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Prefeitura de Guaratuba
Estado do Paraná

À Secretaria de Cultura do Município de Guaratuba

Dando continuidade às tratativas acerca da Legislação
Federal 14.017 /2020 (Lei Aldir Blanc), esta procuradora encaminha resumo
acerca do contido na legislação Federal em anexo.

Ainda, diante da necessidade de continuidade de atos

a

serem executados, sugere-se:

1 - Analise quanto ao Conselho Municipal da Cultura para
legitimar as ações a serem executadas ou a criação de um Comitê específico
para o tema, conÍorme as especificidades do Município.
2 - Designação de uma data para a reunião do Conselho ou
Comitê, no máximo para o início da próxima semana.
de um local apropriado para a reunião, horário
estabelecimento de pauta, com divulgação.
3

- Escolha

e

4 - Ao grupo (Conselho ou Comitê) deverá ser dado
conhecimento de todos os atos jâ realizados pelo Município de Guaratuba,
através da Secretaria de Cultura, desde a publicação da legislação AldiÍ
Blanc.

5

- Deverá no dia da reunião

haver publicidade às pessoas
que comparecerem quanto ao conteúdo da legislação, definição de um
grupo de trabalho (Conselho ou Comitê), explicativo quanto aos cadastros
disponíveis, analise das atividades que poderão fazer parte dos recursos a
serem disponibilizados pelo Município de Guaratuba.
Esta procuradora se coloca à disposição para participar ou
mesmo orientar a condução da reunião acima especificada.

Ainda, solicita-se que na data de 26 de agosto de 2020 (ou
outra data com urgência) possa se reunir pessoalmente (ou virtualmente)
com representantes desta Secretaria para dirimir eventuais duvidas,
Rua Dr. Joáo Cândido, 380 - Centro - CEP 83280-000 - Cx. Postal
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prosseguimento às situações acima definidas e ainda serem analisadas
outras situações, tais como: situação orçamentaria do Município (oficio à
Secretaria de Finanças - se já encaminhado; procedimentos junto ao CPD
para possibilitar o cadastro dos munícipes para subsidio mensal - se já
houve informações do CPD, cadastramento do Município na Plataforma
Mais Brasil - se já esta realizado, se o Estado do Parana repassou algo ao
Município a fim de que as ações deste e do Município não sejam
coincidentes - para fins do inciso III do artigo 2". da Lei, etc).

Atenciosamente

Guaratuba,24 de agosto de2020
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Prefeitura de Guaratuba
Estado do Paraná

Anexo- Lei Aldir Blanc - Lei Federal 14.01712020

Esta Lei, regulamentada pelo Decreto 10.464/2020, estabeleceu:
1). Renda Emergencial mensal aos trabalhadores da cultura;
2). Subsídio Mensal para manutenção;
3). Atividades de Fomento

Abaixo, as características básicas paÍa a concessão de cada um dos
benefícios especificados na Lei.
1) . Renda Emersencial mensal aos trabalhadores da crrlhrra' o

Pagamento está sob a responsabilidade do Estado do Paraná. A pessoa
interessada deverá acessar para cadastro (Atenção: apenas ate 14 de
setembro):

www.sic.cultura.p r.sov.bt/ auxilio/renda.nhn

Os credenciados deverão cumprir os seguintes requisitos:

a).

Ter l-8 anos;

b).

Atuação social ou profissional nas áreas artística e cultural nos últimos

dois anos;

c). Renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (R$
522,50) ou renda familiar mensal
3.135), o que for maior;

total de até três salários mínimos

d).O trabalhador não poderá ter emprego formal ativo, ser titular
benefício previdenciário

ou

assistencial ou beneficiário

do

(R$

de

seguro-

desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado
o Bolsa Família. Também não poderá receber a ajuda se tiver recebido
rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018;
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e). Poderão receber os R$ 600 até duas pessoas de uma mesma família- Mãe

solteira receberá o dobro do benefício (R$ 7.200), em seis parcelas de R$
600, que também serão pagas de uma vez.

0

Ser agente cultural há dois anos. Comprovaçáo, por foto, de ser artista

(das áreas de música, teatro, dança, circo, artesanato, arte visual,
audiovisual, cultura popular, literatura, formação); técnico (luz, som,.

estrutura); gestor ou produtor cultural.

2). Subsídio Mensal f' ara manutencão de espacos artísticos e

O

pagamento

culturais

é da responsabilidade do Município

de

Guaratuba e há procedimentos específicos para a sua concessão.
a). Critérios no Município deverão seÍ definidos pelo Gestor
previamente à concessão do beneficio, devendo tudo ser publicado em ato
formal para acesso.
b). Cada parcela poderá ser entre R$ 3.000,00 a R$ 10.000,00.
c). Entidade deverá estar com suas atividades interrompidas
devido à Pandemia, conÍorme autodeclaração.

d). Entidade deverá comprovar a sua inscrição

e

homologação em no mínimo um dos cadastros descritos na legislação.

e). A entidade deverá garantir uma contrapartida

ao

Município,. após a retomada de suas atividades. Prioritariamente deverá
haver atividades aos alunos de escolas públicas ou atividades em esPaços
públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares,
em cooperação e planejamento definido com o Município.

0. Or beneficiários do subsidio mensal deverão apresentar,
juntamente com a solicitação do benefício, a sua proposta de atividade de
contrapartida - em bens ou serviços economicamente mensuráveis.
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g). Verificação de elegibilidade do beneficiário através de
consulta previa a base de dados em âmbito federal Ministério do
Turismo.
h). InÍormações obtidas em outras base de dados deverão ser
homologadas pelo Ministerio do Turismo.

i).Inexistindo inscrição no CNPJ, o Município deverá vincular
o solicitante à organização ou ao espaço solicitante.

j). È vedada a concessão de subsidio mensal a espaços
culturais criados ou vinculados à administração pública ou a
geridos pelos serviços sociais do sistema

espaços

S.

k). O beneficiário do subsidio mensal apresentará prestação
de contas ao Município em até 120 dias após o recebimento da ultima
parcela do subsidio mensal.

l). o beneficiário poderá utilnzar o beneficio para manutenção
da atividade cultural com os seguinte gastos: internet, transporte, aluguel,
telefone, consumo de água eluz ou outras despesas relativas á manutenção
da atividade cultura, tudo devidamente comprovado.

m). O Município analisará as prestações de contas e as
aprovará ou não, conÍorme o caso, prestando as informações à União.
Ainda, deverá informar quais providencias foram tomadas, no caso de
rejeição de contas.

n). Artigo 8o. do Decreto estabelece o que são considerados
"espaços culturais".

