ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CNPJ N° 83.102.855/0001-50

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2021 - FCN
PROCESSO Nº 2/2021 FCN
Título:
CHAMAMENTO
PÚBLICO
VISANDO
A
SELEÇÃO
E
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU MICROEMPRENDEDORES
INDIVIDUAIS - MEI, COM COMPROVADO CONHECIMENTO NA
PRODUÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA EXERCEREM
AS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÃO, COM EMISSÃO DOS
RESPECTIVOS PARECERES TECNICOS DE TODOS OS PROJETOS
CULTURAIS APRESENTADOS POR MEIO DOS EDITAIS DO SMFC SISTEMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO DA CULTURA DE
NAVEGANTES,
ATRAVÉS
DA
FUNDAÇÃO
CULTURAL
DE
NAVEGANTES/SC
Tipo de Licitação: CHAMAMENTO PÚBLICO
Regência: Lei 8.666/93, com alterações posteriores.
Secretaria solicitante: Fundação Cultural de Navegantes.
Local de apresentação e abertura: FUNDAÇÃO CULTURAL DE
NAVEGANTES.
Das Informações, do Local de apresentação e abertura: A íntegra do
Edital, esclarecimentos poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, RUA JOÃO EMÍLIO N° 100
- CENTRO - NAVEGANTES – SC;
No site da Prefeitura: www.navegantes.sc.gov.br - Editais e Licitações ou
através
de
e-mail:
keila.fernandes@navegantes.sc.gov.br
ou
ellinton.souza@navegantes.sc.gov.br
ou
fernanda.hassmann@navegantes.sc.gov.br
A Fundação Cultural do Município de Navegantes/SC, torna pública a abertura
de:
1. DO OBJETO
1.1 O presente tem por objeto o Chamamento Público, visando a seleção e
contratação de pessoas físicas e/ou microempreendedores Individuais – MEI,
com comprovado conhecimento na produção e gestão de projetos culturais
para exercerem as atividades de análise e avaliação, com emissão dos
respectivos pareceres técnicos de todos os projetos culturais apresentados por
meio dos editais do SMFC - Sistema Municipal de Financiamento da Cultura de
Navegantes; observando o Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais
normas e condições presentes no Edital.
1.2 Os Pareceristas a que este edital se refere, uma vez selecionados,
passarão a integrar a CTE - Comissão Técnica Externa para análise de
projetos culturais de Navegantes/SC.
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2. DA HABILITAÇÃO
2.1. A solicitação de Chamamento Público será constituída por meio do Anexo I
ou II (Ficha de Inscrição), e o envio da documentação conforme item 3.2 por
meio da plataforma online www.prosas.com.br;
2.2. É necessária a apresentação dos seguintes documentos:
I – No caso de Pessoa Física:
a) Ficha de Inscrição (Anexo I) preenchida por meio da plataforma
www.prosas.com.br;
b) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação (Anexo V);
c) Declaração de Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal (Anexo IV);
d) Declaração de Regularidade (Anexo III);
e) Certidão Negativa de Débito (CND) do Município de residência;
f) Fotocópia da Identidade e do CPF;
g) Fotocópia da CTPS com número do PIS/PASEP;
h) Fotocópia de comprovante de residência atual (água, luz ou telefone) em
nome do candidato (últimos 03 meses);
i) Currículo (Podem ser requisitados os certificados das informações citadas no
Currículo);
j) Fotocópia de certificados de participações, dos 03 (três) últimos anos na
área, que comprove notório saber técnico e artístico (Clipping de mídia,
portfólio de trabalhos na área ou publicações) em uma das seguintes áreas:
• Artes Cênicas – teatro, dança, circo e mímica;
• Audiovisual – cinema, rádio, TV, etc.;
• Música – geral, instrumental e erudita;
• Artes Visuais – plásticas, gráficas, fotografia, etc.;
• Patrimônio Cultural – histórico, arquitetônico, arqueológico, ecológico,
museu, etc.;
• Humanidades – literatura, biblioteca, etc.
Cada 80 horas de cursos comprovados, dos 03 (três) últimos anos, contarão 02
(dois) pontos, de acordo com os requisitos de formação artística;
k) Fotocópia do certificado de formação ou diploma, conforme assinalado na
ficha de inscrição, em uma das seguintes áreas:
• Artes Cênicas – teatro, dança, circo e mímica;
• Audiovisual – cinema, rádio, TV, etc.;
• Música – geral, instrumental e erudita;
• Artes Visuais – plásticas, gráficas, fotografia, etc.;
• Patrimônio Cultural – histórico, arquitetônico, arqueológico, ecológico,
museu, etc.;
• Humanidades – literatura, biblioteca, etc.
l) Fotocópia de documento comprovando participação em produção e gestão
de projetos culturais, se houver;
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m) Fotocópia de documento comprovando participação em comissões e
bancas de análise de projetos culturais, se houver;
n) Número, nome do Banco, agência e conta corrente.
II – No caso de MEI:
a) Ficha de Inscrição (Anexo II) preenchida por meio da plataforma
www.prosas.com.br;
b) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação (Anexo V);
c) Declaração de Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal (Anexo IV);
d) Declaração de Regularidade (Anexo III);
e) Fotocópia da Identidade e do CPF do empreendedor individual;
f) Certificado de Microempreendedor Individual (MEI);
g) Fotocópia de comprovante de residência atual (água, luz ou telefone) em
nome do candidato/MEI;
h) Certidão Negativa de Débito (CND) do Município de residência;
i) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
j) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho (CNDT);
k) Currículo do empreendedor individual (Podem ser requisitados os
certificados das informações citadas no Currículo);
l) Fotocópia de certificados de participações, dos 03 (três) últimos anos na
área, que comprove notório saber técnico e artístico (Clipping de mídia,
portfólio de trabalhos na área ou publicações) em uma das seguintes áreas:
• Artes Cênicas – teatro, dança, circo e mímica;
• Audiovisual – cinema, rádio, TV, etc.;
• Música – geral, instrumental e erudita;
• Artes Visuais – plásticas, gráficas, fotografia, etc.;
• Patrimônio Cultural – histórico, arquitetônico, arqueológico, ecológico,
museu, etc.;
• Humanidades – literatura, biblioteca, etc.
Cada 80 horas de cursos comprovados, dos 03 (três) últimos anos, contarão 02
(dois) pontos, de acordo com os requisitos de formação artística.
m) Fotocópia do certificado de formação ou diploma, conforme assinalado na
ficha de inscrição, em uma das seguintes áreas:
• Artes Cênicas – teatro, dança, circo e mímica;
• Audiovisual – cinema, rádio, TV, etc.;
• Música – geral, instrumental e erudita;
• Artes Visuais – plásticas, gráficas, fotografia, etc.;
• Patrimônio Cultural – histórico, arquitetônico, arqueológico, ecológico,
museu, etc.;
• Humanidades – literatura, biblioteca, etc.
n) Fotocópia de documento comprovando participação em produção e gestão
de projetos culturais, se houver;
o) Fotocópia de documento comprovando participação em comissões e bancas
de análise de projetos culturais, se houver;
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p) Número, nome do Banco, agência e conta corrente.
2.3. A documentação deverá ser encaminhada por meio da plataforma online www.prosas.com.br.
2.3.1. Será formalizado o recebimento da inscrição através de Protocolo de
Entrega enviado por meio de endereço eletrônico contido na Ficha de
Inscrição;
2.4. O prazo de Chamamento Público compreenderá o período de 15 dias a
partir da data da publicação do Edital;
2.4.1. Terão validade as inscrições realizadas dentro do prazo do item 2.4,
considerando que o sistema encerra o recebimento de inscrições
automaticamente;
2.5. A Comissão Navegantina de Acompanhamento de Projetos Culturais –
CONAC - analisará as inscrições de acordo com a pontuação do item 4
(subitem 4.3), deste Edital;
2.6. O candidato que preencher a Ficha de Inscrição de forma incompleta e/ou
em desacordo com este Termo será inabilitado.
2.7. Cronograma do Edital
- Lançamento do edital – 25 de maio
- Inscrições – 25 de maio a 10 de junho
- Publicação preliminar dos selecionados - 18 de junho
- Prazo para apresentação de recurso – 21 a 23 de junho
- Publicação e homologação do resultado final – até 30 de junho
3. DOS IMPEDIMENTOS E REQUISITOS
3.1. É impedido aos membros da Comissão Técnica Externa:
a) Ter participado ou vir a participar da elaboração e/ou da execução dos
projetos em julgamento nos editais do Sistema Municipal de Financiamento da
Cultura de Navegantes, em nenhuma fase, atividade ou função;
b) Tenham participado como proponente nos últimos três anos anteriores de
seleção de projetos culturais através dos mecanismos de Financiamento da
Cultura de Navegantes;
c) Quando cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral,
até terceiro grau, de qualquer proponente, membro do Conselho Municipal de
Cultura ou da Fundação Cultural de Navegantes.
d) Em caso de vínculos de relacionamentos estáveis entre membros que
compõe ou possam vir a compor o Conselho Municipal de Cultura ou da
Fundação Cultural de Navegantes;
e) Menores de 18 (dezoito) anos.
3.2. São requisitos necessários à composição da Comissão Técnica
Externa (CTE):
a) Conhecimento comprovado através documentação válida (cópia de
certificado ou diploma) em cursos de formação, formação técnica, graduação,
especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado em pelo menos uma
das 06 (seis) áreas artísticas citadas a seguir:
• Artes Cênicas – teatro, dança, circo e mímica;
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•
•
•
•
•

