
 

 

 

 

Chamada Pública nº 04/2020 
 
A Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Cultura– 

SMCNF, mediante encaminhamento do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Nova 

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

conhecimento dos interessados, o presente Edital FRANCISCO DO COUTO para a abertura 

de inscrições visando seleção de Projetos Culturais para obras prontas, nas linguagens de 

Artes Visuais, Literatura, Áudio Visual, Artes Cênicas e Música, no período de 12 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 

Emergencial de Cultura Aldir Blanc - Lei 14.017/2020 no artigo 2º, III. 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei Federal Nº 9.610, 

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

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

 

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

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

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. 

 
GLOSSÁRIO 

 
Para efeitos deste edital define-se: 

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

registrado no Mapeamento Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Nova 

Friburgo/Secretaria Municipal de Cultura, responsável pelo projeto e pela interlocução 

com a organização do edital. 

II - Proposta Cultural: projeto de trabalho detalhado e cadastrado no formulário on line 

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

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo.  

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

IV - Todo e qualquer proponente deverá OBRIGATORIAMENTE comprovar domicílio na 

cidade de Nova Friburgo.  

V - Artes Visuais: representam um conjunto de manifestações artísticas contempladas em 

sua diversidade, como a pintura, a escultura, a gravura, o desenho, a fotografia, arte 

digital, e outros experimentos artísticos. 

VI – Obras Literárias: entende-se por obra literária a toda obra de arte que se apresenta, 

de forma escrita e que transmite uma intenção comunicativa do seu autor com fins 

estéticos. 

VII – Artes Cênicas: as artes cênicas (chamadas ainda de artes performativas) são todas as 

formas de arte que se desenvolvem num palco ou local de representação para um público. 

Muitas vezes, estas apresentações das artes cênicas podem ocorrer em praças e ruas. 

Assim, podemos dizer também que este palco pode ser improvisado. Ou seja, o palco é 

qualquer local onde ocorre uma apresentação cênica. 

VIII Música - é uma forma de arte que se constitui, basicamente, em combinar sons e 

silêncio seguindo uma pré-organização, ao longo do tempo. A criação, a performance, o 



 

significado e, até mesmo, a definição de música, variam de acordo com a cultura e o 

contexto social. A música vai desde composições fortemente organizadas (e a sua recriação 

na performance), música improvisada até formas aleatórias 

IX - Audiovisual - é uma forma de comunicação que combina som e imagem, bem como a 

cada produto gerado por estas formas de comunicação, ou à tecnologia empregada para o 

registro, tratamento e exibição de som e imagem sincronizados, ou ainda à linguagem 

utilizada para gerar significados. 

 

1. DO OBJETIVO 

 

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

Cultura em nosso município. Assim, será garantido que a arte chegue às casas dos 

munícipes de Nova Friburgo, considerando que a arte e a cultura são fundamentais, em 

qualquer etapa da vida humana e mais necessária, ainda, em momentos de crise como os 

que Nova Friburgo e o Brasil vivem, este Edital tem como objetivo: 

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

de financiamento público a propostas culturais de artistas do Município de Nova Friburgo;  

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

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

durante o estado de calamidade pública, ocasionado pela Pandemia de Covid-19;  

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

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

fazeres. 

d) Estimular o desenvolvimento e o aprimoramento de produções; 

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

produtores ao financiamento público;  

f) Aproximar os artistas do município de Nova Friburgo ao público local;  

 

 



 

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS  

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

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) do Fundo Municipal de Cultura de Nova Friburgo – 

FMCNF, oriundos do Fundo Nacional de Cultura, através da Lei 14.017/2020, para 

premiação de artistas, com projetos e ou propostas de obras prontas ou em fase de 

finalização, durante o estado de calamidade pública, nas seguintes linguagens: Artes 

Visuais, Audiovisuais, Teatro, Dança, Música e Literatura, para 20 (vinte) propostas, 

conforme tabela abaixo, 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. 

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

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

ou em parte dentre os projetos selecionados. 

2.3. TABELA: 

Modalidade: Artes Visuais, Audiovisuais, Teatro, Dança, 
Música e Literatura. 

 
 

Quantidade 
de Projetos 
 

 
 

Valor de cada 
Prêmio 

 

 
Premiação de artistas com projetos e ou propostas de 
Obras prontas ou em fase de finalização. 