3). Atividades de Fomento.

a). Tanto

o

Estado

do

Paranâ quanto

o Município de

Guaratuba são responsáveis para aplicação de recursos através desta forma
de beneficio.
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b). Para evitar que os recursos sejam aplicados na mesrna
região geográfica e num numero restrito de trabalhadores, deverá haver
uma analise com o Estado do Parana.

c). Editais, chamadas publicas ou outros instrumentos para
repasse do valor, com critérios objetivos.
d). Pelo menos 20% daquilo que for recebido pelo Município
deverá ser direcionado para esta modalidade de benefício.

Ainda, conÍorme já conversado pessoalmente:

- O Município deverá dar ampla publicidade

às iniciativas

apoiadas pelos recursos.

ser

- O montante dos recursos indicados no plano de ação poderá
remanejado de acordo com a demanda local, desde que o

remanejamento seja informado no relatório de gestão final e a divisão dos
recursos previstas no artigo 2o. do Decreto seja respeitada. Ou seja, um ente
não poderá interferir na esfera de outro.

- ConÍorme tabela especifica constante de regulamentação da
legislação será enviado ao Município de Guaratuba o total de R$ R$
284.086,33.

- Há procedimentos próprios

para execuções das

ações

necessárias, tanto para a analise e concessão dos benefícios/especificação
dos critérios de seleção e distribuição dos Íecursos quanto para prestação
de contas pelo gestor responsável.
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Órgão: Àtos dc Fader Legislativa

LEI N" T4.AL7, DE 29 DE JUNHO DE 2O2O
Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cuttural a

serem adotadas durante o estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legglê!yç_n:_ç,_dç 2O de nrarÇo__çlra
2Q?ç.

OPRESIDENTEDAREPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. LoEsta Lei dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas
durante o estado de catamidade púbtica reconhecido peto Decreto Legìslativo no 6, de 2O de março cle
2020.
Art. 20 A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em parceta única, no
exercício de 2o2o, o valor de R$ 3.ooo.OOO.OOO,oo (três bil.hões de reais) para apLicação, petos poderes
Executivos locais, em ações emergenciais de apoio ao setor cultural por meio de:
I

- renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabal"hadoras da cultura;

ll -

subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e
pequenas empresas cutturais, cooperativas, instituições e organizações cutturais comunitárias que tiveram
as suas atividades interrompidas por força das medidas de ìsolamento social: e

lll - editais, chamadas

púbLicas, prêmios. aquisição de bens e serviços vinculados ao setor
cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos,

de produções, de desenvolvimento de atividaães de eèonómiá Criãtivaì-ãe-èónomia soLidária, de
produções ãudiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e
cuLturais que possam ser transmitidas peta internet ou disponibil"izadas por meio de redes sociais e outras
plataformas digitais.
Do valor previsto

no caput deste artigo, pelo menos2C% (vinte por cento) serão destinados
as ações emergenciais previstas no inciso lll do caput deste artigo.
S 1o

s 2" VETADO).

Art. 3oOs íecursos destinados ao cumprimento do dísposto no art. 2" desta Lei

serão

executados de forma descentralizada, mediante transferências da União aos Estados, aos Municípios e ao
Distrito FederaL preferencialmente por meio dos fundos estaduais, municipais e distritaL de cultura ou,
quando não houver, de outros órgãos ou entidades responsáveis peLa gestão desses recursos, devendo os
valores da União ser repassados da seguinte forma:
| - 50% (cinquenta por cento) aos Estados e ao Distrito Federal, dos quais 20% (vinte por cento)
de acordo com os critérios de rateio do Fundo de Particípação dos Estados e do Distrito Federal (Fpfl e
80% (oitenta por cento) proporcionalmente a popuLaçãot

ll - 5A% (cinquenta por cento) aos Municípios e ao Distrito Federal, dos quais 20% (vinte por
cento) de acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e 80% (oitenta
por cento) proporcionatmente à população.
S 1" os Municípios terão prazo máximo de 60 (sessentd dias, contado da data de recebimento
do recurso, para a destinação prevista no art. 2" desta Lei.
S 20 os recursos não destinados ou que não tenham sido objeto de programação publicada no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a descentralização aos Municípios deverão ser automaticamente

revertidos ao fundo estadual de cultura do Estado onde o Município se tocatiza ou, na fatta deste, ao orgão

\uot

ou entidade estadual responsável pela gestão desses recursos.

Art. 4o Compreendem-se como trabathador e trabalhadora da cultura as pessoas que
participam de cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais descritos no art. 8" desta Lei, incluídos
artistas, contadores de histórias, produtores, tecnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas Ce
arte e capoeira.

Art. 5"A renda emergencial prevista no inciso I do caput do art. 2o desta Lei terá o valor de e$
600,00 (seiscentos reais) e deverá ser paga mensalmente desde a data de publicação desta Lei, em 3
(três) parcetas sucessivas.
S Lo

O benefÍcio referido no

caput deste artigo também será concedido, retroativamente, desde

1" dejunho de 2O2O,

2" O benefício referido no caput deste artigo será prorrogado no mesmo prazo em que'or
prorrogado o benefÍcio previsto no nrï 2Õ rl: ì ai no 1? QR2 de 7 rjo:hril de 2f}2f)
g

