

Guarda-Roupeiro

Encarrega-se da conservação das peças de vestuário, utilizadas no espetáculo ou
produção; auxilia o elenco e a figuração a vestir as indumentárias, organiza a guarda e
embalagem dos figurinos, em caso de viagem.

Letrista de Animação

Executa os letreiros ou créditos para produções cinematográficas.

Maquiador de Cinema

Encarrega-se da maquiagem ou caracterização do elenco e figuração de um filme, sob
orientação do diretor cinematográfico, em comum acordo com o diretor de fotografia;
indica os produtos a serem utilizados em seu trabalho.

Maquinista de Cinema

Encarrega-se do apoio direto ao operador de câmera, assistente de câmera e eletricista,
no que se refere ao material de maquinaria; instala e opera equipamentos destinados à
fixação e/ou movimentação da câmera.

Marcador de Anéis

Executa a marcação dos anéis de dublagem, no copião ou cópia de trabalho.

Microfonista

Assiste o técnico de som; monta e desmonta o equipamento, zelando pelo seu bom
estado; posiciona os microfones; confecciona os boletins de som.

Montador do Filme Cinematográfico

Monta e estrutura o filme, em sua forma definitiva, sob a orientação do diretor
cinematográfico, a partir do material de imagem e som, usando seus recursos artísticos,
técnicos e equipamentos específicos; zela pelo bom estado e conservação das pistas
sonoras; faz o plano de mixagem, participando da mesma; orienta o assistente de
montagem.

Montador de Negativo

Monta negativos de filmes cinematográficos a partir do copião montado, respeitando os
cortes e marcação do montador de filme cinematográfico.

Operador de Câmera



Opera a câmera cinematográfica, a partir das instruções do diretor cinematográfico e do
diretor de fotografia; enquadra as cenas do filme, indica os focos e os movimentos
de zoom e câmera.

Operador de Câmera de Animação

Filma os desenhos em equipamento especial, responsabilizando-se pela qualidade
fotográfica do filme.

Operador de Gerador

Encarrega-se da manipulação e operação do gerador de corrente elétrica, durante as
filmagens.

Pesquisador Cinematográfico

Coleta e organiza dados e materiais, desenvolve pesquisas no sentido de preservação da
memória cinematográfica, sob qualquer forma, quer fílmica, bibliográfica, fotográfica e
outras.

Projecionista de Laboratório

Opera projetor cinematográfico, especialmente preparado para os trabalhos de estúdio
de som.

Revisor de filme

Executa a revisão e reparo das cópias de filmes, verificando as condições materiais das
mesmas, sob coordenação do arquivista de filmes.

Roteirista de Animação

Cria, a partir de uma ideia, texto ou obra literária, sob a forma de argumento ou roteiro
de animação, narrativa com sequências de ação, com ou sem diálogos, a partir do qual
se realiza o filme de animação.

Roteirista Cinematográfico

Cria, a partir de uma ideia, texto ou obra literária, sob a forma de argumento ou roteiro
de animação, narrativa com sequências de ação, com ou sem diálogos, a partir do qual
se realiza o filme de animação.

Técnico em Efeitos Especiais Cênicos

Realiza e/ou opera, durante as filmagens, mecanismos que permitem a realização de
cenas exigidas pelo roteiro cinematográfico, cujo efeito dá ao expectador
convencimento da ação pretendida pelo diretor cinematográfico.

Técnicos em Efeitos Especiais Óticos



Realiza e elabora trucagens, durante as filmagens, com acessórios complementares à
câmera, e sem a utilização de laboratório e de imagens ou truca.

Técnico de Finalização Cinematográfica

Acompanha as trucagens e faz o tráfego de laboratório, supervisionando a qualidade do
material trabalhado, na área do filme publicitário.

Técnico de Manutenção Eletrônica

Encarrega-se da conservação, manutenção e reparo do equipamento eletrônico de um
estúdio de som.

Técnico de Manutenção de Equipamento Cinematográfico

Responsável pelo bom andamento das máquinas, com profundo conhecimento de
mecânica e/ou eletrônica cinematográfica.

