
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Chamada Pública nº 06/2020

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 PRÊMIO JULIO CESAR SEABRA

CAVALCANTE - JABURU de seleção de Instituições Culturais (Associações, Sociedades,

Organizações não Governamentais, e outras instituições do gênero) de Nova Friburgo, com

mais de 10 anos de atividades, para premiação honorífica, cujas inscrições estarão abertas

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, cumprindo a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural - Lei 14.017/2020, em seu

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: Instituições Culturais, grupos organizados como pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos (Associações, Sociedades, Organizações não Governamentais,

e outras instituições do gênero), envolvidos em ações de fomento, formação e difusão das

expressões culturais, há mais de dois anos, inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídica – CNPJ.

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo.

III - Prêmio - Concessão de valor em reconhecimento a excelência nas ações de fomento,

formação e difusão das atividades culturais, promovendo e divulgando o município de

Nova Friburgo.

IV - Associações, Sociedades, Organizações não Governamentais e outras instituições

do gênero, sem fins lucrativos, envolvidos em ações de fomento, formação e difusão das

expressões culturais no município de Nova Friburgo, com mais de 10 (dez) anos de

atividades.

1. DO OBJETIVO

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

cultura em nosso município. 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) Seleção de propostas de Instituições Culturais, tais como, Associações, Sociedades,

Organizações não Governamentais, e outras instituições do gênero, que tenham prestado

relevante contribuição ao desenvolvimento artístico de Nova Friburgo, através de

iniciativas culturais exemplares já realizadas, relacionadas ao fortalecimento e à promoção



continuada das expressões culturais, em quaisquer modalidades, com vistas ao recebimento

de prêmios honoríficos, na categoria: Pessoa Jurídica – Instituições Culturais, tais como,

Associações, Sociedades, Organizações não Governamentais, e outras instituições do

gênero, como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com mais de 10 (dez)

anos de atividades, envolvidos em ações de fomento, formação e difusão das expressões

culturais, e há 02 anos ou mais no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

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

do Fundo Nacional de Cultura, através da Lei 14.017/2020, para fomentar projetos culturais,

durante o estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia de Coivd-19;

c) Incentivar a troca cultural entre as Instituições Culturais, tais como Associações,

Organizações não Governamentais, e outras instituições do gênero de Nova Friburgo, com

mais de 10 (dez) anos de atividades, 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 das Instituições

Culturais organizadas (Entidades Culturais, Associações, Organizações não

Governamentais, e outras instituições do gênero) de Nova Friburgo ao financiamento

público;

f) Estimular o desenvolvimento e o aprimoramento de produções;

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

trabalhadoras ao financiamento público;

h)Aproximar esses grupos 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$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais) do Fundo Municipal de Cultura de Nova

Friburgo – FMCNF, oriundos do Fundo Nacional de Cultura – FNC, através da Lei

14.017/2020, para fomentar 24 (vinte e quatro) projetos do “Prêmio Júlio Cesar Seabra

Cavalcanti - Jaburu”, para Instituições Culturais organizadas, sem fins lucrativos, tais

como, Entidades Culturais, Associações, Organizações não Governamentais, e outras



instituições do gênero, preferencialmente no ambiente escolar ou nas comunidades que

estão inseridas em até 120 (cento e vinte) dias após o fim do estado de calamidade pública;

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.

3. DO OBJETO/DAPROPOSTA

3.1 Constitui objeto desta Chamada Pública a seleção de 1 (uma) proposta de premiação

por proponente, para Instituições Culturais, tais como Associações, Sociedades,

Organizações não Governamentais, e outras instituições do gênero, com sede no município,

há pelo menos 10 (dez) anos, cujas suas atividades são reconhecidamente destacadas no

setor cultural do município de Nova Friburgo/RJ;

3.2 - O valor bruto do benefício financeiro, concedido a título de prêmio honorífico, para

cada proposta classificada, conforme critérios estabelecidos neste edital será de

R$ 8.000,00 (oito mil reais), dos quais será retido na fonte o valor do imposto de renda, de

acordo com as alíquotas previstas na legislação vigente à época do pagamento.

3.2.1. - Para efeitos deste edital, entende-se por “iniciativas culturais exemplares já

realizadas por Instituições Culturais, tais como as Associações, Sociedades, Organizações

não Governamentais, e outras instituições do gênero ou organizações relacionadas ao

fortalecimento e à promoção continuada das expressões culturais, em quaisquer

modalidades”: aquelas que contribuem para a garantia dos direitos de acesso e promoção às

fontes de cultura; valorizam, preservam e difundem conhecimentos e tecnologias;

expressões artísticas e culturais que contribuam para o fortalecimento dos processos de

transmissões de conhecimentos, práticas e outras manifestações e saberes dos referidos

segmentos.