Art, 6"Farão jus a renda emergencial prevista no inciso I do caput do art. 2" desta Lei os
trabalhadores e trabathadoras da cultura com atividades interrompidas e que comprovem:
I - terem atuado social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural nos 24 (vinte e quatro)

meses imediatamente anteriores a data de publicação desta Lei, comprovada a atuação de forma
documentaI ou autodectaratória;
ll - não terem emprego forma[ ativo:

lll - não serem titulares de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiários do segurodesemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o Programa Bolsa Famíl.ia;
lV - terem renda familiar mensal per capita de até
total
mensal
de até 3 (três) salários-mínimos, o que for maior;

t/2 (meid

salário-mínimo ou renda famitiar

V - não terem recebido, no ano de 2018, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e
oito miL, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos);

Vl - estarem inscritos, com a respectiva homologação da inscrição, em, pelo menos, um dos
previstos
no S 1o do art. 7o desta Lei; e
cadastros
Vll - não serem beneficiários do auxílio emergencial previsto na Lei no 13,982, de 2 de abril de
2020.
S 1o

O recebimento da renda emergenciaL está Limitado a 2 (dois) membros da mesma unidade

famitiar,

S 2" A muther provedora de família monoparental receberá

2

(duas) cotas da renda

emergencia[,

Arl.7" O subsídio mensal previsto no inciso ll docaputdo art. 2o desta Lei terá valor mínimo Ce
R$ 3.OOO,OO {três mil reais) e máximo de R$ 1O.OOO,OO (dez miL reais), de acordo com critérios
estabetecidos pelo gestor loca[.

1" Farão jus ao benefício referido caput deste artigo os espaços culturais e artÍsticos,
microempresas e pequenas empresas culturais, organizaçóes culturais comunitárias, cooperativas e
instituições cutturais com atividades interrompidas, que devem comprovar sua inscrição e a respectiva

I

homologação em, peto menos, um dos seguintes cadastros:
I - Cadastros Estaduais de Cultura:

ll - Cadastros Municipais de Cultura:

lll - Cadastro DistritaL de Cultural
lV - Cadastro NacionaL de Pontos e Pontões de Cultura:
V - Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões de Cultura;

Vl - Sistema Nacional de lnformações e lndicadores Culturais (Sniic);

Vll - Sistema de lnformacões Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab);

\9

o

,

Vlll - outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na unidade da Federação,
bem como projetos cutturais apoiados nos termos da Lei n" 8.313. de 23 de dezembrc de 1991, nos 24
(vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de publicação desta Lei.

medidas cabíveis, por cada ente federativo, enquanto perdurar o período
de que trata o art. 1" desta Lei, para garantiç preferenciatmente de modo não presencial, inctusões e
alterações nos cadastros, de forma autodeclaratoria e documentat, que comprovem funcionamento

I

2o Serão adotadas as

regutar.

g 3" O benefício de que trata o caput deste artigo somente será concedido para a gestão
responsável" pel"o espaço cultural vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja
inscrito em mais de um cadastro referido no g 1" deste artigo ou seja responsável por mais de um espaço
cultural.

Art. S"Compreendem-se como espaços cutturais todos aquetes organizados e mantidos por
pessoas, organizaçóes da sociedade civil, empresas cutturais, organizações cutturais comunitárias,
cooperativas com finalidade cuttura[ e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam
dedicados a realizar atividades artísticas e cutturais, tais como:
|

- pontos e pontões de cultura;

ll - teatros independentes;

lll - escotas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança;
lV - circos;
V - cineclubes:

Vl - centros culturais, casas de cuttura e centros de tradição regionais;

Vll - museus comunitários, centros de memória e patrimônio:
Vlll - bibtiotecas comunitárias:
lX - espaços cutturais em comunidades indígenas;
X - centros artísticos e culturais afro-brasileiros:
Xl - comunidades quilombolas;

Xll - espaços de povos e comunidades tradicionais:
Xlll - festas populares, inctusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional
XIV - teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços púbLicos:
XV - livrarias, editoras e sebos,
XVI - empresas de diversão e produção de espetáculos;

XVll - estúdios de fotografia;
XVlll - produtoras de cinema e audiovisuat;
XIX - atetiês de pintura, moda, design e artesanato;
XX - gaterias de arte e de fotografias;
XXI - feiras de arte e de artesanato;

XXll - espaços de apresentação musicat;

Xxlll - espaços de literatura, poesia e literatura de cordetl
XXIV - espaços e centros de cultura alimentar de base comunitáría, agroecotógica e de culturas

originárias, tradicionais e populares:

XXV - outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros aos quais se
refere o art.7o desta Lei.
Parágrafo único. Fica vedada a concessão do benefício a que se refere o inciso ll do caput do
desta Lei a espaços culturais criados pela administração púbLica de qualquer esfera ou vinculados a
e[a, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados ou nrantidos

arl,2

fr

por grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de
grupos empresariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S.

Art. 9" Os espaços culturais e artísticos, as empresas culturais e organizações culturais
comunitárias, as cooperativas e as instituições beneficiadas com o subsídio previsto no inciso ll
do caput do art. 2" desta Lei ficarão obrigados a garantir como contrapartida, após o reinício de suas
atividades, a realização de atividades destinadas, prioritariamente, aos atunos de escolas púbticas ou de
atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regutares, em
cooperação e planejamento definido com o ente federativo responsável pela gestão públ.ica de cuttura do
Loca[.

Art. 10. O beneficiário do subsídio previsto no inciso ll do caput do art. 2" desta Lei deverá
apresentar prestação de contas referente ao uso do benefício ao respectivo Estado, ao Município ou ao
Distrito Federal, conforme o caso, em ate 12O (cento e vinte) dias após o recebimento da última parcela do
subsídio.
Parágrafo único. Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal assegurarão ampta pubticidacie e
transparência à prestação de contas de que trata este artigo.

