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EDITAL DE CONCURSO Nº 01/2020 

INCENTIVO À PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DE SANTA ROSA-RS 

 

 

DATA DE ABERTURA: 08/06/2020  

O edital estará disponível no site www.santarosa.rs.gov.br. 

 

 

PREÂMBULO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS, inscrita no CNPJ de nº. 88.546.890/0001-82, 

situada à av. Expedicionário Weber, nº 2983, na cidade de Santa Rosa/RS, representada pelo 

Prefeito Municipal Sr. Alcides Vicini, TORNA PÚBLICA a abertura do processo de seleção de 

programas,  projetos e ações culturais, com a f inalidade de fomentar a economia da cultura local e 

incentivar artistas, grupos artísticos, produtores e empreendedores culturais independentes (pessoas 

f ísicas ou jurídicas, com ou sem f ins lucrativos) que promovam a f ruição da cultura, a diversidade 

cultural e favoreçam o desenvolvimento da cidadania. O presente processo seletivo dar-se-á de 

acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente edital tem por objeto a seleção de projetos culturais com a f inalidade de fomentar a 

economia da cultura local e incentivar artistas, grupos artísticos , produtores e empreendedores 

culturais independentes (pessoas f ísicas ou jurídicas, com ou sem f ins lucrativos) que promovam a 

f ruição da cultura, a diversidade cultural e favoreçam o desenvolvimento da cidadania. 

I. Será destinado, conforme dotação orçamentária específ ica da Secretaria de 

Desenvolvimento de Cultura e Esporte de Santa Rosa, um montante de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) para o Edital 01/2020 - Incentivo à Produção Cultural e Artística de Santa Rosa/RS, sendo 

prioritariamente 8 projetos para pessoa jurídica e 4 projetos para pessoa física. 

 

1.2. O presente processo seletivo dar-se-á em conformidade com o disposto na Constituição 

Federal, na Lei Municipal nº 5.036/13 e Lei Municipal nº 5.332/16, Decreto Municipal nº 131/2016, pela 

Lei Municipal n.° 5.526/2019 (LDO 2020); e pela Lei Municipal n.° 4.681/10, com a redação dada pela 

Lei Municipal n.° 4.755/10, com a aplicação subsidiária, no que couber, da Lei Federal n° 8.666/93; e 

http://www.santarosa.rs.gov.br/
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Manual de Prestação de Contas”. 

 

1.3. Os recursos f inanceiros serão liberados em parcela única correspondente ao valor 

apresentado no projeto selecionado. 

 

1.4. A seleção dos projetos não obriga o município a formalizar imediatamente os contratos, 

caracterizando apenas expectativa de direito para os selecionados, f icando o repasse dos recursos 

condicionado à disponibilidade orçamentária e f inanceira do  município. 

 

1.5. Serão concedidos incentivos de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada projeto 

selecionado, que tenha por f inalidade a realização de um programa, projeto ou ação cultural no 

município de Santa Rosa/RS. 

I. O limite estabelecido para pessoa f ísica f ica limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por 

projeto/proponente. 

II.  A pessoa jurídica, com ou sem f ins lucrativos, para concorrer deverá prever em seu CNPJ ou 

estatuto, f inalidade cultural expressa. 

III. Os projetos devem ser realizados exclusivamente no limite do s valores solicitados ao FMC, 

não sendo permitida outras fontes de recursos na composição f inanceira, à exceção de eventuais 

apoios em bens e serviços, mediante submissão e aprovação da Comissão Municipal de Incentivo à 

Cultura - CMIC. 

 

1.6. Para efeitos da seleção promovida por este edital, os programas, projetos ou ações culturais  

deverão contemplar ou enquadrar-se em uma das seguintes áreas ou segmentos culturais, em 

consonância com o inciso II, artigo 39 da Lei Municipal nº 5.036/13 (Sistema Municipal de Cultura) e 

anexo da Lei Municipal nº 5.332/2016 (Plano Municipal de Cultura): 

I. Artesanato; 

II.  Cultura popular, folclore e tradições (cultura nativa gaúcha, carnaval, etnias, gastronomia); 

III. Artes cênicas – teatro  

IV. Artes cênicas – dança; 

V. Artes cênicas - circo; 

VI. Artes plásticas, visuais e gráf icas (design, cultura digital, sites, moda) 

VII. Patrimônio cultural (espaço cultural, patrimônio cultural material e imaterial, acervo, memória) 

e museus 
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VIII.  Audiovisual (cinema, fotograf ia, jogos); 

IX.  Leitura, literatura e bibliotecas; 

X. Música; 

 

1.7. Serão distribuídos os recursos conforme as áreas ou segmentos culturais e territórios, 

conforme o inciso V do artigo 41 e artigo 79 da Lei nº 5.036/13, sendo selecionado apenas 01 (um) 

projeto cultural por segmento cultural e 01 (um) por proponente, respeitando o limite estabelecido  po r 

proponente pessoa jurídica e f ísica, conforme inciso I, subitem 1.1. 