Técnico-Operador de Mixagem

Encarrega-se de reunir em uma única pista, todas as pistas sonoras de um filme, após
submetê-las a vários processos de equalização sonora.

Técnico de Som

Realiza a interpretação e registro durante as filmagens, dos sons requeridos pelo Diretor
Cinematográfico, indica o material adequado ao seu trabalho e a equipe que o assiste;
examina e aprova, do ponto de vista sonoro, as locações internas e externas; cenários e
figurinos, orienta o microfonista, acompanha o acabamento do filme, a transcrição do
material gravado para magnético perfurado; a mixagem e a transcrição ótica.

Técnico em Tomada de Som

Realiza a gravação de vozes, ruídos e músicas, em estúdio de som; opera a mesa de
gravação; executa equalizações sonoras.

Técnico em Transferência Sonora

Realizam a transferência de sons gravados em discos, fitas magnéticas ou óticas para
fitas magnéticas ou negativo ótico; realiza testes de ajuste do equipamento e da
qualidade do negativo ótico revelado.

Trucador Cinematográfico

Executa trucagens óticas, realizando efeitos de imagem desejados pelo Diretor
Cinematográfico; opera o equipamento denominado "truca".

III Fotonovela

Arte-Finalista de Fotonovela



Aplica as fotos nas páginas; traça as legendas, especificando a fala do personagem; faz
os fios e o acabamento final, de acordo com a diagramação.

Assistente de Fotografia de Fotonovela

Encarrega-se do material fotográfico; executa a troca de lentes das câmeras; distribui o
material de trabalho, entre os iluminadores e toma a medição de luz.

Continuísta de Fotonovela

Acompanha e assiste ao diretor, no que se refere ao encadeamento e continuidade das
cenas, cenários, figurinos, adereços, maquiagem, penteados, luz ambiente, altura e
distância da câmera; elabora boletins de controle da continuidade.

Coordenador de Elenco

Seleciona atores para composição de elenco para fotonovela; promove o primeiro
contato entre as partes.

Diagramador de Fotonovela

Dispõe a sequência das fotos a serem impressas, tendo o cuidado especial na
programação gráfica das cenas e na colocação das falas; orienta o laboratório
fotográfico quanto ao padrão de ampliação das fotos.

Diretor de Fotonovela

Dirige os atores, fotógrafos e equipe técnica; aprova as locações, quando necessário
encaminha ao redator, adaptações do texto; determina a ambientação cênica e figurinos;
discute com o fotógrafo, os melhores ângulos para as tomadas.

Diretor de Produção de Fotonovela

Analisa tecnicamente o roteiro; elabora o plano para a execução da fotonovela e decide
as locações, juntamente com o Diretor; determina a tabela de horário; providencia todos
os meios materiais para a realização do plano de produção.

Redator Final de Fotonovela

Revisa e reescreve, quando necessário e devidamente autorizado pelo roteirista, os
textos finais da fotonovela: cria histórias originais ou adapta obras de cunho literário ou
não, transformando-as em roteiros com linguagem específica, adequada à fotonovela.

IV - Radiodifusão

Ator

Cria, interpreta e representa uma ação dramática, baseando-se em textos, estímulos
visuais, sonoros ou outros, previamente concebidos por um autor ou criados através de
improvisações individuais ou coletivas; utiliza-se de recursos vocais, corporais e



emocionais, aprendidos ou intuídos, com o objetivo de transmitir ao expectador, o
conjunto de ideias e ações dramáticas propostas; pode utilizar-se de recursos técnicos
para manipular bonecos, títeres e congêneres; pode interpretar sobre a imagem ou a voz
de outrem; ensaia buscando aliar a sua criatividade à do diretor.

Figurante

Participa, individual ou coletivamente, de espetáculos como complementação de cena.