Art, L1.As instituições financeiras federais poderão disponibilizar as pessoas físicas que
comprovem serem trabaLhadores e trabalhadoras do setor cultural e as microempresas e empresas de
pequeno porte de que trata o a*-_33_dA_Lel_ÇCImplemenlat-0:j?3, de 1"4 de dezembro de 2OO6, que
tenham finatidade culturaL em seus respectivos estatutos, o seguinte:
|

- [inhas de crédito específicas para fomento de atividades e aquisiçáo de equipamentos; e

ll - condições especiais para renegociação de débitos

5 Lo Os débitos relacionados às linhas de crédito previstas no inciso I do caput deste artigo
deverão ser pagos no prazo de até 36 (trinta e seis) meses, em parcelas mensais reajustadas peta taxa do
Sistema Especial de Liquidação e de Custodia (Sel.ic), a partir de 18O (cento e oitenta) dias, contados do
final do estado de calamidade pública reconhecido pe[o Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de
2A20,
S 2o E condição para o acesso às linhas de crédito e às condiçóes especiais de que tratarn os
incisos I e ll do caput deste artigo o compromisso de manutenção dos níveis de emprego existentes à data
de entrada em vigor do Decreto Legislativo no 6, de 2O de nrarço de 2O2O.

Art. 12. Ficam prorrogados automaticamente por l. (um) ano os prazos para apticação cos
recursos, para realização de atividades culturais e para a respectiva prestação de contas dos projetos
cu[turais já aprovados pelo orgão ou entidade do Poder Executivo responsável peta área da cuttura, nos
termos:
| - da Lei no 8.313,_dç ?3 de {ezernbro de 1991, que institui o Programa Nacional de Apoio à
Cultura (Pronac);
ll - da Lei no 8.685, dç-?Ç- de julho de 1993;

lll - da Meclida Provisçrian" 2.228-1", de 6 de setembrç de

2Q-O1;

lV - dos recursos recebidos por meio do Fundo Setorial do Audiovisuat, estabelecido nos termos

da Lei no 12.485, de 12 de setembrc de 2011;
V - da Lei n" 12,343, de 2 de dezerlkrro de 2O1O, que institui o Plano Nacional de Cultura{PNC;;

Vl - das formas de apoio financeiro a execução das ações da PoLítica Nacional de CuLtura Viva
estabelecidas peta Lei n" 13.018, de 22 dejulhc de 2O1"4
Art. 1-3.Enquanto vigorar o estado de catamidade pública reconhecido pelo Secreto Legislativa
no 6, de 2ü de marçc de ?A2O, a concessão de recursos no âmbito do Programa Nacional" de Apoio à
Cuttura (Pronac) e dos programas federais de apoio ao audiovisual, bem como as ações estabetecidas

pelos demais programas e potíticas federais para a cuttura, entre os quais a Po[ítica Nacional de Cultura
Viva, estabelecida nos termos da Lei no 13.C18, de 22 de juLho de 2O1"4, deverão priorizar o fomento de
atividades cutturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibiLizadas por meio de redes
sociais e de ptataformas digitais ou meios de comunicação não presenciais, ou cujos recursos de apoio e

I

fompnto possam ser adiantados, mesmo que a realização das atividades culturais somente seja possível
após o fim da vigência do estado de calamidade púbLica reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 2O
de março de 2O2O.
Art. 14.Para as medidas de que trata esta Lei poderão ser utitizados como fontes de recursos:

| - dotações orçamentárias da União, observados os termos da Emenda Constitucional no
de 7 de maio de 2A2O;

1O6,

ll - o superávit do Fundo Nacional da Cuttura apurado em 3]. de dezembro de 2019, observado o
disposto no art. 3ô da Emenda Constitucional nc 3.O6, de 7 de maio de 202O;

lll - outras fontes de recursos.
ArL

1"5.

Esta Lei entra em vigor na data de sua pubLicação.

Brasília, 29 de junho de 2O2O; 1990 da lndependência e 1320 da RepúbLica.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Poulo Guedes
Marcelo Henrique Teixeira Dias
José Levi Mello do AmaralJúnior
Este conteúdo não substituí o pubtìcado na versão certificada.
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DECRETO N" 10.464, DETT DE AGOSTO DE 2O2O

a Lei n" 14.01"2 de 29 de junho de 2020, que
dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cutturat a serem adotadas durante o estado de calamidade
Regulamenta

pública reconhecido pelo Ds_crete Legtstê!!s_n:_9,
marçs_de:OeO.

de...._?Ç....d_ç

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, çêp-u!,incisc

!V,

cia Canstituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 14.Oi"7, de 29 de junho de 2O2O,

DECRETA:
CAPíTULO

I

DrsPosrçÕES GERATS

Art. 10 Este Decreto regulamenta a Lei n" 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre
ações emergenciais destinadas ao setor cuttural a serem adotadas durante o estado de calamidade
púbLica reconhecido pelo Decrelo Legislativo n" 6, de 20 de rnarço de 2O2Q.
Art. 2o A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em parcela única, no

exercício de 2O2O, o vator de R$ 3.OOO.OOO.OOO,OO (três bilhões de reais) para aplicação em ações
emergenciais de apoio ao setor culturat, conforme estabelecido no art. 2" da Lei n" ].4.OLZ de 2O2O,
observado o seguinte:

I - compete aos Estados e ao Distrito Federat distribuir a renda emergencia[ mensal aos
traba[hadoresdacuttura,emobservânciaaodispostonoincisoldacaWde
2020:

ll -

compete aos Municípios e ao Distrito Federal distribuir os subsídios mensais para a
manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais,
cooperativas, institúições e organizações cutturais comunitárias que tiveram as suas atividades
interrompidás por força das medidas de isolamento social, em observância ao disposto no inciso _ll
clc cap-ul do art. 2o da Lei n" 14.017, de 2O2O; e

lll - compete aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios elaborar e publicar editais,
chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis para prêmios, aquisição de bens e serviços
vincutados ao setor cuttural, manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções,
de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções
audiovisuais, de manifestações cutturais, e reatização de atividades artísticas e culturais que possam ser
transmitidas peta internet ou disponibitizadas por meio de redes sociais e outras ptataformas digitais, em
observância ao disposto no inciso lll_!ìo capu! rln art 2a r1e I r-i no 14 ô17 dç' 2f\2Õ

S 1" Do valor previsto no caput pelo menos vinte por cento serão destinados às ações
emergenciais previstas no inciso lll do caput.

5 2" Os beneficiários dos recursos contemptados na Lei no 14,O12 cle 2020, e neste Decreto
deverão residir e estar domiciliados no território nacional.
S 3" Para a execução das ações emergenciais previstas no inciso lll do caput, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios definirão, em conjunto, o âmbito em que cada ação emergencial será
realizada, de modo a garantir que não haja sobreposição entre os entes federativos.