Audiovisual – cinema, rádio, TV, etc.;
Música – geral, instrumental e erudita;
Artes Visuais – plásticas, gráficas, fotografia, etc.;
Patrimônio Cultural – histórico, arquitetônico, arqueológico, ecológico,
museu, etc.;
Humanidades – literatura, biblioteca, etc.

4. DA COMISSÃO TÉCNICA EXTERNA
4.1. A CTE - Comissão Técnica Externa será composta por membros
selecionados pela Comissão Navegantina de Acompanhamento de Projetos
Culturais em reunião específica de acordo com os requisitos estabelecidos no
item 3.2, bem como nomeados pelo Superintendente da FCN - Fundação
Cultural de Navegantes;
4.2. Os membros da CTE - Comissão Técnica Externa, reunir-se-ão por meio
de plataforma virtual para receber orientações a respeito dos Editais do
Sistema Municipal de Financiamento da Cultura (Edital de seleção de Artes
Visuais para compor a programação 2021 da Galeria de Artes “Elson Renato
dos Santos – Jacaré” e Edital Vilma Mafra de Apoio à Cultura - 2021) em data e
horário previamente informados pela FUNDAÇÃO CULTURAL DE
NAVEGANTES no momento da convocação;
4.3. Os inscritos habilitados receberão pontuação de acordo com os requisitos
de qualificação artística e técnica, conforme tabela abaixo:

Requisitos da Qualificação Artística e Técnica
Qualificação Artística
Pontuação
Experiência na área igual ou superior a 10
20
anos
Experiência na área de 5 a 10 anos
10
Experiência na área inferior a 5 anos
05
Formação Artística
Pontuação
Formação nível superior - Pós- Doutorado
70
na área
Formação nível superior – Doutorado na
60
área
Formação nível superior – Mestrado na
50
área
Formação nível superior - Especialização
30, soma-se mais 05
na área
pontos a cada novo título
Formação nível superior – Graduação na
25
área
Formação técnica na área
10
Cursos na área
02 pontos a cada 80h
Qualificação Técnica
Pontuação
Experiência em produção e gestão de
projetos culturais – na execução de
20
projetos financiados por editais de nível
estadual e nacional
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Experiência em produção e gestão de
projetos culturais – na execução de
projetos financiados por editais de nível
municipal
Participação em comissões e bancas de
análise de projetos culturais – Estadual e
Nacional
Participação em comissões e bancas de
análise de projetos culturais - Municipal

10
04 pontos a cada
participação
02 pontos a cada
participação

4.3.1 Os inscritos serão classificados de acordo com a pontuação, em ordem
decrescente e serão selecionados aqueles que alcançarem maior pontuação;
4.3.2 No caso de haver empate será utilizada como critério, maior pontuação
na qualificação técnica e, ainda, persistindo o empate, considerar-se-á a
formação artística.
4.4 Compete à CTE - Comissão Técnica Externa, a análise dos projetos
culturais apresentados nos moldes do Sistema Municipal de Financiamento da
Cultura de Navegantes:
a) Ler os Editais do Sistema Municipal de Financiamento da Cultura de
Navegantes;
b) Apreciar e analisar os projetos culturais habilitados pela CONAC, de acordo
com os critérios estabelecidos nos editais do Sistema Municipal de
Financiamento da Cultura;
c) Emitir diligências quando entender necessário;
d) Emitir parecer para cada projeto cultural analisado, em formulário específico,
devidamente preenchido, sob pena de reanálise do projeto sem reembolso de
qualquer despesa;
e) Analisar e emitir parecer conclusivo para cada recurso interposto referente
aos projetos culturais não aprovados, sem reembolso de qualquer despesa;
f) Participar, sempre que convocado pela Fundação Cultural de Navegantes,
em até 05 (cinco) reuniões em plataforma virtual, dispondo de todos os
equipamentos e tecnologias necessários.
4.4.1 O avaliador terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para analisar e emitir o
parecer dos projetos culturais.
5. DA NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO
5.1 A publicação dos aprovados ocorrerá em até 30 (trinta) dias após
encerradas as inscrições, disponibilizado no site www.navegantes.sc.gov.br e
www.navegantescultural.blogspot.com.br;
5.2 Os inscritos selecionados serão contratados pela FUNDAÇÃO CULTURAL
DE NAVEGANTES após a homologação do resultado final deste Chamamento
Público;
5.3 Os membros que irão compor a CTE - Comissão Técnica Externa,
assinarão previamente seus respectivos Termos de Compromisso, que devem
ser entregues pessoalmente ou via correio, por SEDEX.
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5.4 Os membros da CTE - Comissão Técnica Externa, deverão se reunir, por
meio de plataforma virtual, nas datas estabelecidas através de convocação
emitida pela FCN – Fundação Cultural de Navegantes, protocolado seu
recebimento em meio eletrônico;
5.5 No caso de nova convocação para reanálise do projeto cultural não
ocorrerá qualquer ônus sobre o serviço prestado pela CTE - Comissão Técnica
Externa.
5.6 As contratações oriundas deste processo de seleção serão realizadas por
inexigibilidade de licitação, com fulcro no Art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93.
6. DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO
6.1 O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até o final de
exercício financeiro em que for firmado, com possibilidade de prorrogação nos
termos de legislação vigente, e mediante livre negociação entre as partes,
observando o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses.
6.2 Somente será efetivado o pagamento dos serviços efetivamente realizados;
6.3 Quanto aos serviços que não forem prestados/executados, neste caso não
há obrigatoriedade da prestação dos serviços a Fundação Municipal de Cultura
do Município de Navegantes/SC, não podendo se falar em perdas e danos.
6.4 O prazo de execução dos serviços será o necessário para a análise e
emissão dos pareceres técnicos de todos os projetos apresentados nos editais
do Sistema Municipal de Financiamento da Cultura de Navegantes, desde que
esteja dentro da vigência do contrato.
6.5 É facultado à FMC convocar os selecionados na lista de espera, conforme
resultado final homologado e devidamente publicado.
7. DA RESCISÃO CONTRATUAL
7.1. Constituem motivos para rescisão do contrato, mediante comunicação
prévia:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c) A lentidão no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a
comprovar a impossibilidade da prestação dos serviços no prazo estipulado;
d) O atraso injustificado no início da prestação dos serviços;
e) A paralisação do serviço, sem justa causa ou prévia comunicação à
CONTRATANTE;
f) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro
próprio, pelo representante da CONTRATANTE designado para
acompanhamento e fiscalização do contrato;
g) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato;
h) Todos os motivos mencionados no Art. 77 da Lei 8.666/93;
8. DO PAGAMENTO
8.1 Os avaliadores selecionados que irão compor a CTE - Comissão Técnica
Externa, serão remunerados pelo serviço prestado no valor bruto de R$
3.000,00 (três mil reais) para análise de todas as propostas apresentadas nos
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dois editais citados no item 4.2, correspondendo ao valor de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) por edital, independentemente da quantidade de propostas
apresentadas em cada edital;
Edital Vilma Mafra de Apoio à Cultura