ANEXO II

FORMULÁRIO

FORMULÁRIO PESSOA FÍSICA - Chamada Pública Nº 05/2020 - “NEGO DÉ”

DADOS CADASTRAIS *

NOME COMPLETO:

______________________________________________

ENDEREÇO COMPLETO *

RUA/NÚMERO/COMPLEMENTO/ BAIRRO/CIDADE/UF/CEP

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

TELEFONE FIXO

_______________________________________________

TELEFONE CELULAR *

_______________________________________________

RG E ÓRGÃO EXPEDIDOR *

_______________________________________________

CPF *

________________________________________________

11- E-MAIL *

*ATENÇÃO: TODA COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA, SOMENTE ATRAVÉS DO E-MAIL
INSCRITO NESTE FORMULÁRIO. NÃO SERÃO RESPONDIDAS OU FORNECIDOS QUAISQUER
INFORMAÇÕES A E-MAIL DIVERSO, MESMO QUE PERTENCENTE AO PROPONENTE.

__________________________________________________________



CONTA BANCÁRIA - BANCO - AGÊNCIA *

__________________________________________________

PROPOSTA DE TRABALHO *

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

___________________________________________________

PRAZO DE EXECUÇÃO *

___________________________________________________

OBJETIVO GERAL (MÁXIMO 5 LINHAS) *

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

PÚBLICO ALVO *

______________________________________________________________________

OBJETO DA PARCERIA *

______________________________________________________________________

DESCRIÇÃO DA REALIDADE *

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS *

METAS

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ETAPA/FASE *

______________________________________________________________________

ESPECIFICAÇÃO *

______________________________________________________________________

INDICADOR FÍSICO *

UNIDADE E QUANTIDADE

______________________________________________________________________



DURAÇÃO *

INÍCIO E TÉRMINO

______________________________________________________________________

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES *

METAS E AÇÕES

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ANEXAR DOCUMENTOS LEGÍVEIS E OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS NO EDITAL
ITEM 5, SUBITEM 5.1.1 * *

A NÃO APRESENTAÇÃO DE QUALQUER DOCUMENTO OBRIGATÓRIO, GERA A
DESCLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO PROPONENTE.

ANEXAR

20 - DECLARAÇÃO *

*Declaro para os devidos fins, que apresentei toda a documentação exigida por este
Edital e que todas as informações por mim apresentadas são verídicas.

() SIM



ANEXO II

FORMULÁRIO

FORMULÁRIO PESSOA JURÍDICA (MEI) - Chamada Pública nº 05/2020 –
“NEGO DÉ”

DADOS CADASTRAIS *

NOME DA ENTIDADE:

_____________________________________________

CNPJ *

_____________________________________________

ENDEREÇO COMPLETO *

RUA/NÚMERO/COMPLEMENTO/ BAIRRO/CIDADE/UF/CEP

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

TELEFONE FIXO *

_______________________________________________

TELEFONE CELULAR *

_______________________________________________

CONTA BANCÁRIA - BANCO - AGÊNCIA *

______________________________________________________________________

NOME DO RESPONSÁVEL

______________________________________________________________________

RG E ORGÃO EXPEDIDOR *

______________________________________________



CPF *

_________________________________________

ENDEREÇO COMPLETO *

RUA/NÚMERO/COMPLEMENTO/ BAIRRO/CIDADE/UF/CEP

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

E-MAIL *

ATENÇÃO: TODA COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA, SOMENTE ATRAVÉS DO E-MAIL INSCRITO
NESTE FORMULÁRIO (ANEXO I). NÃO SERÃO RESPONDIDAS OU FORNECIDOS QUALQUER
INFORMAÇÃO A E-MAIL DIVERSO, MESMO QUE PERTENCENTE AO PROPONENTE