1.8. Haverá pontuação mínima a ser atingida para classif icação do projeto cultural, conforme 

predisposto no Item 7 – DA ANÁLISE DE MÉRITO. 

 

1.9. No caso de desistência de um projeto cultural habilitado será contemplado o projeto sup lente 

de maior pontuação na classif icação geral, observando, preferencialmente, o segmento  de 

enquadramento. 

 

1.10. Para f ins de otimização da verba destinada ao edital, após o processo seletivo, eventuais 

sobras de recursos do valor contingenciado, conforme inciso I, subitem 1.1 deste edital, serão 

distribuídos aos projetos melhores pontuados, independente do segmento cultural de enquadramento. 

 

1.11. Com vistas ao atendimento das f inalidades expressas no art. 53 da Lei Municipal no 5.036, de 

21 de agosto de 2013, e do artigo 4º do Decreto nº 131 de 26 de julho de 2016, os recursos do FMC, 

observado o plano de aplicação, serão destinados a projetos que atendam, no mínimo, a um dos 

seguintes objetivos: 

I. incentivo à formação artística e cultural com a instalação e manutenção de of icinas  e cursos 

de caráter cultural e artístico por intermédio de estabelecimento  de natureza cultural sem f ins 

lucrativos, realizados em moldes eventuais ou permanentes e destinados  à formação, 

especialização e/ou aperfeiçoamento de agentes e operadores culturais; 

II.  fomento à produção cultural e artística, mediante os incentivos que seg uem: 

a) produção de discos, vídeos, f ilmes e de outras formas de reprodução fonovideográf icas de 

caráter cultural; 

b) produção de obras relativas às ciências humanas e às letras;  

c) produção de obras plásticas, gráf icas, de design ou artesanais com f inalidades artísticas; 
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d) realização de exposições, festivais de arte, cinemas e espetáculos de artes cênicas, de 

música e de folclore; 

e) cobertura das despesas de transporte e seguro de objetos de valor cultural destinados à 

exposição pública no município ou em eventos nacionais e internacionais considerados de 

relevante expressão cultural.  

III. preservação e difusão do patrimônio histórico e cultural, por meio de: 

a) organização e ampliação de museus, biblio tecas, arquivos e outras organizações culturais, 

bem como de suas coleções e acervos; 

b) conservação e restauração de prédios, monumentos, logradouros e sítios tombados pelo 

poder público ou cadastrados como unidades de interesse de preservação; 

c) restauração de obras de arte e bens móveis e imóveis de reconhecido valor cultural;  

d) proteção do folclore, artesanato e das tradições populares regionais. 

IV. estímulo à divulgação dos bens e valores culturais de Santa Rosa e do Estado do Rio Grande 

do Sul, visando à formação de novos públicos consumidores da produção artística, mediante:  

a) elaboração de convênios e programas visando a redução dos custos e facilitação do 

acesso a espetáculos teatrais, musicais e cinematográf icos; 

b) f inanciamento de levantamentos, estudos e pesquisas na área da cultura e da arte, bem 

como de seus vários segmentos. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão se inscrever quaisquer empreendedores culturais, pessoa f ísica com idade igual ou 

superior a dezoito anos completos (considerada a data da inscrição) e/ou pessoa jurídica de 

direito privado, com ou sem f ins lucrativos, que venham a realizar programas, projetos ou ações 

culturais que atendam as condições estabelecidas pelo presente  edital. 

 

2.2. O projeto cultural deverá ser realizado em qualquer território dentro dos limites da cidade de 

Santa Rosa. 

 

2.3. O empreendedor cultural pessoa f ísica ou jurídica deverá residir ou possuir sede na cidade de 

Santa Rosa, a ser comprovado por declaração ou documento comprobatório para pessoa f ísica, e 

consulta ao campo endereço no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 

 

2.4. O projeto cultural deverá ser executado em um período de no mínimo 03 (três) e no máximo 12 
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(doze) meses, contados a partir da data de efetivação do repasse do recurso. 