R$: 1500,00

Edital de seleção de exposições de Artes Visuais

R$: 1500,00

8.1.1 Sob o valor bruto incidirão o pagamento de impostos, se aplicáveis (IR,
ISS e INSS), os quais serão retidos na fonte;
8.1.2 Ficará sob responsabilidade do avaliador arcar com despesas próprias,
se houver;
8.2 O pagamento dos membros da CTE - Comissão Técnica Externa, será de
responsabilidade da FCN - FUNDAÇÃO CULTURAL DE NAVEGANTES,
através de recursos financeiros do Fundo Municipal de Cultura, que ocorrerá
após os serviços de análise prestados referente aos projetos culturais
designados ao avaliador;
8.2.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da
nota fiscal de serviço;
8.3 Ao avaliador que não analisar ou analisar de forma inadequada os projetos
a ele designados, implicará na rescisão com justa causa do Termo de
Compromisso, sem pagamento dos serviços prestados e ficará impedido de
participar dos próximos editais pelos próximos dois anos.
9. DA SUSPENSÃO E DESCLASSIFICAÇÃO
9.1 A suspensão poderá ser solicitada a qualquer tempo, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, por escrito;
9.2 Se a prestação de serviço for considerada insatisfatória pelo Fundação
Cultural de Navegantes, pode ocorrer a desclassificação do PRESTADOR (A),
mediante prévia comunicação por escrito, assegurando o contraditório e ampla
defesa;
9.3 Ser servidor público, bem como dirigente do órgão, ou entidade da
administração público de qualquer esfera governamental, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiro e parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive os dependentes;
9.4 Ter vínculo com proponentes, fornecedores, patrocinadores, pareceristas,
integrantes dos projetos culturais patrocinados pelo Sistema Municipal de
Financiamento da Cultura de Navegantes, bem como seus respectivos
cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive os dependentes.
10. DAS DIPOSIÇÕES GERAIS
10.1 As informações sobre o Chamamento Público podem ser obtidas através
do
contato
(47)
3185-2013
e
pelo
e-mail
projetos.cultura@navegantes.sc.gov.br;
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10.2 O horário de atendimento da FCN-Fundação Cultural de Navegantes é
das 13h00min às 19h00min;
10.5 Fazem parte deste Termo, os seguintes anexos:
Anexo I – Ficha de Inscrição – Pessoa Física;
Anexo II – Ficha de Inscrição – MEI;
Anexo III - Declaração de Regularidade – Resolução CNPM 37/2009
Anexo IV - Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo
7° da Constituição Federal
Anexo V - Declaração de Inexistência de fato impeditivo à habilitação.
Anexo VI- Minuta do Contrato
Anexo VII- Termo de Referência
Anexo VIII- Relação dos Itens
15.3 Os casos omissos serão decididos pela FCN-Fundação Cultural de
Navegantes em comum acordo com a CONAC;
15.4 A publicação dos selecionados que irão compor a CTE será divulgada em
no máximo 30 dias após o encerramento das inscrições, no site da Prefeitura
de Navegantes https://www.navegantes.sc.gov.br/ e no blog da Fundação
Cultural
de
Navegantes
(www.navegantes.sc.gov.br
e
www.navegantescultural.blogspot.com.br) e no Diário Oficial do Município.

Navegantes, 25 de maio de 2021.

_____________________________________________
MARCOS VENÍCIO MONTAGNA
Superintendente da Fundação Cultural de Navegantes
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ANEXO I – Ficha de Inscrição Pessoa Física
Nome

CPF

Endereço

Bairro

Cidade

UF

CEP

Telefone

RG

Nº de cadastro no SNIIC

PIS/PASEP

Rede social
E-mail
Banco

Agência

Número da conta bancária

QUALIFICAÇÃO ARTÍSTICA
( ) Igual ou superior a 10 anos ( ) Entre 5 a 10 anos

( ) Inferior a 5 anos

FORMAÇÃO ARTÍSTICA - Nível
( ) Técnico

( ) Graduação ( ) Especialização

( ) Mestrado ( ) Doutorado

) Pós Doutorado
( ) Cursos na área ______ horas/aula.

_____________________________________________
Assinatura
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ANEXO II – Ficha de Inscrição MEI
Nome do MEI

CPF

Nº SNIIC

CNPJ

Endereço do MEI

Bairro

Cidade

UF

Telefone

RG

CEP

Rede social
E-mail
Banco

Agência

Nº Conta

QUALIFICAÇÃO ARTÍSTICA
( ) Igual ou superior a 10 anos ( ) Entre 5 a 10 anos

( ) Inferior a 5 anos

FORMAÇÃO ARTÍSTICA - Nível
( ) Técnico

( ) Graduação ( ) Especialização

( ) Mestrado ( ) Doutorado

) Pós Doutorado
( ) Cursos na área ______ horas/aula.

_____________________________________________
Assinatura
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ANEXO III
Declaração de Regularidade – Resolução CNPM 37/2009
DECLARO nos termos da Resolução nº 01, de 07 de novembro de 2005, do Conselho
Nacional do Ministério Público, para fins de participação na Licitação, modalidade
Concurso nº xxx/xxxx da FCN , que:
(

) não sou cônjuge, companheiro ou parente, até o terceiro grau, inclusive, de

Membro ou Servidor ocupante de cargo de direção da Prefeitura de Navegantes.
( ) sou cônjuge, companheiro ou parente, até o terceiro grau, inclusive, de Membro
ou Servidor ocupante do cargo de direção da Prefeitura de Navegantes.
Abaixo identificado(s):
Nome do membro ou servidor: _______________________________________
Cargo: _________________________________________________
Órgão de Lotação:________________________________________
Grau de Parentesco:_______________________________________
Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

LOCAL E DATA DA ASSINATURA
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7° DA CONTITUIÇÃO FEDERAL (Modelo)

(Nome

do

participante)

________________________,

_______________________,
residente

no

(a)

CPF/CNPJ

(endereço

nº

completo)

___________________________________, DECLARA, sob pena da Lei, para os devidos
fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos, de acordo com o inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de
1988.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Navegantes - SC, _________de ____________de 2021.

_____________________________________________
nome, número da identidade e CPF do participante
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO
(Modelo)

A pessoa física/jurídica ______________________________________________,
inscrita

sob

o

CPF/CNPJ

nº:_________________________________,

sediada

na______________________________________________________________,
município de __________________________, Estado de _____________, com o CEP
_____________, DECLARA, sob as penalidades da Lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para a sua HABILITAÇÃO no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data: _______________, _____, ______ de ____________ de ______.