\Y

;0

S

4" O Poder Executivo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios editará regutamento

com os procedimentos necessários à aplicação dos recursos recebidos na forma prevista neste artigo, no
âmbito de cada ente federativo, observado o disposto na Lei n" 34,O17, de 2O2O, e neste Decreto.
S 5o O pagamento dos recursos destinados ao cumprimento do disposto nos incisos I e ll
do caput fica condicionado a verificação de e[egibil.idade do beneficiário, reatizada por meio de consulta
prévia a base de dados em âmbito federal disponibiLizada pelo Ministério do Turismo.
5 6o A verificação de eLegibiLidade do beneficiário de que trata o

I

5o não dispensa a reatização

de outras consultas a bases de dados dos Estados, do Distrito Federat e dos Municípios que se façam
necessárias.
S 7o As informações obtidas de base de dados dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
deverão ser homologadas peto Ministério do Turismo.

5 8" Na hipotese de inexistência de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ,

os Estados, o Distrito Federat e os Municípios informarão o número ou o codigo de identificação únlco que
vincule o solicitante a organização ou ao espaço beneficiário.

9" O agente púbLico responsável pelo pagamento em desacordo com o disposto nos g 5o ao
8o poderá ser responsabitizado nas esferas civi[, administrativa e penat, na forma prevista em lei.
S

CAPíTULO

S

II

DA RENDA EMERGENCIAL

Art, 3o A renda emergencial de que trata o inciso I do caput do art, 2" tera o valor de R$ 600,00
(seiscentos reais), será paga mensalmente, em três parcetas sucessivas, e estará [imitada a:
| - dois membros da mesma unidade famitiar: e

ll - duas cotas, quando se tratar de mulher provedora de família monoparental.
S l-o

S

O benefício referido no caput será concedido, retroativamente, desde L" de junho de 2O2O.

2" O benefício referido

no caput será prorrogado

pelo mesmo prazo que for prorrogado o

benefício previsto no art. 2" da Lei no 13.982, de 2 de abrit de 2O2O, Limitado ao valor da parcela entregue
pela União, ressalvada a faculdade dos entes federativos de suplementá-lo por meio de outras fontes
próprias de recursos.
Art, 4" Farão jus a renda emergenciat prevista no inciso I do caput do art. 2o os trabathadores da

cultura com atividades interrompÌdas que comprovem:

| - terem atuado socÌal ou profissionalmente nas áreas artística e cutturat nos vinte e quatro
meses imediatamente anteriores à data de publ.icação da Lei n" 14.012 de 2O2O, comprovada a atuação
por meio da apresentação de:
a) autodeclaração, conforme modelo constante do Anexo ll; ou
b) documentação, conforme lista exempLificativa constante do Anexo ll;

ll - não terem emprego forma[ ativo;

lll - não serem titulares de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiários do segurodesemprego ou de progÍama de transferência de renda federal, ressatvado o Programa Bolsa Famí[ia;
lV - terem renda famitiar mensal per capita de até meio salário-mínimo ou renda famitiar mensal

totaI de até três salários-mínimos, o que for maior;
V - não terem recebido, no ano de 2018, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e
oito miI quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos);

Vl - estarem inscritos, com a respectiva homotogação da inscrição, em, pelo menos, um dos
cadastros a que se refere o art. 6o; e

Vll - não serem beneficiários do auxílio emergencial previsto na

L-ei n" 1.3.982,

de 2A2A.

S 10 Entende-se como trabalhador e trabaLhadora da cu[tura as pessoas que participam da
cadeia produtiva dos segmentos artísticos e cutturais descritos no art. 8o, incluídos artistas, contadores de
histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte e capoeira.
\\3

\,

ì

g 2" São considerados empregados formais, para efeitos deste artigo, os empregados com
contrato de trabaLho formalizado nos termos da Consolidação das Leis do Trabatho, aprovada pelo
Decretc-Lei no 5.452, cle 1o de nraia c{e 1943, e todos os agentes púbticos, independentemente da relação
jurídica, inclusive os ocupantes de cargo ou função temporários ou de cargo em comissão de [ivre
nomeação e exoneração e os titulares de mandato etetivo.

'

CAPíTULO

III

DO SUBSIDIO MENSAL

Art. 5" O subsídio mensal de que trata o inciso ll do caput do art. 20 terá vator mínimo de R$
3.OOO,OO (três mil" reais) e máximo de R$ L0.000,00 (dez mil reais), de acordo com criterios estabelecidos
peto gestor [oca[.
1" Previamente a concessão do benefício de que trata o caput, os critérios estabetecidos peto
gestor l'ocal deverão ser publicados em ato formal.
S

g 20 Os critérios estabelecidos peto gestor [oca[ serão informados detalhadamente no retatório
gestão
final a que se refere o Anexo l, disponívet para preenchimento na Plataforma *Brasi[.
de

Art. 60 Farão jus ao subsídio mensal previsto no inciso ll do caput do art. 20 as entidades de que

trata o referido inciso, desde que estejam com suas atividades interrompidas e que comprovem a sua
inscrição e a homologação em, no mínimo, um dos seguintes cadastros:
| - Cadastros Estaduais

de Cultura;

ll - Cadastros Municipais de Cultura;

lll - Cadastro Distrital de Cultura;
lV - Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura:
V - Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões de Cultura;

Vl - Sistema Nacíonal de lnformações e lndicadores Culturais:

Vll - Sistema de lnformações Cadastrais do Artesanato Brasileiro: e

Vlll - outros cadastros referentes a atividades culturais existentes no âmbito do ente federativo.
bem como projetos cutturais apoiados nos termos da Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, nos vinte e
quatro meses imediatamente anteriores a data de pubLicação da Lei n" 14.012 de 202CI.