 

2.5. É vedada a participação, como proponente, ou participação em qualquer projeto, a título 

remunerado, de: 

a. Servidores ou dirigentes dos órgãos da administração direta e indireta 

do município de Santa Rosa - RS, nos termos do artigo 9.°, inciso III, da Lei Federal n.° 

8.666/93; 

b. Dirigentes do CMPC e membros da Comissão Municipal de Incentivo 

a Cultura - CMIC; 

c. Pessoas jurídicas ou f ísicas, que possuem projetos f inanciados 

anteriormente pelo FMC ainda não concluídos ou que tenham prestação de contas em 

situação de pendência, diligência com prazo de resposta expirado ou rejeição em projetos 

e/ou eventos anteriormente apoiados e/ou f inanciados pelo município de Santa Rosa, ou 

incluso no cadastro de inadimplentes da Prefeitura Municipal de Santa Rosa; 

d. Pessoas jurídicas ou f ísicas que deixaram de prestar contas de outros  

benef ícios recebidos do município dentro do prazo legal, ou que tiveram a prestação de 

contas rejeitada nos últimos 5 anos; 

e. Cônjuges ou companheiros e parentes em primeiro grau em linha reta 

e colateral de membros da Comissão Municipal de Incentivo a Cultura - CMIC, dirigentes do 

CMPC e de servidores ou dirigentes dos órgãos da administração direta e indireta do 

município de Santa Rosa – RS; 

f. Pessoas jurídicas ou f ísicas proponentes que não estiverem com 

situação regular junto à fazenda federal, estadual e municipal; 

g. Pessoas f ísicas e jurídicas declaradas inidôneas por ato do poder 

público, em processo de falência ou concordata e impedidas de licitar ou contratar com a 

administração pública ou qualquer de seus órgãos descentralizados; 

h. Houver vedação na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou outra lei 

referente à transferência de recursos públicos aplicável a recursos do FMC, hipótese em 

que a abrangência poderá se estender, inclusive, à apresentação e/ou participação na 
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seleção; 

i. Pessoas jurídicas ou f ísicas que possuam restrições ou vedações em 

razão de outros casos, conf orme manifestação dos órgãos de controle; 

j. For constatada a possibilidade de violação dos princípios 

constitucionais e administrativos, em especial, os da legalidade, moralidade e 

impessoalidade. 

 

2.6.  Aqueles que estiverem em débito com tributos municipais, co m a 

fazenda estadual e federal estarão apenas proibidos de f igurarem nos projetos culturais 

encaminhados na qualidade de proponentes. 

2.7.  Aqueles que estiverem em débito como proponentes do FMC, 

estarão impedidos de participar de outro projeto, mesmo na qualidade de participante não  

remunerado. 

2.8. Os membros da sociedade civil da CMIC estarão proibidos de 

participarem, a qualquer título, como proponentes ou participantes em qualquer projeto 

relacionados às suas atribuições. 

 

2.9. É vedada a participação nos projetos , em qualquer função, mesmo que gratuitamente, de: 

a) Membros da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura - CMIC, titulares ou suplentes; 

b) Pessoas f ísicas e jurídicas declaradas inidôneas por ato do poder público, em processo de 

falência ou concordata e impedidas de licitar ou contratar com a administração pública ou qualquer de 

seus órgãos descentralizados. 

 

2.10.  A participação dos concorrentes implica no conhecimento do inteiro teor e a concordância com 

os termos do presente edital. 

 

2.11.  Em caso de proibições verif icadas na participação de algum participante do projeto será 

solicitada a sua substituição. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 
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3.1. As inscrições dos programas, projetos ou ações culturais acontecerá do dia 08 de junho até o 

dia 23 de julho de 2020. 

3.1.1.  A inscrição será mediante o protocolo na Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte, 

no Centro Cívico Cultural Antônio Carlos Borges,  rua Buenos Aires, 937, Centro, Santa 

Rosa-RS, de envelope lacrado, não transparentes, o qual deverá conter os documentos 

necessários para inscrição, mais uma cópia digital em cd/dvd/pendrive. 

3.1.2.  O envelope deverá vir devidamente identif icado coma seguinte inscrição : 

 

 AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA 

 EDITAL DE CONCURSO Nº 01/2020 

 INSCRIÇÃO 

 PROPONENTE (nome completo) 

 

3.2. Os projetos deverão ser enviados em forma f ísica – impressa – conforme os formulários 

fornecidos pelo edital e seus anexos, sendo entregue e disponibilizada cópia integral do projeto em 

formato PDF. 