 
20 

 
R$ 3.000,00 

TOTAL: R$ 60.000,00 
  

3. DO OBJETO/DA PROPOSTA 

3.1 O presente Edital tem por finalidade a premiação de artistas, com projetos e ou 

propostas de Obras prontas ou em fase de finalização nas seguintes linguagens: 

3.1.1. Será garantido um mínimo de 04 (quatro) projetos e ou propostas para Artes 

Visuais; 04 (quatro) projetos e ou propostas para audiovisuais, 03 (três) projetos e ou 

propostas para Teatro, 03 (três) projetos e ou propostas Dança, 03 (três) projetos e ou 

propostas para Música e 03 (três) projetos e ou propostas para Literatura. Caso as 

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


 

propostas, dentro de uma mesma linguagem, não atinjam a pontuação mínima, a verba 

poderá ser remanejada para outras linguagens. 

3.1.2 Serão selecionadas até 20 (vinte) propostas durante a duração do projeto, conforme 

tabela do item 2.3. 

3.1.3. Em caso de vigência de medidas restritivas a aglomeração de pessoas, ou 

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

(doze) meses, a contar do último dia previsto no item 2.1. 

3.2.3. Todo e qualquer proponente deverá OBRIGATORIAMENTE comprovar domicílio na 

cidade de Nova Friburgo, há pelo menos de 2 (dois) anos. 

3.3.  As DÚVIDAS deverão ser sanadas através do e-mail: duvidasfrancnf@gmail.com 

3.4. Poderão se inscrever pessoas físicas, pessoas jurídicas maiores de 18 anos, residentes 

na cidade de Nova Friburgo. 

3.5. As Propostas artísticas/culturais deverão ser nas principais manifestações artísticas 

conforme disposto no item 3.1.1. 

3.6. Será selecionada apenas uma proposta por proponente pessoa física ou pessoa 

jurídica (MEI) 

3.7. Todos os projetos e ou propostas selecionados e contratados, passarão a integrar o 

acervo da Secretaria Municipal de Cultura e serão disponibilizados nas redes sociais da 

Prefeitura, nos espaços culturais da Secretaria Municipal de Cultura, salas de exposição, 

Centro de Artes ou outros espaços próprios da Prefeitura dedicados à Cultura. Em caso de 

espetáculos, com compra de ingressos antecipados, será definida a quantidade de 

apresentações, a serem realizadas, quando do término do Decreto de Calamidade Pública. 

3.7.1 Todos os produtos selecionados e contratados ficarão disponíveis, nos acervos da 

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, por tempo indeterminado. Podendo ser utilizado 

pelo autor, em suas plataformas pessoais. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. DO PERÍODO E FORMA DE INSCRIÇÃO: 

mailto:duvidasartesvisuaisliterarias@gmail.com


 

4.1.1. As inscrições serão realizadas de 12 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 

4.1.2. Os candidatos, integrantes deste Edital, participante das Políticas Afirmativas, 

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

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

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

formulário de inscrição, ANEXO I. 

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

4.1.3 Não serão permitidas qualquer tipo de atendimento presencial ou por telefone pela 

Secretaria Municipal de Cultura, ANEXO I. 

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

necessário que o usuário tenha uma conta gratuita válida Google. 

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

atualizadas.  

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

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

verídicas. 

4.1.7. O Proponente deverá apresentar portfólio atualizado, eventuais críticas que a obra 

obteve, fotos da obra ou catálogos, notícias de jornal ou qualquer outro documento 

público, que ateste que a obra existe ou foi apresentada. No caso do Áudio Visual, o 

proponente além de enviar o portfólio e outros documentos, deverá escrever no 

formulário um link para um trailer de, no máximo, 3 minutos da obra.  Espetáculos de 

Artes Cênicas e Música, fotos de apresentações, sinopse dos espetáculos, críticas etc. Caso 

o projeto e ou proposta, seja um CD, o proponente deverá apresentar um trecho (aprox. 

30 segundos) das músicas do CD. 

4.1.8. Em caso de obras do audiovisual, que estejam em fase de pós-produção, é 

necessário que seja apresentado, além do trailer com imagens do copião, um cronograma 

com as etapas de pós-produção, que serão financiadas por este Edital, sendo obrigatório 



 

que a verba obtida seja suficiente para a finalização do projeto. Caso seja feito aportes de 

recursos pessoais do proponente ou de parceiros, é necessário apresentar prova da 

capacidade financeira do aporte. 