_______________________________________________
Assinatura e CPF do representante legal.
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO – 02/2021 FCN
CONTRATAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO
A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
E/OU MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS - MEI,
COM
COMPROVADO
CONHECIMENTO
NA
PRODUÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS
PARA EXERCEREM AS ATIVIDADES DE ANALISE E
AVALIAÇÃO, COM EMISSÃO DOS RESPECTIVOS
PARECERES TECNICOS DE TODOS OS PROJETOS
CULTURAIS APRESENTADOS POR MEIO DOS
EDITAIS DO SMFC - SISTEMA MUNICIPAL DE
FINANCIAMENTO DA CULTURA DE NAVEGANTES,
ATRAVÉS
DA
FUNDAÇÃO
CULTURAL
DE
NAVEGANTES/SC , QUE ENTRE SI CELEBRAM O
FUNDAÇÃO
MUNICIPAL
DE
CULTURA
DE
NAVEGANTES/SC, E _________________.
O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, Estado de Santa Catarina, com sede a Rua
João Emílio nº 100, Bairro Centro, em Navegantes/SC, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 83.102.855/0001-50, neste ato
representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal de Navegantes, Sr.
Libardoni Lauro Claudino Fronza e pelo Superintendente da Fundação Cultural
de Navegantes, Sr. Marcos Venício Montagna , nomeado pela nº 224/2021 de
13 de janeiro de 2021, que este subscreve, de ora em diante denominado
simplesmente de MUNICÍPIO, e, de outro lado, e a empresa ________, com
sede na cidade de _________, Estado de _________, na Rua ________,
nº____ - Bairro ____, inscrita no CNPJ sob o nº ______, neste ato
representado pelo senhor _______, portador do CPF nº_______, que também
subscreve, doravante denominada de CONTRATADA/FORNECEDORA, têm
entre si justo e contratado o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1
O presente contrato tem por objeto a realização de CHAMAMENTO
PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
E/OU MICROEMPRENDEDORES INDIVIDUAIS - MEI, COM COMPROVADO
CONHECIMENTO NA PRODUÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS
PARA EXERCEREM AS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÃO, COM
EMISSÃO DOS RESPECTIVOS PARECERES TECNICOS DE TODOS OS
PROJETOS CULTURAIS APRESENTADOS POR MEIO DOS EDITAIS DO
SMFC - SISTEMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO DA CULTURA DE
NAVEGANTES,
ATRAVÉS
DA
FUNDAÇÃO
CULTURAL
DE
NAVEGANTES/SC , segundo critérios, termos e condições estabelecidas neste
Contrato e nos seus anexos.
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Item

Especificação

Unid.

1

PROFISSIONAL, COM COMPROVADO
CONHECIMENTO NA PRODUÇÃO E GESTÃO DE
PROJETOS CULTURAIS PARA AVALIAÇÃO
TÉCNICA E EMISSÃO DE PARECERES DE
PROJETOS CULTURAIS

SER

Quantidade

Preço Unit.
Máximo

3,00

3.000,00

Preço Total
9000,00

9.000,00
Total

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1 O presente Contrato fundamenta-se no art. 25, inciso II da Lei 8.666/93, de
21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações.
2.2 O presente contrato poderá ser objeto de aditamento, mediante instrumento
específico, que importe em alteração de qualquer condição contratual, desde
que sejam assinados por representantes legais das partes, observando os
limites e as formalidades legais.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
3.1 Os avaliadores selecionados que irão compor a CTE - Comissão Técnica
Externa, serão remunerados pelo serviço prestado no valor bruto de R$
3.000,00 (três mil reais) para análise de todas as propostas apresentadas nos
dois editais citados, correspondendo ao valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais) por edital, independentemente da quantidade de propostas apresentadas
em cada edital;
Edital Vilma Mafra de Apoio à Cultura
Edital de seleção de exposições de Artes Visuais