3.3. Os envelopes serão abertos em sessão pública na data de 24 de julho de 2020, no saguão do 

Centro Cívico Cultural Antônio Carlos Borges, rua Buenos Aires, 937, Centro, Santa Rosa-RS. 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

4.1. Junto com o formulário de apresentação da proposta, que conterá o plano de trabalho e o 

orçamento discriminado (ANEXO I) o proponente, pessoa f ísica ou pessoa jurídica, deverá enviar, os 

seguintes documentos: 

4.1.1. Currículo e/ou portfólio de atividades do proponente; 

4.1.2. Declaração de Responsabilidade assinada, conforme ANEXO IV. 

 

4.2. As pessoas f ísicas deverão enviar, além do estabelecido pelo item 4.1, também: 

4.2.1. Comprovante de residência (conta de luz, água, telefone) ou declaração de residência no 

município de Santa Rosa, passível de acareação, sendo que proponente deve ter ciênc ia das penas 

impostas pelo art. 297 do Código Penal que versa sobre falsif icação de documento público; 

4.2.2. Cópia da carteira de identidade e do CPF – Cadastro de Pessoas Físicas. 

 

4.3. As pessoas jurídicas deverão enviar, além do estabelecido pelo item 4.1, também: 
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4.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus  administradores; 

4.3.2. Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento  expedido  

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

4.3.3. Ata de posse, no caso de sociedades civis, da diretoria em exercício; 

4.3.4. Cópia do CNPJ; 

4.3.5. Cópia da Carteira de Identidade (RG) do representante legal; 

4.3.6. Cópia do CPF do representante legal, quando não conste o número no documento de 

identidade; 

 

4.4. No caso de haver envolvimento de menores na realização do projeto, o proponente deverá 

apresentar autorização assinada, juntamente com a devida cópia do documento de identidade dos 

pais e/ou responsáveis pelo menor. 

 

4.5. Integram este edital como ANEXOS os seguintes documentos: 

4.5.1.  ANEXO I – Formulário de apresentação da proposta, com plano de trabalho e orçamento;  

4.5.2.  ANEXO II - Documentos referentes à área em que o projeto se enquadra; 

4.5.3.  ANEXO III – Manual de Prestação de Contas – FMC; 

4.5.4.  ANEXO IV – Declaração de Responsabilidade; 

4.5.5. ANEXO V - Manual de identidade visual; 

4.5.6. ANEXO VI - Minuta do Contrato. 

 

4.6. No caso do projeto incentivado resultar em obra de arte de caráter f ísico, como discos, livros, 

f ilmes, vídeos ou outros, deverá ser prevista a doação de 10% da edição à Secretaria de 

Desenvolvimento de Cultura e Esporte. 

 

4.7. No caso de o projeto incentivado prever cobrança de entrada, em caso de eventos, espetáculos 

e congêneres, deverá ser prevista a doação de parcela de 10% dos ingressos para Prefeitura 

Municipal de Santa Rosa. 

 

4.8. É obrigatória a previsão de um técnico contábil ou contador, cujo CRC deverá ser informado  no  
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formulário do projeto e seus custos poderão estar previstos na planilha orçamentária do projeto com 

previsão de pagamento via verba do Fundo Municipal de Cultura.  

 

4.9. O projeto poderá ser encaminhado por preposto, desde que tenha a devida anuência do artista 

ou autor da obra/projeto. 

 

4.10.  Deverão ser previstas as taxas bancárias. 

 

4.11.  O item DIVULGAÇÃO deverá ter ações custeadas entre 10% e 15% do valor do total do projeto, 

de acordo com plano de mídia específ ico. 

 

4.12.  Despesas de ADMINISTRAÇÃO f icam limitadas a até 10% do valor total do projeto, para 

proponentes pessoas f ísica e jurídicas com f ins lucrativos, excetuados os projetos apresentados po r 

entidades privadas sem f ins lucrativos que poderão conter despesas administrativas de até 15% de 

seu custo total, conforme prevê o § 4º, art. 5º do Decreto nº 131/2016,consoante ao § 3º, art. 57 da 

Lei nº 5.036/2013. 

4.12.1.  Nos Custos Administrativos estarão contempladas as atividades-meio. 

4.12.2.  Neste item devem estar lançada, obrigatoriamente, a despesa com contador. 

Parágrafo único - O valor referente à coordenação administrativa ou gestão do projeto pelo 

proponente pertence ao item de despesas administrativas e é limitado ao teto de 10% do total do 

projeto, excetuando quando o proponente desempenhar funções artísticas, tendo o somatório do 

acúmulo das suas funções remuneradas no projeto limitado a 50% do valor total solicitado. 

 

4.13.  O projeto deverá prever despesas orçadas em valores condizentes com os praticados pelos 

prestadores de serviços, fornecedores e o próprio proponente, sendo que poderá ser 

questionado, a qualquer tempo, eventual antieconomicidade e sobrepreço.  

 

4.14.  Os pagamentos serão mediante transferência bancária identif icada, não sendo aceita outras 

formas de quitação de despesas, salvo pagamento de boletos bancários com a identif icação do 

fornecedor ou prestador de serviços. 