4.1.9. As dúvidas serão supridas EXCLUSIVAMENTE através do e-mail  

duvidasfrancnf@gmail.com. Não serão aceitos quaisquer envios de documentação através 

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

4.1.9. Não serão solicitadas quaisquer documentações pendentes, pela Secretaria 

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

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

fiscais aos classificados no resultado final.  

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

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

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

 

5. DAS CARACTERÍSTICAS DOS PROPONENTES 

5.1. Os projetos e ou propostas deverão ser inscritas por pessoa física e jurídica - MEI 

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

“proponentes”.  

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

documentação OBRIGATÓRIA, quando do preenchimento do formulário de inscrição 

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

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

I. Cópia legível da identidade e CPF do proponente; 

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

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

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

e assinar (conforme ANEXO II, que acompanha o edital); 

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

mailto:duvidasartesvisuaisliterarias@gmail.com


 

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

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

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

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

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

enviar a seguinte documentação OBRIGATÓRIA, quando do preenchimento do formulário 

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

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

I - Cópia legível da identidade e CPF do proponente; 

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

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

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

assinar conforme ANEXO II) que acompanha o edital; 

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

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

(CNPJ/MF). Para a inscrição como pessoa jurídica (somente MEI) é OBRIGATÓRIO que o 

Código e descrição da atividade econômica principal no Comprovante de Inscrição e 

Situação Cadastral, referente ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, seja relativo a 

atividade cultural e/ou artística. Em caso diverso, o proponente será desclassificado; 

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

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

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

Federal, comprovando a inexistência, tanto de débitos inscritos, quanto de não inscritos na 

Dívida Ativa da União, ou outra (s) equivalente (s), tal (ais) como certidão (ões) positiva (s), 

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

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

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

Fazenda, e da Certidão da Dívida Ativa Estadual, comprovando a inexistência, tanto de 

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


 

débitos inscritos quanto de não inscritos, ou outra (s), equivalente (s), tal (ais) como 

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

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

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

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

débitos inscritos, quanto de não inscritos, ou outra (s) equivalente (s), tal (ais) como 

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

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

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

Nº 8.212/91 e alterações posteriores, ou outra equivalente, na forma da lei, devidamente 

comprovadas documentalmente pela licitante; 

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

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

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

eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos, perante a Justiça 

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

art. 642-A § 2º da CLT; 

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

III); 

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

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

XIII - Alvará de funcionamento do proponente;  

XIV - Certificado da Condição de Microempreendedor individual. 

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

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

e descrição da atividade econômica principal, no Comprovante de Inscrição e Situação 

Cadastral, referente ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, seja relativo a atividade 

cultural e/ou artística. Em caso diverso, o proponente será desclassificado;  



 

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

estabelecidos neste edital. 

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

Municipal de Cultura. 

5.1.6 Caso o proponente esteja participando de mais de um edital da Secretaria Municipal 

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

desclassificada a ulterior. 

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

feitas de forma remota. 

5.1.8 Os classificados, após a homologação do resultado final no Diário Oficial do 

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

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

emitida, posteriormente, no site da prefeitura, no link: https://rj-novafriburgo-pm-

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

5.1.9 Não serão aceitas notas fiscais emitidas fora do estipulado no item 5.1.8. 

 

6. DOS IMPEDIMENTOS 

6.1. Estão impedidas 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. 

 

7. INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS  

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

meio de preenchimento do Formulário de Cadastro (Anexo I), 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.   

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

necessário que o usuário tenha uma conta gratuita válida Google. 

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

7.1.3 - A inscrição será gratuita.  

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

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

qualquer tipo de material, sendo automaticamente desclassificado; 

7.5.1 Será utilizado como parâmetro a data e horário em que o documento for recebido 

pelo provedor da Secretaria Municipal de Cultura. 

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

atualizadas.  

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

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

verídicas. 



 

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

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

de documentação. 

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

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

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

cultural.  

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

nesta Chamada, para propostas que, comprovadamente, apresentarem os seguintes 

requisitos:  

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

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

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

ato da inscrição - 20% (vinte por cento)  

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

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

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

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

oral, gravado em áudio ou vídeo para o e-mail, politicasafieditais@gmail.com, de acordo 

com a categoria escolhida, respeitando-se a sequência das perguntas contidas no 

Formulário de Inscrição – (ANEXO) I. 

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

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

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

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

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

como disponíveis para preenchimento no critério de ampla concorrência.  