I

L" As entidades de que trata o inciso ll do caput do art. 2o deverão apresentar autodeclaração,

da qual constarão informações sobre a interrupção de suas atividades e indicação dos cadastros em que
estiverem inscritas acompanhados da sua homologação, quando for o caso.
Enquanto perdurar o estado de catamidade púbLica reconhecido pelo Decreto Legislativo
no 6, de 20 de março de 2O2O, cada ente federativo deverá adotar medidas que garantam inctusões e
S 2o

alterações nas inscrições ou nos cadastros, por meio de autodeclaração ou de apresentação de
documentos, preferencialmente de modo não presencia[.

3" O subsídio mensal previsto no inciso ll do caput do art. 20 somente será concedido para a
gestão responsável peto espaço culturaL vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário
esteja inscrito em mais de um cadastro ou seja responsável por mais de um espaço cutturat.
S

retomada de suas atividades, as entidades de que trata o inciso ll do caput do art. 2"
ficam obrigadas a garantir como contrapartida a realização de atividades destinadas, prioritariamente, aos
alunos de escotas púbticas ou de atividades em espaços púbticos de sua comunidade, de forma gratuita,
em intervaLos regulares, em cooperação e ptanejamento definido com o ente federativo responsável pela
gestão púbLica cultural do [oca[.
$ 40 Após a

5" Para fins de atendimento ao disposto no arl. 9" da Lei no i"4.O17, de 2O2O, os beneficiários do
subsídio mensat previsto no inciso ll do caput do art. 20 apresentarão ao responsávet pela distribuição,
S

juntamente a solicitação do benefício, proposta de atividade de contrapartida em bens ou serviços
economicamente mensuráveis.

5 6o lncumbe ao

responsáveL pela distribuição do subsídio mensal previsto
do caput do art. 2o verificar o cumprimento da contrapartida de que trata este artigo.

no inciso

ll

ttt,

\

5 7" Fica vedada a concessão do subsídio mensal previsto no inciso ll do caput do art. 2" a
espaços culturais criados pela administração púbLica de qualquer esfera ou vinculados a eta, bem como a
espaços culturais vincutados a fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de
empresas, a teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos
empresariais e a espaços geridos pe[os serviços sociais do Sistema S.
g 8o A lista de cadastros federais homo[ogados será publicada em canal oficial do Governo
federa[.
Arl. 7" O beneficiário do subsídio mensal previsto no inciso

ll do caput do art. 20 apresentará

prestação de contas referente ao uso do benefício ao ente federativo responsável, conforme o caso, no
prazo de cento e vinte dias apos o recebimento da úttima parcela do subsídio mensal.

A prestação de contas de que trata este artìgo deverá comprovar que o subsídio mensal
recebido foi util-izado para gastos retativos a manutenção da atividade cultural do beneficiário.
S 1"

S 2" Os gastos relativos
despesas rea[izadas com:
|

a manutenção da atividade cultural do beneficiário poderão incluir

- internet;

ll - transporte;

lll - aluguel:
lV - telefone;
V - consumo de água e luz; e

Vl - outras despesas relativas a manutenção da atividade culturaI do beneficiário.
S 3o O ente federativo responsável pela concessão do subsídio mensal previsto no inciso ll
docaputdo art.20 discriminará no retatório de gestão final a que se refere o Anexo los subsídios

concedidos, de modo a especificar se as prestações de contas referidas no caput deste artigo foram
aprovadas ou não e quais as providências adotadas em caso de terem sido rejeitadas.

Art. 80 Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se espaços cutturais aqueles
organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil", empresas cutturais, organizações
culturais comunitárias, cooperativas com finatidade cuttural e instituições culturais, com ou sem fins
lucrativos, que sejam dedicados a reatizar atividades artísticas e culturais, tais como;
|

- pontos e pontões de cultura;

ll - teatros independentes;

lll - escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança;
lV - circos:
V - cineclubes:

Vl - centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais;
Vll - museus comunitários, centros de rnemória e patrimônio;
Vlll - bibtiotecas comunitárias:
lX - espaços culturais em comunidades indígenas;
X - centros artísticos e cutturais afro-brasi[eìros:

Xl - comunidades quilombo[as;

Xll - espaços de povos e comunidades tradicionais;
Xlll - festas populares, inctusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regiona[;
XIV - teatro de rua e demais expressões artísticas e cutturais realizadas em espaços públicos:

XV - Livrarias, editoras e sebos:
XVI - empresas de diversão e produção de espetáculos:

XVll - estúdios de fotografia;

q

{

,

Xvlll - produtoras de cinema e audiovísual;
XIX - ateliês de pintura, moda, design e artesanato;
XX - galerias de arte e de fotografias;
XXI - feiras de arte e de artesanato:

XXll - espaços de apresentação musical;
XXlll - espaços de literatura, poesia e literatura de cordel:
XXIV - espaços e centros de cultura atimentar de base comunitária, agroeco[ógica e de cutturas
originárias, tradicionais e popu[ares: e

XXV - outros espaços e atividades artísticos e culturais vatidados nos cadastros a que se refere
o art. 6".
CAPíTULO IV
DOS EDITAIS, DAS CHAMADAS PUBLICAS E DE OUTROS INSTRUMENTOS APLICAVEIS

Art. 90 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão elaborar e pubticar editais,
chamadas púbticas ou outros instrumentos apticáveis, de que trata o inciso lll do caput do art. 2o, por
intermédio de seus programas de apoio e lïnanciamento a cultura já existentes ou por meio da criação de
programas específicos.
S

1" Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão desempenhar em conjunto, esforços

para evitar que os recursos aplicados se concentrem nos mesmos beneficiários, na mesma região
geográfica ou em um número restrito de trabalhadores da cuttura ou de instituições culturais.
5 2o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informar no retatório de gestão finaL
a que se refere o Anexo l:
| - os

ll-

tipos de instrumentos rea[izados;

a identificação do instrumento;

lll - o totaL dos vatores repassados por meio do instrumento;
lV - o quantitativo de beneficiários:

V - para fins de transparência e verificação, a pubticação em Diário OficiaL dos resultados dos
certames em formato PDF;
Vl - a comprovação do cumprimento dos objetos pactuados nos instrumentos: e

Vll

-

na hipótese de não cumprimento integral dos objetos pactuados nos instrumentos, a

identificação dos beneficiários e as providências adotadas para recomposição do dano.
A comprovação de que trata o inciso Vl do caput deverá ser fundamentada nos pareceres
de cumprimento do objeto pactuado com cada beneficiário, atestados peto gestor do ente federativo
responsáveL peta distribuíção dos recursos.
S 3o

5 4o O agente púbLico responsável pelas informações apresentadas no retatório de gestão finaL,
a que se refere o Anexo l, poderá ser responsabilizado nas esferas civit, administrativa e penat, na forma
prevista em [ei.