 

4.15.  O proponente poderá ajustar os itens de custos aprovados, sem a necessidade de solicitação 

de readequação, nos seguintes casos:  
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 I – Acréscimo ou diminuição de até 20% (vinte por cento) do valor aprovado de cada rubrica; 

 II - Alteração de fornecedor ou prestador de serviço, desde que não relacionada a integrantes 

da equipe principal e aos principais artistas, grupos e outros prof issionais diretamente relacionados à 

atividade artístico-cultural.  

 Parágrafo único. A justif icativa para o ajuste realizado deverá ser informado em Nota 

Explicativa no ato da prestação de contas. 

 

5. DA AVALIAÇÃO 

5.1. Os projetos culturais inscritos neste edital passarão por 03 (três) etapas de avaliação, quais  

sejam: 

I) Habilitação; 

II) Análise de mérito; 

III) Homologação do resultado f inal, por acareamento da pontuação. 

 

5.2. A etapa de habilitação consiste na conferência dos documentos e adequação do projeto às 

normas do edital, realizada pela comissão de triagem. 

5.2.1. Serão habilitados na 1ª etapa os projetos culturais cuja inscrição tenha sido apresentada 

em conformidade com as exigências deste edital. 

5.2.2. Serão inabilitados na 1ª etapa os projetos culturais inscritos que incorram nas situações a 

seguir discriminadas: 

5.2.2.1. Ausências dos documentos exigidos no item 4 e ANEXO II deste edital conforme o perf il de 

cada projeto; 

5.2.2.2. Projetos incompletos. 

 

6. DOS RECURSOS PARA INABILITAÇÃO 

6.1. Os proponentes de projetos INABILITADOS serão notif icados por meio do endereço eletrônico 

informado no ato da inscrição e terão 05 (cinco) dias úteis para encaminhar seus recursos 

administrativos. 

 

6.2.  O recurso administrativo deverá ser apresentado em documento impresso a ser entregue na 

Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte, em duas vias de igual teor. 

 

6.3. Os recursos serão apreciados pela comissão de triagem, que, após a avaliação do conteúdo da 
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resposta, notif icará o proponente do deferimento ou indeferimento do pleito, dando publicidade da 

listagem dos projetos que tiveram seus recursos deferidos e que estarão aptos para o exame de 

mérito. 

 

7. DA ANÁLISE DE MÉRITO 

7.1.  A etapa da a nálise de mérito consiste na apreciação dos projetos culturais que será 

realizada pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura - CMIC. 

 

7.2. Para a etapa de análise de mérito dos projetos culturais, a Comissão Municipal de Incentivo à 

Cultura - CMIC pautar-se-á, para a análise e avaliação dos projetos culturais , considerando os 

seguintes critérios: 

7.2.1. Clareza, concisão e coerência da proposta – até 20 PONTOS; 

7.2.2. Planejamento – previsão de custos, adequação orçamentária - observados os preços 

praticados no mercado para cada rubrica informada, e exequibilidade (art. 62 da Lei nº 5.036/13) 

– 20 PONTOS; 

7.2.3. Características específ icas de ineditismo e inovação – 10 PONTOS; 

7.2.4. Metodologia, cronologia e estratégias e viabilidade na execução (art. 62 da Lei nº 5.036/13) – 

10 PONTOS; 

7.2.5. Referências e aderência às políticas públicas culturais do  município de Santa Rosa (anexo 

único da Lei nº 5.332/2016 – Plano Municipal de Cultura, e inciso VI do art. 41, e art. 61 da Lei nº 

5.036/2013 – Sistema Municipal de Cultura) – 10 PONTOS; 

7.2.6. Observação às três dimensões da cultura – Simbólica, econômica e social (ou cidadã). (Art. 62 

da Lei nº 5.036/13) – 10 PONTOS; 

7.2.7. Capacidade técnica e operacional do proponente e dos prof issionais envolvidos no projeto 

(equipe principal e fornecedores, prestadores de serviço e congêneres) – 10 PONTOS; 

7.2.8. Retorno de interesse público, democratização de acesso e acessibilidade f ísica e/ou de 

conteúdo, desdobramentos e impactos capazes de gerar resultados no campo social – 10 

PONTOS. 

 

7.3. A pontuação f inal de cada projeto será de no máximo 100 pontos. 

 

7.4. Cada projeto será avaliado por 03 (três) pareceristas integrantes da Comissão Municipal 

de Incentivo à Cultura - CMIC. 
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7.4.1. A distribuição obedecerá, preferencialmente, a área de formação e expertise do 

parecerista; 

7.4.2. Haverá reunião avaliativa onde serão expostos os pareceres aos demais membros da 

comissão. 

 

7.5. Para um projeto ser recomendado deverá alcançar, no mínimo, 50 pontos no total, 

calculado sobre a média das 03 (três) avaliação, sendo que pontuação geral abaixo de 50 pontos 

implica na desclassif icação tácita e arquivamento da proposta. 