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

7.2.5 VAGAS: 50% ampla concorrência, 20% negras/os, afrodescendentes, 20% mulheres 

“cis”, 10% transexuais ou travestis.  



 

 

 
 

VAGAS 

Ampla 
concorrência 

Negras/os 
Afrodescendentes 

Mulheres 
“cis” 

Transexuais ou 
travestis 

Categoria 
individual 

50% 20% 20% 10% 

 

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

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

grupo, com proposta análoga; 

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

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

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

desclassificada a ulterior. 

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

 

8. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 

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

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

estabelecidos. 

8.2. A Comissão de Avaliação é soberana em suas decisões 

8.3 Das decisões proferidas pela Comissão de Avaliação caberá recurso. 

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

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

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

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

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

ao Secretário Municipal de Cultura, para julgamento do recurso. 

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

mailto:duvidasnegode@gmail.com


 

 

CRITÉRIOS PESO 
PONT

O 

TOTAL DE 

PONTOS 

a) Currículo e portfólio do proponente adequado à 

atividade que pretende realizar 
2 0 a 4 8 

b) Descrição da Inovação no uso de tecnologia na 

produção do objeto da Proposta 
2 0 a 4 8 

c) Descrição da Viabilidade técnica de execução 1 0 a 4 4 
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9.DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

9.1 Os critérios para a seleção dos projetos e ou das propostas levarão em consideração e 

pontuação: 

a) Currículo e portfólio do proponente - Conjunto de arquivos e materiais para 

comprovar a qualidade do trabalho que o proponente julgar necessárias 

para sua avaliação. 

b) Descrição da Inovação, no uso de tecnologia na produção do objeto da 

Proposta - propostas de caráter inovador, na experimentação em novos 

suportes, plataformas, mídias, dentre outros. 

c) Descrição da Viabilidade técnica de execução da inovação: Analisa a 

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

proposta apresentada. 

 

9.2. Serão consideradas classificadas as propostas que obtiverem o mínimo de 10 (dez) 

pontos, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do total máximo de pontuação dos 

critérios. 

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



 

9.4. 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 

sucessivamente cada subitem até o “c”, se ainda assim persistir o empate, será 

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

 

10 DOS RECURSOS 

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

e/ou ao resultado final do certame, deverá utilizar o anexo IV observando o prazo 

estabelecido no item 10 (DO CALENDÁRIO E FASES DE SELEÇÃO E EXECUÇÃO), 

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

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

recursos referente ao proponente, apresentados por terceiros; 

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

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

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

ao proponente. 

 

11 - DO CALENDÁRIO E FASES DE SELEÇÃO E EXECUÇÃO 

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

parte da Secretaria Municipal de Cultura). 

a) Inscrição: fase de recebimento das propostas; 

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

caráter classificatório e eliminatório; 

c) Classificação final: Classificação final 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) Execução das propostas: Período destinado à execução do projeto. - Em até 120 

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

Decreto Legislativo Nº 6, de 20 de março de 2020, preferencialmente para alunos 

da rede pública de ensino. 

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

selecionadas no edital. 

 

ETAPA 
 

DATA INICIAL DATA FINAL 

Inscrição 12 de novembro 21 de novembro 

Avaliação das Propostas 22 de novembro 30 de novembro 
Pré Classificação 01 de dezembro -- 

Recursos 02 de dezembro 03 de dezembro 

Avaliação dos Recursos 04 de dezembro 05 de dezembro 

Resultado Final 06 de dezembro - 
Execução das propostas Em até 120 (cento e vinte) dias, após o fim do 

estado de calamidade pública reconhecido 

pelo Decreto Legislativo Nº 6, de 20 de março 

de 2020.preferencialmente para alunos da 

rede pública de ensino. 

 
Pagamento 15 de dezembro 29 e dezembro 

 

12-DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

12.1 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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
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setenta e quatro centavos) e 3390-39, Fonte 30, R$ 316.000,00 (trezentos e dezesseis mil 

reais). 

 

13. CONTRATAÇÃO  

13.1. Após divulgação do resultado final do Projeto contemplado, observada a proposta 

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

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

duvidasfrancnf@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.  

13.2. Fica estipulado o prazo de 03 (três) dias úteis, sem possibilidade de prorrogação, 

para a entrega da nota fiscal à Secretaria Municipal de Cultura, sob pena de 

desclassificação.  

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

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

após a homologação do resultado final e posterior empenho.  