Parágrafo único: serão selecionadas até 24 (vinte e quatro) propostas durante a duração do

Projeto,

3.2.2. As DÚVIDAS deverão ser sanadas através do e-mail:

duvidaspremiojaburu@gmail.com

mailto:duvidaspremiojaburu@gmail.com


3.3. Poderão se inscrever Instituições Culturais, grupos organizados como pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, tais como Associações, Sociedades, Organizações

não Governamentais, e outras instituições do gênero, envolvidos em ações de fomento,

formação e difusão das expressões culturais, inscritos há mais de 02 (dois) anos, no

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

3.4. Finda as medidas restritivas à aglomeração de pessoas, ou imperativas de isolamento

social, os beneficiários deverão garantir, como contrapartida, através de informações

determinadas no plano de trabalho a ser entregue, a realização de atividades,

prioritariamente, para os alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos

de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e

planejamento definido com Administração Municipal.

3. DA INSCRIÇÃO

3 - DO PERÍODO E FORMADE INSCRIÇÃO:

3.1.1. 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

I) em cultura.novafriburgo.rj.gov.br

3.1.2. As propostas de que tratam a presente Chamada Pública, deverão ser inscritas de

forma gratuita, por meio de preenchimento do Formulário de Cadastro (Anexo I), e

EXCLUSIVAMENTE online, através do link 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,

3.1.3.. 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.

3.1.4. Não serão permitidos quaisquer tipos de atendimentos, presencial ou por telefone,

pela Secretaria Municipal de Cultura.



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

necessário que o usuário tenha uma conta gratuita válida Google.

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

atualizadas.

3.1.5. O Proponente deverá preencher todas as informações contidas no formulário, estando

sujeito à desclassificação, caso estas não estejam completas ou não sejam verídicas.

3.1.7. As dúvidas serão esclarecidas EXCLUSIVAMENTE através do e-mail

duvidaspremiojaburu@gmail.com. Não serão aceitos quaisquer envios de documentação,

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

Parágrafo único: Findas as medidas restritivas à aglomeração de pessoas, ou imperativas

de isolamento social, os beneficiários deverão garantir contrapartida, através de

informações (determinadas no plano de trabalho a ser entregue) para realização de

atividades, prioritariamente, aos alunos da Rede Pública de Ensino ou de atividades em

espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, e em

cooperação e planejamento definido com Administração Municipal.

4. DAS CARACTERÍSTICAS DOS PROPONENTES

4.1As propostas deverão ser inscritas, por pessoas físicas (representante legal), maior de 18

anos, residente em Nova Friburgo, doravante denominado “proponente - representante

legal”.

4.1.1: As Organizações Artísticas Culturais deverão apresentar, obrigatoriamente, os

documentos abaixo listados, estando sujeito à desclassificação, caso estes não sejam

apresentados, não estejam completos ou não sejam verídicos.

1. Certidão conjunta negativa da Receita Federal;

2. Certidão de regularidade do FGTS;

3. Certidão negativa de débitos trabalhistas;

4. Certidão negativa de débitos municipais;

5. Certidão negativa de débitos estaduais;

6. Declaração de não vínculo com a Administração Estadual;

mailto:duvidaspremiojaburu@gmail.com


7. Declaração de que até a presente data encontra-se em dias com a sua

prestação de contas na Administração Estadual;

8. Declaração de inexistência de fato impeditivo;

9. Declaração de requisitos constitucionais;

10. Comprovação de despesas, por meio de planilhas assinada por contador;

contratos, recibos (em papel timbrado que conste o CPF ou CNPJ do emitente) ou

Notas Fiscais.

11. Cópia dos atos constitutivos registrados em cartório: estatuto;

12. Cópia de comprovante de endereço atualizado da instituição.

13. Comprovante bancário de conta corrente para o depósito do repasse;

14. Plano de trabalho, constante do ANEXO I, onde será estipulada a

contrapartida ofertada.

15. Declaração formal, sob as penas da lei, de que nenhum de seus sócios

administradores, majoritários, diretores ou procuradores é servidor vinculado à

Secretaria Municipal de Cultura de Nova Friburgo, nem possui vínculo de

parentesco com membros efetivos ou suplentes do Conselho Municipal de Política

Cultura de Nova Friburgo;

16. Currículo e portfólio atualizado da Organização Artística Cultural

4.1.2: Representante Legal:

1. Cópia do documento de identidade, CPF, PIS/PASEP/NIT;

2. Cópia da ata de eleição ou do termo de posse do dirigente em exercício;

3. Comprovante de residência atual do representante legal (caso não possua o documento

solicitado, será necessária declaração de residência que contenha a informação sobre

com quem reside. Será necessário datar e assinar, conforme ANEXO II), que

acompanha o edital.