 

7.6. Na etapa de seleção f inal, será contemplado aquele projeto de maior pontuação (soma 

total da pontuação dada pelos três pareceristas) dentro de sua área artística ou segmento 

cultural, buscando contemplar todos os segmentos. 

 

7.7. Os projetos concorrem entre si, de acordo com as áreas culturais ou segmentos 

cadastrados. 

 

7.8. No caso de empate na pontuação, serão levados em consideração como critérios de 

desempate, na ordem, os critérios estabelecidos nos subitens 7.2.5., 7.2.6., 7.2.3. e 7.2.7 – 

conforme art. 61 e art. 62 da Lei nº 5.036/13. 

 

7.9. Permanecendo o empate, caberá a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura - CMIC 

deliberar acerca do desempate, valendo-se do critério estabelecido no item 7.2.8. 

 

7.10.  No caso de ausência de um projeto cultural inscrito ou habilitado em alguma área, 

linguagem artística ou segmento cultural, será contemplado  o projeto suplente de maior 

pontuação na classif icação geral, independente do segmento cultural. 

 

8. DOS RECURSOS À ANÁLISE DE MÉRITO 

8.1.  Os proponentes terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação do resultado  

preliminar da etapa de análise de mérito e da notif icação ao proponente por meio do endereço 

eletrônico informado no ato da inscrição para apresentar recurso do resultado. 

8.1.1. Os recursos deverão ser apresentados junto à Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e 

Esporte, em duas vias de igual teor. 
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8.2.  Os recursos serão apreciados pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC, a qual 

proferirá manifestação pela procedência ou não. 

 

9. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

9.1. Os proponentes terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação do 

resultado preliminar da etapa de análise e da notif icação  ao proponente por meio do endereço 

eletrônico informado no ato da inscrição para apresentar recurso de resultado.  

9.1.1. Os recursos deverão ser apresentados junto à Secretaria de Desenvo lvimento de Cultura e 

Esporte. 

9.1.2. Os recursos serão apreciados pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC, a qual 

proferirá manifestação pela sua procedência ou improcedência.  

 

9.2. No caso de projeto selecionado, os contemplados deverão apresentar, no prazo improrrogável 

de 10 (dez) dias úteis a contar da publicação dos resultados, a documentação complementar, 

conforme itens 8.2 e 8.3 deste edital, imprescindível à efetivação do contrato e do repasse. 

9.3. Pessoa f ísica: 

a) Comprovante de situação cadastral do CPF; 

b) Comprovante de endereço atualizado; 

c) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos estaduais; 

d) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos federais; 

e) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, de tributos  municipais, expedida pela 

Secretaria Municipal da Fazenda do município relativa ao domicílio ou sede da licitante, dentro de seu 

prazo de validade; 

f ) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos trabalhistas, expedida pelo 

Tribunal Superior do Trabalho dentro de seu prazo de validade; 

g) Comprovante da conta bancária específ ica para execução do projeto, em nome do 

empreendedor cultural. Considera-se comprovante a cópia do cartão do banco, cópia do contrato com 

a instituição bancária e/ou cópia do cabeçalho do extrato bancário, onde conste o número da conta e 

o nome de correntista. 

 

9.4. Pessoa Jurídica de Direito Privado, com ou sem f ins lucrativos: 
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a) Cópia do estatuto em vigor, registro comercial ou contrato social, devidamente registrado no 

órgão competente, acompanhada da cópia da ata de posse da atual diretoria; 

b) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos f ederais  

e à dívida ativa da união; 

c) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, de tributos estaduais, expedida pela 

secretaria e/ou delegacias da fazenda estadual, dentro de seu prazo de validade; 

d) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, de tributos municipais, exp edida pela 

Secretaria Municipal da Fazenda do Município relativa ao domicílio ou sede da licitante, dentro de seu 

prazo de validade; 

e) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos trabalhistas, expedida pelo 

Tribunal Superior do Trabalho dentro de seu prazo de validade; 

f ) Certif icado de regularidade junto ao FGTS, dentro de seu prazo de validade; 

g) Comprovante da conta bancária específ ica para execução do projeto, em nome do 

empreendedor cultural. Considera-se comprovante a cópia do cartão do banco, cópia do contrato com 

a instituição bancária e/ou cópia do cabeçalho do extrato bancário, onde conste o número da conta e 

o nome de correntista; 

 

9.5. No caso de os projetos selecionados não atenderem integralmente ao previsto na cláusula 

oitava deste edital, estes serão eliminados oportunizando o chamamento de projetos suplentes, 

conforme ordem de classif icação. 