 

14 .RECURSOS FINANCEIROS  

14.1 Cada proponente selecionado receberá o valor bruto de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

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

legislação vigente.  

14.2 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. 

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

atividades propostas. 

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

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

14.5 Os pagamentos serão executados pela Secretaria Municipal de Finanças, 

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

mailto:duvidasartesvisuaisliterarias@gmail.com
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fiscal, respeitados os prazos de tramitação administrativa interna da Prefeitura Municipal 

de Nova Friburgo/RJ. 

 

15 DAS OBRIGAÇÕES DO SELECIONANDOS 

15.1. Os proponentes selecionados deverão cumprir, obrigatoriamente, as normas a seguir 

estabelecidas:  

a) Executar na íntegra as propostas artísticas selecionadas, conforme aprovados 

previamente no plano de trabalho, não podendo substituí-la 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, Fundo Nacional de Cultura e Governo 

Federal, obedecendo aos critérios de veiculação das logomarcas estabelecidas, bem como, 

citar verbalmente, no dia do evento e nas prováveis entrevistas à imprensa; 

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

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

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

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

igualitariamente os proponentes credenciados.  

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

e/ou realizados pela Secretaria.  

 

16 - DOS ANEXOS 

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; 



 

Anexo V – Auto declaração Étnico-Racial; 

Anexo VI – Auto declaração de Transexuais ou Travestis. 

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

10.520, de 2002, a Contratada que: 

17.1.1 Inexecutar, total ou parcialmente, qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

17.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.3 Fraudar na execução do contrato; 

17.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

17.1.5 Cometer fraude fiscal; 

17.1.6 Não mantiver a proposta. 

17.2. 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: 

17.2.1. 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; 

 17.2.2. 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; 

17.3. 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; 



 

17.4. 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; 

17.5. 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; 

17.6.  O (A) 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 impedido (a) 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. 

 

18 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. Esclarecimentos acerca do conteúdo desta Chamada Pública poderão ser obtidos 

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

dias úteis,  não sendo oferecida nenhuma orientação presencial ou por telefone.  

18.2. 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;  

18.3. 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 
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judicial ou litígio, seja direta ou indiretamente, decorrente da exibição ou uso dos 

trabalhos;  

18.4. 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.  

18.5. 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;  

18.6. O proponente fica integralmente responsável por recolher todos os impostos e taxas, 

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

selecionada, inclusive publicidade, direitos trabalhistas envolvidos e arrecadação de 

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

responsabilizada ou solidariamente responsável por quaisquer infrações ao Direito Autoral 

e à Lei Federal Nº 9.610/98, se envolvidos, referente à realização/execução da proposta, 

assumindo o proponente, toda e qualquer responsabilidade exclusiva, nas questões 

relativas aos direitos autorais ora envolvidos, cabendo tão somente a sua exclusiva 

competência por toda e qualquer sanção (civil e penal), pela violação ao direito autoral se 

envolvido. 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.  

18.7. Constitui obrigação do proponente todo e qualquer dano que vier a causar a 

terceiros.  

18.8. São terminantemente proibidas 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; 



 

18.9. 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 forem necessários. 

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

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

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

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

Adolescente) será de responsabilidade integral e exclusiva do proponente.  

18.12. O proponente se responsabiliza, integralmente, por todas as obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e comerciais, decorrentes da execução/realização da 

proposta. 

18.13. 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.  

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

proposta, considerando todas as especificidades técnicas.  

18.15. Da presente Chamada Pública, não decorre qualquer vínculo empregatício entre as 

partes.  

18.16. Fica eleito o Foro de Cidade de Nova Friburgo para dirimir quaisquer controvérsias, 

oriundas do presente Edital e instrumento jurídico pertinente.  

18.17. Quaisquer casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação da Secretaria 

Municipal da Cultura. 

  

 

 Nova Friburgo, 12 de novembro de 2020. 