5 - DOS IMPEDIMENTOS

5.1. Estão impedidos de participar deste edital:

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

que estão participando do Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização da Lei



Aldir Blanc, incluindo seus parentes até 2º grau, cônjuges ou companheiros e sócios

comerciais;

II - Servidor público municipal;

III - Membros do Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir

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

IV - 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 atuem, 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.

6. INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 As propostas de que tratam a presente Chamada Pública, deverão ser inscritas de forma

gratuita, por meio de preenchimento do Formulário de Cadastro (Anexo I), e

EXCLUSIVAMENTE online, através do link 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,

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

necessário que o usuário tenha uma conta gratuita válida Google.

6.3. - Somente poderá ser enviada uma proposta, por Instituição Cultural;

6.4. - A inscrição será gratuita.

6.5 O período para inscrição será do dia 12 de novembro a 21 de novembro de 2020, até as

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

qualquer tipo de material, sendo automaticamente desclassificado;

6.5.1. Serão utilizados como parâmetro, a data e o horário em que o documento for

recebido, pelo provedor da Secretaria Municipal de Cultura.



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

atualizadas.

6.7 O Proponente deverá preencher todas as informações, contidas no formulário, estando

sujeito à desclassificação, caso estas não estejam completas ou não sejam verídicas.

6.8 Toda a documentação deverá ser anexada ao formulário, no ato da inscrição, dentro do

prazo estabelecido. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, qualquer envio posterior de

documentação.

7. DACOMISSÃO DEAVALIAÇÃO

7.1. A Comissão de Avaliação será composta por 5 (cinco) membros de notório saber, que

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

estabelecidos.

7.2. AComissão de Avaliação é soberana em suas decisões.

7.3 Das decisões proferidas pela Comissão de Avaliação caberá recurso.

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

solicitado e endereçado ao e-mail: duvidaspremiojaburu@gmail.com devendo ser

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

7.5. 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.

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

8. DOS CRITÉRIOS DEAVALIAÇÃO

8.1 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 necessários à sua

avaliação. Materiais comprobatórios que ajudem os avaliadores a conhecerem

melhor a atuação no município, tais como cartazes, folders, fotografias ou

material audiovisual (DVDs, CDs, fotografias, folhetos, matérias de jornal,

mailto:duvidaspremiojaburu@gmail.com


sítios da internet, outros materiais), relacionados às contribuições já

realizadas, através de iniciativas culturais.

b) Plano de Trabalho - Informações sobre ações a serem executadas, e metas a

serem atingidas, indicadores e prazos para a execução das ações. Clareza,

consistência e coerência do projeto proposto, em relação aos objetivos e

objeto do edital.

c) Criatividade e Inovação: Analisa a criatividade, a destreza, qualidade,

originalidade, ineditismo e impacto visual da proposta apresentada.

d) Tempo de existência da Instituição – Este critério justifica-se pela

necessidade de seleção das Instituições Culturais, grupos organizados como

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, tais como Associações,

Sociedades, Organizações não Governamentais, e outras instituições do

gênero, que já ultrapassaram os 10 (dez) primeiros anos de atividades

culturais no município de Nova Friburgo.

CRITÉRIOS PESO PONTO
TOTALDE

PONTOS

a) Currículo e portfólio do proponente -

Conjunto de arquivos e materiais para

comprovar a qualidade do trabalho que o

proponente julgar necessário para sua avaliação.

Materiais comprobatórios que ajudem os

avaliadores a conhecerem melhor a atuação no

município, tais como, cartazes, folders,

2 0 a 5 10



fotografias ou material audiovisual (DVDs, CDs,

fotografias, folhetos, matérias de jornal, sítios da

internet, outros materiais), relacionados às

contribuições já realizadas através de iniciativas

culturais.

b) Plano de Trabalho - Informações sobre ações

a serem executadas, e metas a serem atingidas,

indicadores e prazos para a execução das ações.

Clareza, consistência e coerência do projeto

proposto em relação aos objetivos e objeto do

edital.

2 0 a 5 10

c) Criatividade e Inovação: Analisa a

criatividade, a destreza, qualidade, originalidade,

ineditismo e impacto visual da proposta

apresentada.