I 5o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão dar ampta pubticidade às iniciativas
apoiadas pelos recursos recebidos na forma prevista no inciso lll do caput do art. 2o e transmitidas pel.a
internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, preferenciatmente por
meio da divulgação no sítio etetrônico oficial do ente federativo, cujo endereço eletrônico deverá ser
informado no relatório de gestão final a que se refere o Anexo L
CAPÍTULO V
DA OPERACIONALIZAçÃO DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS E DoS PRAZoS

Art. 1O. Os recursos destinados ao cumprimento do disposto no art. 20 deste Decreto serão
executados de forma descentralizada, por meio de transferências da União aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, por intermédio da Ptataforma *Brasi[, ínstituída pelo Decreto n" 1O.O35, de ].o de outubro

\ps

de 2019, cujos valores serão repassados da seguinte forma:
|

- cinquenta por cento aos Estados e ao Distrito Federal dos quais:

a) vinte por cento serão repassados de acordo com os criterios de rateio do Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federat - FPE;e
b) oitenta por cento serão repassados proporcionalmente à poputação de cada Estado: e
ll - cinquenta por cento aos Municípios e ao Distrito Federal, dos quais:

a) vinte por cento serão repassados de acordo com os criterios de rateio do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM;e
b) oitenta por cento serão repassados proporcionalmente a população de cada Município.

I

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios são aquetes
partir
constantes do Anexo lll, calculados a
dos coeficientes de FPM e FPE encaminhados peta Secretaria
do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia e de acordo corr a
estimativa de população considerada peto Tribunal de Contas da União.
1o

10 Os valores repassados

S 2o Os valores repassados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a que se refere o
serão cadastrados na Plataforma *Brasi[.

S

3" O prazo para publicação da programação ou destinação dos recursos de que trata o art.2"
será de sessenta dias para os MunicÍpios e de cento e vinte dias para os Estados e o Distrito Federat,
contado da data de recebimento dos recursos.
S

cumprimento do disposto neste artigo, considera-se como publicada a programação
constante de dotação destinada a esse fim na lei orçamentária vigente divutgada em Diário OficiaL ou em
meio de comunicação oficial,
S 40 Para

S 5o

A pubticação a que se refere o

se refere o Anexo

S 4o

deverá ser informada no retatório de gestão finat a q"le

l.

Art. 11. A União fará a transferência para Estados, Distrito Federal e Municípios em conta
específica em agência de relacionamento do Banco do Brasit, de acordo com o cronograma de
pagamentos a ser pubticado em canaL oficial do Governo federaL.
do Turismo disponibilizará, pelo prazo de sessenta dias, contado da data Ca
publicação deste Decreto, na Plataforma *Brasil os programas para que os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios indiquem a agência de relacionamento do Banco do Brasil para a qual serão transferidos os
recursos e o plano de ação para a sua execução, observado o disposto no art, 20.
S 1o O Ministerio

S

2" A conta específica de que trata o caput será criada automaticamente peta

Ptataforma

*Brasi[.

recuísos transferidos na forma prevista neste artigo serão geridos, exclusivamente, na
conta específica de que trata o caput.
S 30 Os

da conta específica a que se refere o caput, será criada automaticamente pela
*Brasil
Plataforma
uma conta adicional aos Estados destinada exclusivamente à distribuição dos recursos
objetos de reversão.
S 4o Atém

S 5o As movimentações de saída de recursos das contas bancárias serão classificadas e
identificadas conforme o disposto no art. 2o e as informações a elas referentes serão disponibilizadas no
sistema BB Agit do Banco do BrasiL.
5 ô" O montante dos recursos indicado no plano de ação poderá ser remanejado de acordo com

a demanda [oca[, desde que a divisão dos recursos prevista no art. 2" seja respeitada e que
remanejamento seja informado no retatorio de gestão final a que se refere o Anexo

o

l.

CAPíTULO VI
DOS RECURSOS REVERTIDOS

Art. 12. Os recursos não destinados ou que não tenham sido objeto de programação publicada

no prazo de sessenta dias apos a descentralização aos Municípios serão objeto de reversão ao fundo
estadual de cultura do Estado onde o Município se localiza ou, na falta deste, ao orgão ou à entidade

\9

N

estadual responsável pela gestão desses recursos.

g 10 Os Municípios transferirão os recursos objeto de reversão diretamente da sua conta
bancária criada na Plataforma *Brasil para a conta do Estado de que trata o
dias, contado da data a que se refere o caput.
S 2" Ao receber recursos objeto de reversão. o Estado terá
pubticar a sua programação ou destinar os referidos recursos.

I4"

do art.

11

no prazo de dez

o prazo de sessenta dias

para

I

3o Os recursos objeto de reversão somente poderão ser utitizados para atendimento ao
disposto nos incisos ll e lll do caput do art. 20.
CAPÍÏULO VII
DAS DEVOLUÇOES

Art. 13. Os recursos não destinados ou que não tenham sido objeto de programação publ"icada
no prazo de cento e vinte dias após a descentralização aos Estados serão restituídos no prazo de dez dias
à Conta Unica do Tesouro Nacional por meio da emissão e do pagamento de Guia de Recolhimento da
União eletrônica.
Art. 14. Os recursos revertidos petos Municípios aos Estados que não tenham sido programados
ou destinados no prazo previsto no 5 2o do art. 12 serão restituídos no prazo de dez dias à Conta Unica do
Tesouro NacionaI por meio da emissão e do pagamento de Guia de Recothimento da União etetrônica.
Art. 15. Encerrado o estado de calamidade púbLica reconhecido peto Decreto Legistativo no 6, de
2O2O, o saldo remanescente das contas específicas de que trata o art. ].1 será restituído no prazo de dez
dias à Conta Unica do Tesouro Nacional por meio da emissão e do pagamento de Guia de Recothimento da

União etetrônica.
CAPíTULO VIII
DA AVALIAÇÃO OE RESULTADOS

Art. 16. Os Estados, o Distrito Federa[ e os Municípios apresentarão o retatório de gestão finat a
que se refere o Anexo I a Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo no prazo de cento e oitenta dias,

contado da data em que se encerrar
Le

grsl*Íjvs-

n

o

6,

o estado de calamidade

públ.ica reconhecido peto D*creto

"d"el$2Q.