R$: 1500,00
R$: 1500,00

3.1.1 Sob o valor bruto incidirão o pagamento de impostos, se aplicáveis (IR,
ISS e INSS), os quais serão retidos na fonte;
3.1.2 Ficará sob responsabilidade do avaliador arcar com despesas próprias,
se houver;
3.2 O pagamento dos membros da CTE - Comissão Técnica Externa, será de
responsabilidade da FCN - FUNDAÇÃO CULTURAL DE NAVEGANTES,
através de recursos financeiros do Fundo Municipal de Cultura, que ocorrerá
após os serviços de análise prestados referente aos projetos culturais
designados ao avaliador;
3.2.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da
nota fiscal de serviço;
3.3 Ao avaliador que não analisar ou analisar de forma inadequada os projetos
a ele designados, implicará na rescisão com justa causa do Termo de
Compromisso, sem pagamento dos serviços prestados e ficará impedido de
participar dos próximos editais pelos próximos dois anos.
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CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
4.1 A publicação dos selecionados ocorrerá em até 30 (trinta) dias,
disponibilizado
no
site
www.navegantes.sc.gov.br
e
www.navegantescultural.blogspot.com.br;
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO
5.1 O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até o final de
exercício financeiro em que for firmado, com possibilidade de prorrogação nos
termos de legislação vigente, e mediante livre negociação entre as partes,
observando o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses
5.2 Somente será efetivado o pagamento dos serviços efetivamente realizados;
5.3 Quanto aos serviços que não forem prestados/executados, neste caso não
há obrigatoriedade da prestação dos serviços a Fundação Municipal de Cultura
do Município de Navegantes/SC, não podendo se falar em perdas e danos.
5.4 O prazo de execução dos serviços será o necessário para a análise e
emissão dos pareceres técnicos de todos os projetos apresentados nos editais
do Sistema Municipal de Financiamento da Cultura de Navegantes, desde que
esteja dentro da vigência do contrato.
5.5 É facultado à FCN convocar os selecionados na lista de espera, conforme
resultado final homologado e devidamente publicado.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
6.1. Constituem motivos para rescisão do contrato:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c) A lentidão no cumprimento do contrato, levando a Fundação Cultural de
Navegantes a comprovar a impossibilidade da prestação dos serviços no prazo
estipulado;
d) O atraso injustificado no início da prestação dos serviços;
e) A paralisação do serviço, sem justa causa ou prévia comunicação à
FUNDAÇÃO CULTURAL DE NAVEGANTES;
f) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro
próprio, pelo representante da FUNDAÇÃO CULTURAL DE NAVEGANTES
designado para acompanhamento e fiscalização do contrato;
g) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato;
h) Todos os motivos mencionados no Art. 77 da Lei 8.666/93;
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR(A)
7.1 Iniciar a execução das atividades somente após o recebimento da
Autorização de Fornecimento- AF.
7.2 O PRESTADOR(A) não poderá cobrar do FCN - Município de Navegantes,
qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços prestados;
7.3 Obriga-se a colocar à disposição da Fundação Cultural de Navegantes,
todos os serviços prestados/executados através do Edital de Chamamento
Público;
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7.4 Responsabilizar por todos os encargos, taxas, impostos e quaisquer outros
que incidam ou venham a incidir sobre o que for necessário à execução do
serviço;
7.5 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier
causar ao Município de Navegantes e a Fundação Cultural de Navegantes;
7.6 São ainda obrigações dos prestadores de serviços à Fundação Cultural de
Navegantes:
7.6.1 Informar à Fundação Cultural de Navegantes eventual alteração de seu
endereço, ou de qualquer outra alteração que se fizer e for inerente aos dados
contratuais;
7.6.2 Executar, conforme a melhor técnica, os procedimentos profissionais;
7.6.3 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos as obrigações assumidas por
força do edital;
7.6.4 Permitir o acesso dos supervisores e auditores da coordenação de
controle e avaliação da Fundação
Cultural para supervisionar e acompanhar a execução da prestação dos
serviços especializados do contrato;
7.6.5 Manter, durante todo o contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Chamamento Público;
7.6.6 Cumprir rigorosamente toda a legislação que rege o edital e a aplicável a
execução dos serviços contratados;
7.6.7 O PRESTADOR(A) deverá cumprir com todas as obrigações e exigências
estabelecidas em conformidade com o Termo de Referência contidas no
Chamamento Público;
7.7 Os selecionados terão 10(dez) dias úteis para análise e emitir os pareceres
dos projetos culturais a que estarão submetidos;
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES CONTRATANTE
8.1 São obrigações da CONTRATANTE, aquelas definidas no Contrato, as
seguintes:
a) Providenciar a publicação do contrato, bem como providenciar o empenho, a
emissão da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhando ao prestador(a)
anteriormente à execução do serviço.
b) Fiscalizar e controlar a qualidade/quantidade dos serviços prestados;
c) Efetuar o pagamento dos serviços prestados/executados conforme o edital
na época de sua exigibilidade;
d) A fiscalização dos serviços prestados ocorrerá por intermédio da FCN Município de Navegantes/SC, de forma a fazer cumprir, rigorosamente as
condições do objeto do Edital;
e) Implantar e atualizar o cadastro de informações, com todos os dados
relativos ao Chamamento Público e demanda dos serviços;
f) Prestar todas as informações e esclarecimentos aos prestadores que
venham solicitar para assinatura dos contratos;
g) Assegurar o PRESTADOR(A) após devidamente identificado, o livre acesso
aos locais onde serão realizadas as atividades, garantindo a sua segurança;
h) Acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos serviços bem como atestar
sua conclusão;
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i) Prestar todas as informações e esclarecimento que os prestadores venham
solicitar para o desenvolvimento dos trabalhos;
j) Comunicar oficialmente ao PRESTADOR(A) quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato.
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1 O acompanhamento da execução do contrato ficará a cargo da Fundação
Cultural, mediante nomeação de servidor especialmente designado para este
fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
9.2 Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, sendo-lhe assegurada à
prerrogativa de:
I. Fiscalizar e atestar a prestação/execução dos serviços, com a emissão de
relatórios de aprovação e declaração de compatibilidade com as condições
estabelecidas no Edital;
II. Comunicar eventuais falhas na prestação/execução dos serviços, cabendo à
PRESTADORA(O) adotar as providências necessárias;
III. Garantir à PRESTADORA(O) toda e qualquer informação sobre ocorrências
ou fatos relevantes relacionados com a prestação/execução dos serviços;
IV. Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução
do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo.
19.3 A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a
responsabilidade da PRESTADORA(O) pela completa e perfeita execução do
objeto contratual.
CLÁUSULA
DÉCIMA
PRIMEIRA
–
DA
SUSPENSÃO
E
DESCLASSIFICAÇÃO
11.1 A suspensão poderá ser solicitada a qualquer tempo, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, por escrito;
11.2 Se a prestação de serviço for considerada insatisfatória pelo Contratante,
pode ocorrer a desclassificação do PRESTADOR(A), mediante prévia
comunicação por escrito, assegurando o contraditório e ampla defesa;
11.3 Ser servidor público, bem como dirigente do órgão, ou entidade da
administração público de qualquer esfera governamental, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiro e parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive os dependentes;
11.4 Ter vínculo com proponentes, fornecedores, patrocinadores, pareceristas,
integrantes dos projetos culturais patrocinados pelo Sistema Municipal de
Financiamento da Cultura de Navegantes, bem como seus respectivos
cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive os dependentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUPLÊNCIA
12.1 Caso os selecionados contratados não assumam a sua função, terão seus
respectivos contratos rescindidos por justa causa, podendo a FCN convocar
novos participantes do certame, observando a ordem de classificação
homologada e publicada.
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12.2 A lista de espera também servirá para contratações futuras, a fim de
manter a composição do CTE, pelo período de até 24 meses após a data de
homologação do processo de Chamamento Público, seguindo a ordem
classificatória.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO
13.1 A publicação dos aprovados ocorrerá até 30 (trinta) dias após encerradas
as inscrições, disponibilizado no site www.navegantes.sc.gov.br e
www.navegantescultural.blogspot.com.br;
13.2 Os inscritos selecionados serão contratados pela FUNDAÇÃO
CULTURAL DE NAVEGANTES após a homologação do resultado final deste
Chamamento Público;
13.3 Os membros que irão compor a CTE - Comissão Técnica Externa,
assinarão previamente seus respectivos Termos de Compromisso, que devem
ser entregues pessoalmente ou via correio, por SEDEX.
13.4 Os membros da CTE - Comissão Técnica Externa, deverão se reunir, por
meio de plataforma virtual, nas datas estabelecidas através de convocação
emitida pela FCN – Fundação Cultural de Navegantes, protocolado seu
recebimento em meio eletrônico;
13.5 No caso de nova convocação para reanálise do projeto cultural não
ocorrerá qualquer ônus sobre o serviço prestado pela CTE - Comissão Técnica
Externa.
13.6 As contratações oriundas deste processo de seleção serão realizadas por
inexigibilidade de licitação, com fulcro no Art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DIPOSIÇÕES GERAIS
14.1 As informações sobre o Chamamento Público podem ser obtidas através
do
contato
(47)
3185-2013
e
pelo
e-mail
projetos.cultura@navegantes.sc.gov.br;
14.2 O horário de atendimento da FCN - Fundação Cultural de Navegantes é
das 13h00min às 19h00min;
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Navegantes, como competente para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com renúncia de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, é lavrado o presente
contrato em 02 (duas) cópias de igual teor, que depois de lido e achado
conforme, é assinado pelas partes Contratantes que a tudo assistiram.
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Navegantes, xx de xxxxxxx de 2021.

_____________________
LIBARDONI LAURO C. FRONZA

Prefeito Municipal de Navegantes

___________________________
MARCOS VENÍCIO MONTAGNA
Supte. Fundação Cultural de Navegantes

CONTRATADO:

_________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX
Neste ato representado por
Nome: XXXXXXXXXXXXXXX
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Testemunhas:

Nome: ______________________
CPF: ______________________

______
Nome: ___________________
CPF: _____________________

Rua João Emílio nº 100 – Fone: (47) 3342 9500
Centro – 88.370-446 – Navegantes – SC

“Doe órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas”

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CNPJ N° 83.102.855/0001-50

ANEXO VII
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto o Chamamento Público,
visando a seleção e contratação de pessoas físicas e/ou microempreendedores
Individuais – MEI, com comprovado conhecimento na produção e gestão de
projetos culturais para exercerem as atividades de análise e avaliação, com
emissão dos respectivos pareceres técnicos de todos os projetos culturais
apresentados por meio dos editais do SMFC - Sistema Municipal de
Financiamento da Cultura de Navegantes;
1.2 Os Pareceristas a que este Termo se refere, uma vez selecionados,
passarão a integrar a CTE - Comissão Técnica Externa para análise de
projetos culturais de Navegantes/SC.
Item

Especificação

Unid.

1

PROFISSIONAL, COM COMPROVADO
CONHECIMENTO NA PRODUÇÃO E GESTÃO DE
PROJETOS CULTURAIS PARA AVALIAÇÃO
TÉCNICA E EMISSÃO DE PARECERES DE
PROJETOS CULTURAIS