2 0 a 5 10

d) Tempo de existência da Instituição – Este

critério justifica-se pela necessidade de seleção

das Instituições Culturais, grupos organizados

como pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos, tais como, Associações, Sociedades,

Organizações não Governamentais, e outras

instituições do gênero, que já ultrapassaram os

10 (dez) primeiros anos de atividades culturais

no município de Nova Friburgo.

2 0 a 5 10
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8.2. Serão consideradas classificadas as propostas que obtiverem o mínimo de 20 pontos,

equivalente a 50% (cinquenta) do total máximo de pontuação dos critérios.

8.3. As propostas serão classificadas por ordem decrescente de pontuação.

8.4. 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 “a”. Caso persista o empate, será consideradO o item “b”. Se ainda assim

persistir o empate, será considerada como critério de desempate a data de criação da

Instituição mais antiga.

9. DO CALENDÁRIO E FASES DE SELEÇÃO E EXECUÇÃO

9.1. 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 do 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) Prazo para repasse dos recursos financeiros: pagamento das propostas

selecionadas no edital.



ETAPA DATA INICIAL DATAFINAL

Inscrição 12 de novembro 21 de novembro
Avaliação das Propostas 22 de novembro 20 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

10- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10.1 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, 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)

11. CONTRATAÇÃO

11.1 Após divulgação do resultado final do projeto contemplado, observada a proposta

escrita e a documentação, os contemplados deverão aguardar o contato da Secretaria

Municipal de Cultura pelo endereço eletrônico oficial, qual seja:

duvidaspremiojaburu@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.

11.1.1 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.
11.1.2. Não serão aceitas notas fiscais emitidas fora do estipulado no item 11.1.1

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
mailto:duvidaspremiojaburu@gmail.com


11.1.3 A contratação será efetivada, após a homologação do resultado final e posterior

empenho, mediante contrato, contendo as cláusulas e condições previstas neste edital, bem

como aquelas previstas na Lei Nº 8.666/1993, que lhe forem pertinentes; respeitados os

prazos de tramitação administrativa interna da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo/RJ.

12. RECURSOS FINANCEIROS

12.1 Cada proponente selecionado receberá o valor bruto de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Todos os valores são brutos e estão sujeitos aos descontos e impostos previstos na

legislação vigente.

12.2 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.

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

atividades propostas.

12.4 O proponente deverá certificar-se de que sua proposta seja plenamente realizável

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

12.4 Os repasses serão formalizados e executados pela Secretaria Municipal de Finanças,

Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão - PMNF, mediante contrato,

contendo as cláusulas e condições previstas neste edital, bem como aquelas previstas na Lei

Nº 8.666/1993, que lhe forem pertinentes; respeitados os prazos de tramitação

administrativa interna da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo/RJ.

13. DAS OBRIGAÇÕES DO SELECIONANDOS

13.1. 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;

13.1.1. 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.

13.1.2. Não haverá apresentações consecutivas de artistas/bandas em eventos apoiados e/ou

realizados pela Secretaria.

14 - DOSANEXOS

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

Anexo II – Declarações de Endereço;

Anexo III – Declaração de Não Vínculo com a Administração Municipal;

Anexo IV - Recursos;

15. DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS

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

10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência

da contratação;

15.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

15.1.3 Fraudar na execução do contrato;

15.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;

15.1.5 Cometer fraude fiscal;



15.1.6 Não mantiver a proposta.

15.2. 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:

15.2.1. 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;

15.2.2. 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;

15.3. 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;

15.4. 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;

15.5. 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;

15.6. 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.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 Esclarecimentos acerca do conteúdo desta Chamada Pública poderão ser obtidos

APENAS através do e-mail: duvidasprêmiojaburu@gmail.com. Não será oferecida

nenhuma orientação presencial ou por telefone.

16.2 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;

16.3 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;

16.4 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.

16.5 À 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;

16.6 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 à sua exclusiva competência por

toda e qualquer sanção (civil e penal), pela violação ao direito autoral, se envolvido.



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.

16.7 Constitui obrigação do proponente, todo e qualquer dano que vier a causar a terceiros.

16.8 É terminantemente proibida manifestações, cujo teor apresente cunho racista,

xenófobo, sexista ou qualquer forma de preconceitos 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;

16.9 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 necessário.

16.10 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 no projeto futuro, a ser apresentado com fins exclusivamente

educacionais e culturais.

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

Adolescente) será de responsabilidade integral e exclusiva do proponente.