__________________________________________________________________________________

PROPOSTA DE TRABALHO *

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

_____________________________________________________________________

PRAZO DE EXECUÇÃO *

____________________________________________________________________

OBJETIVO GERAL (MÁXIMO 5 LINHAS) *

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

PÚBLICO ALVO *

______________________________________________________________________

OBJETO DA PARCERIA *

______________________________________________________________________

DESCRIÇÃO DA REALIDADE *

______________________________________________________________________

IMPACTO SOCIAL ESPERADO *

______________________________________________________________________

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS *

METAS



______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ETAPAS/FASES *

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ESPECIFICAÇÃO

______________________________________________________________________

INDICADOR FÍSICO *

UNIDADE E QUANTIDADE

_____________________________________________________________________

DURAÇÃO *

INÍCIO E TÉRMINO

_____________________________________________________________________

DESCRIÇÕES DAS AÇÕES *

METAS E AÇÕES

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ANEXAR DOCUMENTOS LEGÍVEIS E OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS NO EDITAL
ITEM 5, SUBITEM 5.1.2 * *

*A NÃO APRESENTAÇÃO DE QUALQUER DOCUMENTO OBRIGATÓRIO, GERA A
DESCLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO PROPONENTE.

ANEXAR

DECLARAÇÃO *

Declaro para os devidos fins, que apresentei toda a documentação exigida por este
Edital e que todas as informações por mim apresentadas são verídicas.

() SIM



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA DO REPRESENTANTE LEGAL E/OU
PESSOA FÍSICA

Eu____________________________RG°_________________e CPF
n°_______________, declaro para os devidos fins, junto a Prefeitura Municipal de
Nova Friburgo e Secretaria Municipal de Cultura, que sou residente e domiciliado no
seguinte endereço:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______

Declaro, ainda, para todos os fins de direito, perante as leis vigentes, que a informação
aqui prestada é de minha inteira responsabilidade, podendo, a qualquer momento, ser
comprovada, inclusive em diligência dos órgãos municipais.

________________________________________________

Assinatura

Nova Friburgo, RJ _____/______/_______



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL

Eu_______________________________________________________ CPF/e ou CNPJ
______________________ declaro que não possuo vínculo com a Administração
Pública Municipal para efeitos de participação no Edital______________________.

______________________________________________

Assinatura

Data: _______/________/_________



ANEXO V

RECURSOS

RECURSO CONTRA A DECISÃO RELATIVA A CHAMADA PÚBLICA N°
05/2020, PUBLICADO NA HOMOLOGAÇÃO DIA___________.

Eu_______________________________________________________portador do
número de identidade RG___________________ CPF/e ou CNPJ
__________________________ inscrito para a Chamada Pública 05/2020, apresento
recurso contra________________________________________________________

____________________________________________________________________

A decisão objeto da contestação é_________________________________________

______________________________________________________(explicitar a decisão
que está contestando)

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são:_____________________

______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________

Assinatura

Data: _______/________/_________

Nova Friburgo, RJ.



ANEXO VI

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL

Eu,_______________________________________________, inscrito(a) no CPF sob o
nº.__________________, portador(a) do documento de identidade
nº.__________________, sócio(a) constituído(a) da empresa
__________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº.__________________, declaro para o fim específico de atender aos itens de políticas
afirmativas da CHAMADA PÚBLICA NEGO DÉ - No 05/2020, declaro que sou
negra/o.

Estou ciente de que prestar informações falsas, relativas às exigências estabelecidas
quanto a esta declaração incorre em, além da penalização prevista em lei,
desclassificação da chamada e a eventual necessidade de restituição dos valores
contratados, o que poderá acontecer a qualquer tempo.

Nova Friburgo,_________ de_______________ de 2020.

_______________________________________________

Assinatura



ANEXO VII

AUTODECLARAÇÃO DE TRANSEXUAIS E TRAVESTIS

Eu,____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(nome completo e/ou nome social), Identidade Nº ___________________, CPF nº
______________________, explicito neste documento a opção por concorrer à reserva
de vagas para políticas afirmativas na CHAMADA PÚBLICA NEGO DÉ Nº 05/2020,
destinada a candidatas/os transexuais ou travestis, declarando-me transexual ou travesti
e solicito a inclusão e uso do meu nome social
_________________________________________________ (indicação do nome
social), nos registros municipais relativos à chamada pública em questão.

Nova Friburgo ,___________de ________________de 2020.

_______________________________________________

Assinatura