SER

Quantidade

Preço Unit.
Máximo

3,00

3.000,00

Preço Total
9000,00

9.000,00
Total

2. DA JUSTIFICATIVA
Em 2021 a Fundação Cultural de Navegantes prosseguirá dando
continuidade as ações de incentivo e fomento à cultura e estará completando
19 anos de funcionamento, tendo realizado inúmeras ações de incentivo à
cultura em nosso município. Além dos instrumentos já viabilizados pela
Fundação Cultural, e a partir da demanda apresentada pela produção cultural
Navegantina, a Lei 131 de 2011 criou o Fundo Municipal de Cultura, sendo este
mais um mecanismo de incentivo aos nossos artistas e produtores culturais.
A primeira seleção de projetos com recursos do Fundo aconteceu em
2013. Todos os projetos apresentados foram avaliados pela Comissão
Navegantina de Avaliação de Projetos Culturais – CONAC, formada por 03
membros do Conselho Municipal de Cultura, representantes da sociedade civil
e 03 membros do Executivo Municipal. Ainda em 2013, o Conselho Municipal
de Cultura, em reunião ordinária, determinou que parte dos recursos do Fundo
fossem utilizados na contratação de técnicos habilitados no setor cultural para
avaliar e emitir pareceres técnicos sobre os projetos apresentados e,
posteriormente, selecionar os projetos que seriam contemplados juntamente
com a CONAC. Em janeiro de 2014, cumprindo a determinação do Conselho, a
Fundação Cultural lançou um edital de Chamamento Público, publicado no
Diário Oficial dos Municípios, com o objetivo de selecionar profissionais
habilitados e com experiência em cada uma das 06 áreas da cultura para
formar a Comissão Técnica Externa, e assim dar mais transparência e garantir
a imparcialidade no processo de seleção dos projetos que serão contemplados
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com recursos do Fundo Municipal de Cultura. O mesmo ocorreu em 2015,
2016, 2017 e 2018, e essa sistemática deve ser mantida.
Nesse sentido, a presente solicitação de compras servirá para viabilizar
o Edital de Chamamento Público 2021, selecionando assim os profissionais
que desenvolverão a função de avaliar e emitir parecer técnico acerca dos
projetos apresentados por meio dos editais de seleção pública dos
mecanismos do Sistema Municipal de Financiamento da Cultura de
Navegantes (Fundo Municipal de Cultura).
3. DA HABILITAÇÃO
3.1. A solicitação de Chamamento Público será constituída por meio do Anexo I
ou II (Ficha de Inscrição), e o envio da documentação conforme item 3.2 por
meio da plataforma online www.prosas.com.br;
3.2. É necessária a apresentação dos seguintes documentos:
I – No caso de Pessoa Física:
a) Ficha de Inscrição (Anexo I) preenchida por meio da plataforma
www.prosas.com.br;
b) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação (Anexo V);
c) Declaração de Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal (Anexo IV);
d) Declaração de Regularidade (Anexo III);
e) Certidão Negativa de Débito (CND) do Município de residência;
f) Fotocópia da Identidade e do CPF;
g) Fotocópia da CTPS com número do PIS/PASEP;
h) Fotocópia de comprovante de residência atual em nome do candidato
(últimos 03 meses);
i) Currículo (Podem ser requisitados os certificados das informações citadas no
Currículo);
j) Fotocópia de certificados de participações, dos 03 (três) últimos anos na
área, que comprove notório saber técnico e artístico (Clipping de mídia,
portfólio de trabalhos na área ou publicações) em uma das seguintes áreas:
• Artes Cênicas – teatro, dança, circo e mímica;
• Audiovisual – cinema, rádio, TV, etc.;
• Música – geral, instrumental e erudita;
• Artes Visuais – plásticas, gráficas, fotografia, etc.;
• Patrimônio Cultural – histórico, arquitetônico, arqueológico, ecológico,
museu, etc.;
• Humanidades – literatura, biblioteca, etc.
Cada 80 horas de cursos comprovados, dos 03 (três) últimos anos, contarão 02
(dois) pontos, de acordo com os requisitos de formação artística;
k) Fotocópia do certificado de formação ou diploma, conforme assinalado na
ficha de inscrição, em uma das seguintes áreas:
• Artes Cênicas – teatro, dança, circo e mímica;
• Audiovisual – cinema, rádio, TV, etc.;
• Música – geral, instrumental e erudita;
• Artes Visuais – plásticas, gráficas, fotografia, etc.;
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Patrimônio Cultural – histórico, arquitetônico, arqueológico, ecológico,
museu, etc.;
• Humanidades – literatura, biblioteca, etc.
l) Fotocópia de documento comprovando participação em produção e gestão
de projetos culturais, se houver;
m) Fotocópia de documento comprovando participação em comissões e
bancas de análise de projetos culturais, se houver;
n) Número, nome do Banco, agência e conta corrente.
•

II – No caso de MEI:
a) Ficha de Inscrição (Anexo II) preenchida por meio da plataforma
www.prosas.com.br;
b) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação (Anexo V);
c) Declaração de Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal (Anexo IV);
d) Declaração de Regularidade (Anexo III);
e) Fotocópia da Identidade e do CPF do empreendedor individual;
f) Certificado de Microempreendedor Individual (MEI);
g) Fotocópia de comprovante de residência atual em nome do candidato/MEI;
h) Certidão Negativa de Débito (CND) do Município de residência;
i) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
j) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho (CNDT);
k) Currículo do empreendedor individual (Podem ser requisitados os
certificados das informações citadas no Currículo);
l) Fotocópia de certificados de participações, dos 03 (três) últimos anos na
área, que comprove notório saber técnico e artístico (Clipping de mídia,
portfólio de trabalhos na área ou publicações) em uma das seguintes áreas:
• Artes Cênicas – teatro, dança, circo e mímica;
• Audiovisual – cinema, rádio, TV, etc.;
• Música – geral, instrumental e erudita;
• Artes Visuais – plásticas, gráficas, fotografia, etc.;
• Patrimônio Cultural – histórico, arquitetônico, arqueológico, ecológico,
museu, etc.;
• Humanidades – literatura, biblioteca, etc.
Cada 80 horas de cursos comprovados, dos 03 (três) últimos anos, contarão 02
(dois) pontos, de acordo com os requisitos de formação artística.
m) Fotocópia do certificado de formação ou diploma, conforme assinalado na
ficha de inscrição, em uma das seguintes áreas:
• Artes Cênicas – teatro, dança, circo e mímica;
• Audiovisual – cinema, rádio, TV, etc.;
• Música – geral, instrumental e erudita;
• Artes Visuais – plásticas, gráficas, fotografia, etc.;
• Patrimônio Cultural – histórico, arquitetônico, arqueológico, ecológico,
museu, etc.;
• Humanidades – literatura, biblioteca, etc.
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n) Fotocópia de documento comprovando participação em produção e gestão
de projetos culturais, se houver;
o) Fotocópia de documento comprovando participação em comissões e bancas
de análise de projetos culturais, se houver;
p) Número, nome do Banco, agência e conta corrente.
3.3. A documentação deverá ser encaminhada por meio da plataforma on
line www.prosas.com.br.
3.3.1. Será formalizado o recebimento da inscrição através de Protocolo de
Entrega enviado por meio de endereço eletrônico contido na Ficha de
Inscrição;
3.4. O prazo de Chamamento Público compreenderá o período de 15 dias a
partir da data da publicação do Edital;
3.4.1. Terão validade as inscrições realizadas dentro do prazo do item 3.4,
considerando que o sistema encerra o recebimento de inscrições
automaticamente;
3.5. A Comissão Navegantina de Acompanhamento de Projetos Culturais –
CONAC - analisará as inscrições de acordo com a pontuação do item 5
(subitem 5.3), deste Termo de Referência;
3.6. O candidato que preencher a Ficha de Inscrição de forma incompleta e/ou
em desacordo com este Termo será inabilitado.
3.7. Cronograma do Edital
- Lançamento do edital – 25 de maio
- Inscrições – 25 de maio a 10 de junho
- Publicação preliminar dos selecionados - 18 de junho
- Prazo para apresentação de recurso – 21 a 23 de junho
- Publicação e homologação do resultado final – até 30 de junho
4. DOS IMPEDIMENTOS E REQUISITOS
4.1. É impedido aos membros da Comissão Técnica Externa:
a) Ter participado ou vir a participar da elaboração e/ou da execução dos
projetos em julgamento nos editais do Sistema Municipal de Financiamento da
Cultura de Navegantes, em nenhuma fase, atividade ou função;
b) Tenham participado como proponente nos últimos três anos anteriores de
seleção de projetos culturais através dos mecanismos de Financiamento da
Cultura de Navegantes;
c) Quando cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral,
até terceiro grau, de qualquer proponente, membro do Conselho Municipal de
Cultura ou da Fundação Cultural de Navegantes.
d) Em caso de vínculos de relacionamentos estáveis entre membros que
compõe ou possam vir a compor o Conselho Municipal de Cultura ou da
Fundação Cultural de Navegantes.
e) Menores de 18 (dezoito) anos.