 

10.  DA IMPUGNAÇÃO  

10.1.  Qualquer cidadão será parte legítima para impugnar este edital em até 05 (cinco) dias úteis 

anteriores à data de encerramento das inscrições prevista no item 3.1, com base na Lei 8.666/93, art.  

41, § 2º.  

10.1.1.  Os pedidos de impugnação deverão ser encaminhados de of ício ou pelo e-mail of icial da 

Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte, devendo ser respondido em até 03 

(três) dias úteis pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura - CMIC, encaminhando o 

mesmo para a Comissão Permanente de Licitações para def inição da procedência ou não do 

julgamento. 

 

11.  DA DILIGÊNCIA 

11.1.  É facultada às Comissões, em qualquer fase do concurso, promoção de diligênc ia dest inada 

mailto:licitacaosm@yahoo.com.br
mailto:licitacaosm@yahoo.com.br
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a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta, consoante o artigo 43, 

§ 3º da Lei 8.666/93. 

 

12.  DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

12.1.  Será dada publicidade do resultado da habilitação em até 30 (trinta) dias após o encerramento 

das inscrições, devendo os interessados realizarem o acompanhamento no site 

https://www.santarosa.rs.gov.br/. 

 

12.2.  Decorridos os prazos de diligência e recursos, a relação dos projetos selecionados e dos 

respectivos suplentes será publicada no site https://www.santarosa.rs.gov.br/. 

 

12.3.  Todos os proponentes serão notif icados da situação f inal do seu projeto através do endereço 

eletrônico cadastrado no ato da inscrição da proposta. 

 

13.  DO REPASSE DOS VALORES 

13.1.  Para o repasse dos recursos correspondentes aos projetos selecionados, será f irmado 

contrato, nos termos da minuta - ANEXO VI, com as pessoas f ísicas e/ou jurídicas contempladas 

neste edital. 

13.1.1.  O proponente, após convocado para assinar o contrato, terá o prazo de 10 (dez) dias para 

f irmá-lo, sob pena de decair do direito à contratação. 

 

13.2.  Conforme item 1.3 deste edital, o pagamento será realizado em parcela única, f icando o 

repasse condicionado à disponibilidade orçamentária e f inanceira do município. 

 

13.3.  Toda e qualquer despesa somente deverá ser efetuada dentro da vigência do contrato e após 

o depósito do recurso em conta bancária. 

 

13.4.  Os gastos deverão ser executados, exclusivamente, na realização das metas previstas  no 

projeto cultural. 

 

13.5.  O repasse dos valores somente será efetivado após adequação do projeto, consoante à 

https://www.santarosa.rs.gov.br/
https://www.santarosa.rs.gov.br/
https://www.santarosa.rs.gov.br/
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assinatura do contrato que se dará após a aprovação da adequação do projeto, num prazo não 

superior a 5 (cinco) dias úteis. 

 

14.  DAS OBRIGAÇÕES 

14.1.  Compete ao contratado: 

a) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, f iscais, comerciais, taxas 

bancárias, impostos e quaisquer outros resultantes do projeto, em decorrência da execução do 

objeto, isentando-se o município de qualquer responsabilidade; 

b) Prever, na execução do projeto, a contratação de um contador, de acordo com valores 

praticados no mercado para acompanhamento dos trâmites f iscais, f inanceiros e a prestação de 

contas do projeto; 

c) Responsabilizar-se pelos procedimentos relativos à confecção de f icha catalográf ica, registro 

da obra junto à Fundação Biblioteca Nacional e ISBN, no caso de projeto selecionado na área do 

livro, leitura e literatura; 

d) Responsabilizar-se pela eventual utilização, na execução do projeto, de todo e qualquer bem, 

de titularidade de terceiros, protegido pela legislação atinente a direitos autorais; 

e) Responsabilizar-se pela obtenção de licenças e autorizações necessárias junto aos órgãos 

públicos competentes, bem como o recolhimento de taxas, no caso de o projeto prever ações em 

praças, parques e outros espaços públicos; 

f ) Prever na execução do projeto os recursos materiais, a inf raestrutura e os espaços 

necessários ao desenvolvimento de suas atividades; 

g) Cumprir f ielmente a proposta aprovada, mantendo o escopo, a f inalidade originalmente 

declarada em conformidade ao contrato assinado, respondendo pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial, de acordo com a legislação vigente; 

h) Executar o projeto somente dentro da vigência estabelecida, conforme proposto no formulário  

apresentado, que será parte integrante do contrato; 

i) Divulgar, obrigatoriamente, a identidade visual do FMC, com uso adequado das logomarcas da 

Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte, do Fundo Municipal de Cultura e do brasão do 

município em todas as peças promocionais relativas ao programa, projeto ou ação cultural, bem como 

mencionar o f inanciamento recebido em todas as atividades relacionadas ao cumprimento do ob jeto, 

conforme Manual de Identidade Visual FMC – ANEXO V; 

j) Submeter à análise e aprovação da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte as 

peças gráf icas e demais peças de divulgação, devendo ser enviada para o endereço eletrônico 
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cultura@santarosa.rs.gov.br, sendo que, em caso de ausência de resposta por parte da Secretaria no  

prazo de 5 dias, a peça estará tacitamente aprovada; 

k) O proponente deverá prestar contas em até 30 (trinta) dias após a conclusão do projeto ou do  

término máximo aprovado para a execução, o que ocorrer primeiro, mediante a abertura de processo 

administrativo junto ao protocolo do Centro Administrativo Municipal; 

l) Guardar as notas f iscais e/ou recibos, referentes às despesas da execução do projeto por um 

período de 5 (cinco) anos, para f ins de auditorias do município ou tribunais superiores; 

m) Atender com presteza ao município nas solicitações e informações quantitativas e 

qualitativas relativas à execução do projeto f inanciado com recursos do FMC; 

n) Comunicar à Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte no caso de paralisação ou 

de fato relevante, superveniente, que venha a ocorrer, de modo a evitar a sua descontinuidade na 

execução do projeto f inanciado. 

14.2.  Compete à Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte: 

a) Acompanhar a supervisão e a f iscalização de todos os atos administrativos objeto do presente 

edital; 

b) Garantir o repasse dos recursos f inanceiros, de acordo com o projeto selecionado e com o 

estabelecido no contrato; 

c) Coordenar, supervisionar e f iscalizar a execução do projeto de acordo com o  projeto 

selecionado. 

 

15.  DAS SANÇÕES 

15.1.  Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas as seguintes sanções: 

15.1.1.  Advertência por escrito quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais  

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 

signif icativos para o serviço contratado; 

15.1.2.  Impedimento ou suspensão de encaminhar projetos, licitar e contratar com a administração 

direta do Município de Santa Rosa – RS, pelo prazo de até dois anos; 

15.1.3.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

contratada ressarcir a contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo de 

sanção de suspensão não superior a 2 (dois) anos. 

15.1.4.  Multa de 10% (dez porcento) do valor integral da proposta aprovada em caso de: 

mailto:cultura@santarosa.rs.gov.br
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a. Não comprovar a correta aplicação dos recursos; 

b. Não realizar a proposta no prazo aprovado; 

c. Utilizar os recursos em f inalidade diversa do estabelecido na proposta aprovada. 

15.1.5.  Devolução dos recursos repassados caso não comprove a execução da proposta aprovada, 

mediante procedimento de prestação de contas. 

 

15.2.A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666 de 1993, e, subsidiariamente, a Lei Municipal nº 5.158 de 2014. 

  

16.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1.  Ao inscrever o projeto, o proponente assume, sob as penas da lei: 

a) Conhecer e estar de acordo com as condições deste edital, reconhecendo como verdadeiras 

as informações prestadas no projeto e seus anexos; 

b) Estar de acordo em assinar contrato com o município de Santa Rosa, através da Secretaria 

de Desenvolvimento de Cultura e Esporte, para a realização do projeto, caso venha a ser 

selecionado, nos termos deste edital. 

 

16.2.  Caso o projeto não seja executado em conformidade com o contrato, serão adotadas medidas 

administrativas e jurídicas cabíveis, podendo ser exigida a devolução dos recursos repassados com 

os acréscimos legais. 

 

16.3.  Quaisquer alterações no projeto, depois de selecionado, deverão ser previamente submetidas 

à Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte, num prazo mínimo de 30 dias do começo da 

execução, para que seja analisada e submetida à CMIC para apreciação, quando for o caso. 

16.3.1.  As alterações deverão ser instruídas de justif icativa devidamente fundamentada, incluída a 

adequação orçamentária.  

16.3.2.  No caso de solicitação de alteração no projeto, conforme subitem anterior, dev erá ser 

preservado o objeto e o caráter da proposta originalmente selecionada. 

16.3.3.  As alterações somente poderão ser efetivadas depois de aprovadas pela Secretaria. 

  

16.4.  É vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
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autoridades ou servidores públicos. 

 

16.5.  Os casos omissos relativos a este edital e não previstos em lei, serão dirimidos pela Secretaria 

de Desenvolvimento de Cultura e Esporte. 

 

16.6.  Informações e esclarecimentos deverão ser solicitados junto à Secretaria de Desenvolvimento  

de Cultura e Esporte pelo telefone (55) 3511-5100. 

 

 

Santa Rosa, 04 de junho de 2020 

 

 

 

ALCIDES VICINI, 

Prefeito 

 

 

 

 
GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, 

Secretário de Desenvolvimento de Cultura e Esporte 

 

 