 



 

 

Prefeito Municipal: 
 
 
 

 

Secretário Municipal de Cultura: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO I  

 

FORMULÁRIO 

 

FORMULÁRIO PESSOA JURÍDICA (MEI) - Chamada Pública nº 04/2020 

FRANCISCO DO COUTO - ESTE FORMULÁRIO SÓ PODERÁ SER PREENCHIDO UMA ÚNICA 

VEZ 

 

DADOS CADASTRAIS: * 

NOME DA ENTIDADE: 

______________________________________________________________________ 

CNPJ * 

______________________________________________________________________ 

ENDEREÇO COMPLETO * 

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

TELEFONE FIXO 

______________________________________________________________________ 

TELEFONE CELULAR * 

______________________________________________________________________ 

CONTA BANCÁRIA - BANCO - AGÊNCIA * 

______________________________________________________________________ 

NOME DO RESPONSÁVEL * 

______________________________________________________________________ 

RG E ORGÃO EXPEDIDOR * 



 

______________________________________________________________________ 

CPF * 

______________________________________________________________________ 

ENDEREÇO COMPLETO * 

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

______________________________________________________________________ 

E-MAIL * 

ATENÇÃO: TODA COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA SOMENTE ATRAVÉS DO E-MAIL INSCRITO NESTE FORMULÁRIO 

(ANEXO I). NÃO SERÃO RESPONDIDAS OU FORNECIDOS QUALQUER INFORMAÇÃO A E-MAIL DIVERSO , 

MESMO QUE PERTENCENTE AO PROPONENTE 

______________________________________________________________________ 

PROPOSTA DE TRABALHO * 

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE 

______________________________________________________________________ 

 PRAZO DE EXECUÇÃO * 

______________________________________________________________________ 

OBJETIVO GERAL ( MÁXIMO 5 LINHAS) * 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

PÚBLICO ALVO * 

______________________________________________________________________ 

OBJETO DA PARCERIA * 

______________________________________________________________________ 

DESCRIÇÃO DA REALIDADE * 

______________________________________________________________________ 

IMPACTO SOCIAL ESPERADO * 

______________________________________________________________________ 



 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS * 

______________________________________________________________________ 

METAS 

ETAPAS/FASES * 

______________________________________________________________________ 

ESPECIFICAÇÃO * 

______________________________________________________________________ 

INDICADOR FÍSICO * 

UNIDADE E QUANTIDADE 

______________________________________________________________________ 

DURAÇÃO * 

INÍCIO E TÉRMINO 

______________________________________________________________________ 

DESCRIÇÕES DAS AÇÕES * 

METAS E AÇÕES 

______________________________________________________________________ 

ESCREVA AQUI UM LINK PARA UM TRAILER DE NO MÁXIMO 3 MINUTOS DA OBRA, ou  

CASO O PROJETO SEJA UM CD, UM LINK PARA O TRECHO (APROX. 30 SEGUNDOS) DAS 

MÚSICAS DO CD COMO CONSTA NO EDITAL ITEM 4, SUBITEM 4.1.7 

_________________________________________________________________________ 

ANEXAR DOCUMENTOS LEGÍVEIS E OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS NO EDITAL ITEM 5 SUBITEM 

5.1.2 * 

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

O NÚMERO MÁXIMO DE ARQUIVOS PERMITIDO É 10. AS DOCUMENTAÇÕES PRECISAM ESTAR COMPILADAS EM ATÉ 10 ARQUIVOS EM 

PDF OU IMAGEM. 

DECLARAÇÃO * 

 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 I 

FORMULÁRIO 
 

FORMULÁRIO PESSOA FÍSICA - Chamada Pública nº 04/2020 

FRANCISCO DO COUTO - ESTE FORMULÁRIO SÓ PODERÁ SER PREENCHIDO UMA ÚNICA 

VEZ 

 

DADOS CADASTRAIS * 
NOME COMPLETO: 
______________________________________________ 
ENDEREÇO COMPLETO * 
RUA/NÚMERO/COMPLEMENTO/ BAIRRO/CIDADE/UF/CEP 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
TELEFONE FIXO 
_______________________________________________ 
TELEFONE CELULAR * 
_______________________________________________ 
RG E ÓRGÃO EXPEDIDOR * 
_______________________________________________ 
CPF * 
________________________________________________ 
11- E-MAIL * 
*ATENÇÃO: TODA COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA SOMENTE ATRAVÉS DO E-MAIL INSCRITO NESTE FORMULÁRIO. 
NÃO SERÃO RESPONDIDAS OU FORNECIDOS QUALQUER INFORMAÇÃO A E-MAIL DIVERSO, MESMO QUE 
PERTENCENTE AO PROPONENTE. 
__________________________________________________________ 
 

CONTA BANCÁRIA - BANCO - AGÊNCIA * 
__________________________________________________ 
PROPOSTA DE TRABALHO * 
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE 
___________________________________________________ 
PRAZO DE EXECUÇÃO * 
___________________________________________________ 
OBJETIVO GERAL (MÁXIMO 5 LINHAS) * 