Rua João Emílio nº 100 – Fone: (47) 3342 9500
Centro – 88.370-446 – Navegantes – SC

“Doe órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas”

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CNPJ N° 83.102.855/0001-50

4.2. São requisitos necessários à composição da Comissão Técnica
Externa (CTE):
a) Conhecimento comprovado através documentação válida (cópia de
certificado ou diploma) em cursos de formação, formação técnica, graduação,
especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado em pelo menos uma
das 06 (seis) áreas artísticas citadas a seguir:
• Artes Cênicas – teatro, dança, circo e mímica;
• Audiovisual – cinema, rádio, TV, etc.;
• Música – geral, instrumental e erudita;
• Artes Visuais – plásticas, gráficas, fotografia, etc.;
• Patrimônio Cultural – histórico, arquitetônico, arqueológico, ecológico,
museu, etc.;
• Humanidades – literatura, biblioteca, etc.
5. DA COMISSÃO TÉCNICA EXTERNA
5.1. A CTE - Comissão Técnica Externa será composta por membros
selecionados pela Comissão Navegantina de Acompanhamento de Projetos
Culturais em reunião específica de acordo com os requisitos estabelecidos no
item 4.2, bem como nomeados pelo Superintendente da FCN - Fundação
Cultural de Navegantes;
5.2. Os membros da CTE - Comissão Técnica Externa, reunir-se-ão por meio
de plataforma virtual para receber orientações a respeito dos Editais do
Sistema Municipal de Financiamento da Cultura (Edital de seleção de Artes
Visuais para compor a programação 2021 da Galeria de Artes “Elson Renato
dos Santos – Jacaré” e Edital Vilma Mafra de Apoio à Cultura - 2021) em data e
horário previamente informados pela FCN-FUNDAÇÃO CULTURAL DE
NAVEGANTES no momento da convocação;
5.3. Os inscritos habilitados receberão pontuação de acordo com os requisitos
de qualificação artística e técnica, conforme tabela abaixo:
Requisitos da Qualificação Artística e Técnica
Qualificação Artística
Pontuação
Experiência na área igual ou superior a 10
20
anos
Experiência na área de 5 a 10 anos
10
Experiência na área inferior a 5 anos
05
Formação Artística
Pontuação
Formação nível superior - Pós- Doutorado
70
na área
Formação nível superior – Doutorado na
60
área
Formação nível superior – Mestrado na
50
área
Formação nível superior - Especialização
30, soma-se mais 05
na área
pontos a cada novo título
Formação nível superior – Graduação na
25
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área
Formação técnica na área
Cursos na área
Qualificação Técnica
Experiência em produção e gestão de
projetos culturais – na execução de
projetos financiados por editais de nível
estadual e nacional
Experiência em produção e gestão de
projetos culturais – na execução de
projetos financiados por editais de nível
municipal
Participação em comissões e bancas de
análise de projetos culturais – Estadual e
Nacional
Participação em comissões e bancas de
análise de projetos culturais - Municipal

10
02 pontos a cada 80h
Pontuação
20

10
04 pontos a cada
participação
02 pontos a cada
participação

5.3.1 Os inscritos serão classificados de acordo com a pontuação, em ordem
decrescente e serão selecionados aqueles que alcançarem maior pontuação;
5.3.2 No caso de haver empate será utilizada como critério, maior pontuação
na qualificação técnica e, ainda, persistindo o empate, considerar-se-á a
formação artística.
5.4 Compete à CTE - Comissão Técnica Externa, a análise dos projetos
culturais apresentados nos moldes do Sistema Municipal de Financiamento da
Cultura de Navegantes:
a) Ler os Editais do Sistema Municipal de Financiamento da Cultura de
Navegantes;
b) Apreciar e analisar os projetos culturais habilitados pela CONAC, de acordo
com os critérios estabelecidos nos editais do Sistema Municipal de
Financiamento da Cultura;
c) Emitir diligências quando entender necessário;
d) Emitir parecer para cada projeto cultural analisado, em formulário específico,
devidamente preenchido, sob pena de reanálise do projeto sem reembolso de
qualquer despesa;
e) Analisar e emitir parecer conclusivo para cada recurso interposto referente
aos projetos culturais não aprovados, sem reembolso de qualquer despesa;
f) Participar, sempre que convocado pela Fundação Cultural de Navegantes,
em até 05 (cinco) reuniões em plataforma virtual, dispondo de todos os
equipamentos e tecnologias necessários.
5.4.1 O avaliador terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para analisar e emitir o
parecer dos projetos culturais.
6. DA NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO
6.1 A publicação dos aprovados ocorrerá até 30 (trinta) dias após encerradas
as inscrições, disponibilizado no site www.navegantes.sc.gov.br e
www.navegantescultural.blogspot.com.br;
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6.2 Os inscritos selecionados serão contratados pela FUNDAÇÃO CULTURAL
DE NAVEGANTES após a homologação do resultado final deste Chamamento
Público;
6.3 Os membros que irão compor a CTE - Comissão Técnica Externa,
assinarão previamente seus respectivos Termos de Compromisso, que devem
ser entregues pessoalmente ou via correio, por SEDEX.
6.4 Os membros da CTE - Comissão Técnica Externa, deverão se reunir, por
meio de plataforma virtual, nas datas estabelecidas através de convocação
emitida pela FCN – Fundação Cultural de Navegantes, protocolado seu
recebimento em meio eletrônico;
6.5 No caso de nova convocação para reanálise do projeto cultural não
ocorrerá qualquer ônus sobre o serviço prestado pela CTE - Comissão Técnica
Externa.
7. DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO
7.1 O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até o final de
exercício financeiro em que for firmado, com possibilidade de prorrogação nos
termos de legislação vigente, e mediante livre negociação entre as partes,
observando o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses
7.2 Somente será efetivado o pagamento dos serviços efetivamente realizados;
7.3 Quanto aos serviços que não forem prestados/executados, neste caso não
há obrigatoriedade da prestação dos serviços a Fundação Municipal de Cultura
do Município de Navegantes/SC, não podendo se falar em perdas e danos.
7.4 O prazo de execução dos serviços será o necessário para a análise e
emissão dos pareceres técnicos de todos os projetos apresentados nos editais
do Sistema Municipal de Financiamento da Cultura de Navegantes, desde que
esteja dentro da vigência do contrato.
7.5 É facultado à FMC convocar os classificados na lista de espera, conforme
resultado final homologado e devidamente publicado.
8. DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. Constituem motivos para rescisão do contrato, mediante comunicação
prévia:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c) A lentidão no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a
comprovar a impossibilidade da prestação dos serviços no prazo estipulado;
d) O atraso injustificado no início da prestação dos serviços;
e) A paralisação do serviço, sem justa causa ou prévia comunicação à
CONTRATANTE;
f) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro
próprio, pelo representante da CONTRATANTE designado para
acompanhamento e fiscalização do contrato;
g) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato;
h) Todos os motivos mencionados no Art. 77 da Lei 8.666/93;
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9. DO PAGAMENTO
9.1 Os avaliadores selecionados que irão compor a CTE - Comissão Técnica
Externa, serão remunerados pelo serviço prestado no valor bruto de R$
3.000,00 (três mil reais) para análise de todas as propostas apresentadas nos
dois editais citados no item 5.2, correspondendo ao valor de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) por edital, independentemente da quantidade de propostas
apresentadas em cada edital;
Edital Vilma Mafra de Apoio à Cultura
Edital de seleção de exposições de Artes Visuais