16.12 O proponente se responsabiliza, integralmente, por todas as obrigações trabalhistas,

previdenciárias e comerciais, decorrentes da execução/realização da proposta.

16.13 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 estabelecido, 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.

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

proposta, considerando todas as especificidades técnicas.

16.15 Da presente Chamada Pública não decorre qualquer vínculo empregatício entre as

partes.



16.16 Fica eleito o Foro de Cidade de Nova Friburgo para dirimir quaisquer controvérsias

oriundas do presente Edital e instrumento jurídico pertinente.

16.17 Quaisquer casos omissos, serão resolvidos pela Comissão Avaliadora da Secretaria

Municipal da Cultura.

Nova Friburgo, 12 de novembro de 2020.

Prefeito Municipal:

Prefeito Municipal de Nova Friburgo
Renato Pinheiro Bravo

Secretário Municipal de Cultura:

Secretário Municipal de Cultura
Mário José Bastos Jorge

Mat. 200.0194



ANEXO I

FORMULÁRIO

FORMULÁRIO - Chamada Pública Nº 06/2020
PRÊMIO JULIO CESAR SEABRACAVALCANTI - JABURU

DADOS CADASTRAIS *
NOME DAENTIDADE:
_____________________________________________
CNPJ *
_____________________________________________
ENDEREÇO COMPLETO DA INSTITUIÇÃO *
RUA/NÚMERO/COMPLEMENTO/ BAIRRO/CIDADE/UF/CEP
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
TELEFONE FIXO *
_______________________________________________
TELEFONE CELULAR *
_______________________________________________
CONTABANCÁRIA EM NOME DA INSTITUIÇÃO - BANCO - AGÊNCIA *
______________________________________________________________________
NOME DO RESPONSÁVEL
______________________________________________________________________
RG E ORGÃO EXPEDIDOR *
______________________________________________

CPF DO RESPONSÁVEL *
_________________________________________
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 RESPONDIDOS OU FORNECIDOS QUAISQUER
INFORMAÇÕESA E-MAIL DIVERSO, MESMO QUE PERTENCENTEAO PROPONENTE.
_______________________________________________________________________________________

PROPOSTADE TRABALHO *
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
_____________________________________________________________________

PRAZO DE EXECUÇÃO *
____________________________________________________________________
OBJETIVO GERAL (MÁXIMO 5 LINHAS) *
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________
PÚBLICO ALVO *
______________________________________________________________________
OBJETO DA PARCERIA *
______________________________________________________________________
DESCRIÇÃO DAREALIDADE *
______________________________________________________________________
IMPACTO SOCIAL ESPERADO *
______________________________________________________________________
CRONOGRAMADE EXECUÇÃO DE METAS *
METAS
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ETAPAS/FASES *
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ESPECIFICAÇÃO
______________________________________________________________________
INDICADOR FÍSICO *
UNIDADE E QUANTIDADE
_____________________________________________________________________
DURAÇÃO *
INÍCIO E TÉRMINO
_____________________________________________________________________

DESCRIÇÕES DASAÇÕES *



METAS EAÇÕES
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ANEXAR DOCUMENTOS LEGÍVEIS E OBRIGATÓRIOS, EXIGIDOS NO EDITAL
ITEM 4 SUBITEM 4.1.1 E 4.1.2*
*A NÃO APRESENTAÇÃO DE QUALQUER DOCUMENTO OBRIGATÓRIO, GERAA DESCLASSIFICAÇÃO
AUTOMÁTICA DO PROPONENTE. AVISO: O NÚMERO MÁXIMO DE ARQUIVOS PERMITIDO É
10. AS DOCUMENTAÇÕES PRECISAM ESTAR COMPILADAS EM ATÉ 10 ARQUIVOS EM PDF
OU IMAGEM

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 II

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIADO REPRESENTANTE LEGAL

Eu____________________________RG°_________________e CPF n°_______________,
declaro, para os devidos fins, junto à 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 às 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



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COMAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL

Eu_______________________________________________________ CPF/e ou CNPJ
______________________ declaro que não possuo vínculo com aAdministração Pública
Municipal, para efeitos de participação no Edital___________________________.

______________________________________________
Assinatura

Data: _______/________/_________

Nova Friburgo, RJ.



ANEXO IV

RECURSOS

RECURSO CONTRAADECISÃO, RELATIVAÀ CHAMADA PÚBLICAN° 06/2020,
PUBLICADANAHOMOLOGAÇÃO DIA___________.

Eu_______________________________________________________portador do número
de identidade RG___________________ CPF/e ou CNPJ __________________________
inscrito para a Chamada Pública 06/2020, 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.