 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
PÚBLICO ALVO * 
______________________________________________________________________ 
OBJETO DA PARCERIA * 
______________________________________________________________________ 
DESCRIÇÃO DA REALIDADE * 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS * 
METAS 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
ETAPA/FASE * 
______________________________________________________________________ 
ESPECIFICAÇÃO * 
______________________________________________________________________ 
INDICADOR FÍSICO * 
UNIDADE E QUANTIDADE 
______________________________________________________________________ 
 
DURAÇÃO * 
INÍCIO E TÉRMINO 
______________________________________________________________________ 
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES * 
METAS E AÇÕES 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
ESCREVA AQUI UM LINK PARA UM TRAILER DE NO MÁXIMO 3 MINUTOS DA OBRA, ou  
CASO O PROJETO SEJA UM CD, UM LINK PARA O TRECHO (APROX. 30 SEGUNDOS) DAS 
MÚSICAS DO CD COMO CONSTA NO EDITAL ITEM 4, SUBITEM 4.1.7 
_________________________________________________________________________ 
ANEXAR DOCUMENTOS LEGÍVEIS E OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS NO EDITAL ITEM 5, SUBITEM 
5.1.1 * * 
A NÃO APRESENTAÇÃO DE QUALQUER DOCUMENTO OBRIGATÓRIO GERA A DESCLASSIFICAÇÃO 
AUTOMÁTICA DO PROPONENTE. 
 
       ANEXAR 

 
20 - DECLARAÇÃO * 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA DO REPRESENTANTE LEGAL E/OU PESSOA FÍSICA 

 

Eu____________________________RG°_________________e CPF n°_______________, 

declaro para os devidos fins, junto a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo e Secretaria 

Municipal de Cultura, que sou residente e domiciliado no seguinte endereço: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Declaro, ainda para todos os fins de direito perante as leis vigentes, que a informação aqui 

prestada é de minha inteira responsabilidade, podendo, a qualquer momento, ser 

comprovada, inclusive em diligência dos órgãos municipais. 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

Nova Friburgo, RJ  _____/______/_______ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

 

 

Eu_______________________________________________________ CPF/e ou CNPJ 

______________________ declaro que não possuo vínculo com a Administração Pública 

Municipal para efeitos de participação no Edital______________________. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura 

Data: _______/________/_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IV 

 

RECURSOS 

 

RECURSO CONTRA A DECISÃO RELATIVA A CHAMADA PÚBLICA N° 04/2020, PUBLICADO NA 

HOMOLOGAÇÃO DIA___________. 

 

Eu_______________________________________________________portador do número 

de identidade RG___________________ CPF/e ou CNPJ __________________________ 

inscrito para a Chamada Pública 04/2020, 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: _______/________/_________ 

 



 

 

 

 

ANEXO V 

 

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 

 

Eu,_______________________________________________, inscrito(a) no CPF sob o 

nº.__________________, portador(a) do documento de identidade 

nº.__________________, sócio(a) constituído(a) da empresa 

__________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº.__________________, declaro, para o fim específico de atender aos itens de políticas 

afirmativas da CHAMADA PÚBLICA FRANCISCO DO COUTO – Nº 04/2020, que sou negra/o. 

 

Estou ciente de que prestar informações falsas, relativas às exigências estabelecidas 

quanto a esta declaração, incorre, além da penalização prevista em lei, em desclassificação 

da chamada e a eventual necessidade de restituição dos valores contratados, o que poderá 

acontecer a qualquer tempo. 

 

 

Nova Friburgo,_________ de_______________  de 2020. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VI 

 

AUTODECLARAÇÃO DE TRANSEXUAIS E TRAVESTIS 

 

Eu,_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (nome 

completo e/ou nome social), Identidade Nº ___________________, CPF nº 

______________________, explicito neste documento a opção por concorrer à reserva de 

vagas para políticas afirmativas na CHAMADA PÚBLICA FRANCISCO DO COUTO – Nº 

04/2020, destinada a candidatas/os transexuais ou travestis, declarando-me transexual ou 

travesti e solicito a inclusão e uso do meu nome social 

_________________________________________________ (indicação do nome social), 

nos registros municipais, relativos à Chamada pública em questão. 

 

 

Nova Friburgo ,___________de  ________________de 2020. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 