R$: 1500,00
R$: 1500,00

9.1.1 Sob o valor bruto incidirão o pagamento de impostos, se aplicáveis (IR,
ISS e INSS), os quais serão retidos na fonte;
9.1.2 Ficará sob responsabilidade do avaliador arcar com despesas próprias,
se houver;
9.2 O pagamento dos membros da CTE - Comissão Técnica Externa, será de
responsabilidade da FCN - FUNDAÇÃO CULTURAL DE NAVEGANTES,
através de recursos financeiros do Fundo Municipal de Cultura, que ocorrerá
após os serviços de análise prestados referente aos projetos culturais
designados ao avaliador;
9.2.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da
nota fiscal de serviço;
9.3 Ao avaliador que não analisar ou analisar de forma inadequada os projetos
a ele designados, implicará na rescisão com justa causa do Termo de
Compromisso, sem pagamento dos serviços prestados e ficará impedido de
participar dos próximos editais pelos próximos dois anos.
10. DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR(A)
10.1 Iniciar a execução das atividades somente após o recebimento da
Autorização de Fornecimento- AF.
10.2 O PRESTADOR(A) não poderá cobrar do FCN - Município de
Navegantes, qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços
prestados;
10.3 Obriga-se a colocar à disposição da Fundação Cultural de Navegantes,
todos os serviços prestados/executados através do Edital de Chamamento
Público;
10.4 Responsabilizar por todos os encargos, taxas, impostos e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre o que for necessário à execução
do serviço;
10.5 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier
causar ao Município de Navegantes e a Fundação Cultural de Navegantes;
10.6 São ainda obrigações dos prestadores de serviços à Fundação Cultural de
Navegantes:
10.6.1 Informar à Fundação Cultural de Navegantes eventual alteração de seu
endereço, ou de qualquer outra alteração que se fizer e for inerente aos dados
contratuais;
10.6.2 Executar, conforme a melhor técnica, os procedimentos profissionais;
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10.6.3 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos as obrigações assumidas por
força do edital;
10.6.4 Permitir o acesso dos supervisores e auditores da coordenação de
controle e avaliação da Fundação
Cultural para supervisionar e acompanhar a execução da prestação dos
serviços especializados do contrato;
10.6.5 Manter, durante todo o contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Chamamento Público;
10.6.6 Cumprir rigorosamente toda a legislação que rege o edital e a aplicável
a execução dos serviços contratados;
10.6.7 O PRESTADOR(A) deverá cumprir com todas as obrigações e
exigências estabelecidas em conformidade com o Termo de Referência
contidas no Chamamento Público;
10.7 Os prestadores terão 10(dez) dias úteis para análise e emitir os pareceres
dos projetos culturais a que estarão submetidos;
11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
11.1 São obrigações da CONTRATANTE, aquelas definidas no Contrato, as
seguintes:
a) Providenciar a publicação do contrato, bem como providenciar o empenho, a
emissão da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhando ao prestador(a)
anteriormente à execução do serviço.
b) Fiscalizar e controlar a qualidade/quantidade dos serviços prestados;
c) Efetuar o pagamento dos serviços prestados/executados conforme o edital
na época de sua exigibilidade;
d) A fiscalização dos serviços prestados ocorrerá por intermédio da FCN Município de Navegantes/SC, de forma a fazer cumprir, rigorosamente as
condições do objeto do Edital;
e) Implantar e atualizar o cadastro de informações, com todos os dados
relativos ao Chamamento Público e demanda dos serviços;
f) Prestar todas as informações e esclarecimentos aos prestadores(a) que
venham solicitar para assinatura dos contratos;
g) Assegurar ao PRESTADOR(A) após devidamente identificado, o livre acesso
aos locais onde serão realizadas as atividades, garantindo a sua segurança;
h) Acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos serviços bem como atestar
sua conclusão;
i) Prestar todas as informações e esclarecimento que os prestadores venham
solicitar para o desenvolvimento dos trabalhos;
j) Comunicar oficialmente ao prestador quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato.
12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
12.1 O acompanhamento da execução do contrato ficará a cargo da Fundação
Cultural, mediante nomeação de servidor especialmente designado para este
fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
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12.2 Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, sendo-lhe assegurada à
prerrogativa de:
I. Fiscalizar e atestar a prestação/execução dos serviços, com a emissão de
relatórios de aprovação e declaração de compatibilidade com as condições
estabelecidas no Edital;
II. Comunicar eventuais falhas na prestação/execução dos serviços, cabendo à
PRESTADOR(A) adotar as providências necessárias;
III. Garantir ao PRESTADOR(A) toda e qualquer informação sobre ocorrências
ou fatos relevantes relacionados com a prestação/execução dos serviços;
IV. Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução
do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo.
12.3 A fiscalização exercida pela contratante não excluirá ou reduzirá a
responsabilidade do prestador(a) pela completa e perfeita execução do objeto
contratual.
13. DA SUPLÊNCIA
13.1 Caso os selecionados contratados não assumam a sua função, terão seus
respectivos contratos rescindidos por justa causa, podendo a FCN convocar
novos participantes do certame, observando a ordem de classificação
homologada e publicada.
13.2 A lista de espera também servirá para contratações futuras, a fim de
manter a composição do CTE, pelo período de até 24 meses após a data de
homologação do processo de Chamamento Público, seguindo a ordem
classificatória.
14. SUSPENSÃO E DESCLASSIFICAÇÃO
14.1 A suspensão poderá ser solicitada a qualquer tempo, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, por escrito;
14.2 Se a prestação de serviço for considerada insatisfatória pelo Contratante,
pode ocorrer a desclassificação do PRESTADOR(A), mediante prévia
comunicação por escrito, assegurando o contraditório e ampla defesa;
14.3 Ser servidor público, bem como dirigente do órgão, ou entidade da
administração público de qualquer esfera governamental, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiro e parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive os dependentes;
14.4 Ter vínculo com proponentes, fornecedores, patrocinadores, pareceristas,
integrantes dos projetos culturais patrocinados pelo Sistema Municipal de
Financiamento da Cultura de Navegantes, bem como seus respectivos
cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive os dependentes.
15. DAS DIPOSIÇÕES GERAIS
15.1 As informações sobre o Chamamento Público podem ser obtidas através
do
contato
(47)
3185-2013
e
pelo
e-mail
projetos.cultura@navegantes.sc.gov.br;
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15.2 O horário de atendimento da FCN - Fundação Cultural de Navegantes é
das 13h00min às 19h00min;
15.3 Os casos omissos serão decididos pela FCN - Fundação Cultural de
Navegantes em comum acordo com a CONAC;
15.4 A publicação dos selecionados que irão compor a CTE será divulgada em
no máximo 30 dias após o encerramento das inscrições, no site da Prefeitura
de Navegantes https://www.navegantes.sc.gov.br/ e no blog da Fundação
Cultural
de
Navegantes
(www.navegantes.sc.gov.br
e
www.navegantescultural.blogspot.com.br) e no Diário Oficial do Município.

Navegantes, 25 de maio de 2021.

_______________________________________
MARCOS VENÍCIO MONTAGNA
Superintendente da Fundação Cultural de Navegantes
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OUTRAS MODALIDADES

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO CULTURAL DE NAVEGANTES

Nr.: 2/2021 - OU

Telefone: 3342-9500
CNPJ: 04.238.035/0001-14
RUA MARIA LEONOR DA CUNHA, 432
C.E.P.: 88375-000
- Navegantes - SC

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

2/2021
27/04/2021

Processo de Licitação:
Data do Processo:

2/2021
27/04/2021
Folha: 1/1

ANEXO VIII
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item Quantidade
1

Unid

Especificação

3,000 SER PROFISSIONAL, COM COMPROVADO

Marca

Preço Unit. Máximo

________

3.000,0000

Total Preço Máximo
9.000,0000

CONHECIMENTO NA PRODUÇÃO E GESTÃO DE
PROJETOS CULTURAIS PARA AVALIAÇÃO
TÉCNICA E EMISSÃO DE PARECERES DE
PROJETOS CULTURAIS
(Valores expressos em Reais R$)

Total Máximo Geral:

9.000,0000