S 1" O não envio do retatório de gestão finat no prazo estabeLecido no caput ensejará em
responsabilização do gestor responsável e as devidas providências para recomposição do dano.

g 2o A apresentação do retatório de gestão final a que se refere o Anexo I não impl,icará a
reguLaridade das contas.
S 3" A Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo poderá solicitar informações
adicionais que permitam verificar a aplicação regular dos recursos repassados, caso entenda necessário,
sem prejuízo de instauração de tomada de contas especial.
Art. t7. Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal darão ampLa publ.icidade e transparência à
destinação dos recursos de que trata a I aì no 14 {}17 rls?t\7{\

o Distrito Federal deverão manter a documentação
apresentada petos beneficiários dos recursos a que se refere o art. 20 pelo prazo de dez anos.
Art. L8, Os Estados, os Municípios e

CAPÍTULO IX
DOS EMPRESTIMOS E DA RENEGOCIAÇÃO DE DíVIDAS

Art. 19. As instituições financeiras federais poderão disponibilizar as pessoas físicas que
comprovem ser trabalhadores da cultura e as microempresas e empresas de pequeno porte de que trata
o art. 3" da Lei Con'rpfeme$erc:123, de 14 de d*zembro cle 2006, que tenham finaLidade cultural em seus
respectivos estatutos, o seguinte:
I

- linhas de crédito específicas para fomento de atividades e aquisição de equipamentos; e

ll - condições especiais para renegociação de debitos.

ry

\b

débitos retacionados às linhas de crédito previstas no inciso I do caput deverãp ser
pagos no prazo de até trinta e seis meses, em parcetas mensais reajustadas pela taxa do Sistema Especiat
de Liquidação e de Custodia - SeLic, a partir de cento e oitenta dias, contados do final do estado de
calamidade púbLica reconhecido peto Decreto LeSlslêliys ri:5, cle 2020.
S 10 Os

g 2o O acesso às linhas de crédito e às con'dições especiais de que tratam os incisos I e ll
do caput fica condicionado ao compromisso de manutenção dos níveis de emprego existentes na data de
entrada em vigor do Decreto Legislativo no ô, de 2020.

S 3o As condições especiais para renegociação de débitos a que se refere

o

inciso ll

do caput deverão ser negociadas diretamente pelos interessados junto às instituições financeiras federais.
CAPÍTULO X

DtsPostçÕES FtNAts
Art. 20. As prorrogações de prazos para projetos cutturais já aprovados no âmbito dos órgãos da
administração púbLica federal responsáveis pela área de cuttura obedecerão ao dísposto no art. t2 da Lei
na 14.A77, de 2OZA, os quais deverão adotar as medidas previstas em [ei.
Art.2'1. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasítia,

1-7

de agosto de 2O2O; 199o da lndependência e 132" da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Marcelo Henrique Teixeiro Dìas

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Prefeitura de Guaratuba
Estado do Paraná
Secretaria Municipal Cultura
DATA

28l08l2o2o

Reunião

-

Lei Aldir Blanc

HonÁnro LOCAL
14 hs

Secretaria Municipal de Cultura
Guaratuba-PR

Estiveram presentes na reuniáo acerca dos procedimentos a serem
realizados pelo Município de Guaratuba, na sede da Secretaria Municipal
de Cultura de Guaratuba-PR, no dia 28 de agosto de 2O2O, às 14hs, a
Secretária Municipal de Cultura Sra. Maria do Rocio Bevervanso, a
servidora Municipal Sra. Debura Carvalho de Aquino, a servidora
Municipal Sra Tânia Malinoski Bartolome e a servidora municipal Sra
Juliana Aparecida Pacheco. Foram discutidas as ações necessárias a
serem executadas pela Secretaria Municipal da Cultura para que haja a
correta destinação dos recursos advindos da Lei Aldir Blanc. Foram
debatidas variadas duvidas, especialmente no que tange a verificação dos
procedimentos necessários. Passorl-se a análise de todos os requisitos
necessários conforme o descritivo realízado às fls. 02 a O4-verso nos
autos administrativo de rÌo. LI.660/2O2O pela Procuradoria do
Município. Passou-se, em seguida, a leitura da Lei Federal de no.
I4.OI7 l2O2O (Lei Aldir Blanc) discutindo-se principalmente a respeito da
necessidade de um grupo que trate especificamente a respeito do tema,
a partir do Conselho da Cultura. Neste momento foi explicitado pela
Secretária de Cultura e pela servidora Debura Carvalho de Aquino que o
Conselho apesar de já ter sido instituído no Município não atuou e no
momento também não se encontra ativa. Diante de tal situação
explicitada a servidora municipal e procuradora do Município esclareceu
quanto a necessidade de participação da sociedade civil nos
procedimentos a serem realizados, exempliÍicando a obrigatoriedade de

se norr::atízar regramentos específicos no âmbito do Município

de

Guaratuba, além de se definir por exemplo em que áreas e como poderão
ser destinados os recursos provenientes da Lei Aldir Blanc. Na sequência

a Secretaria Municipal ira se organizar internamente definir

os

procedimentos a serem realízados, além de discutir o assunto com o chefe
do Poder Executivo do Município. Por não haver mais nada a ser
discutido, deu-se por encerrada a presente reunião, com a assinatura de
todos os presentes.
-lr4e: R..ôâ'<vçll-b

Maria do Rocio Bevervanso

J

cida Pacheco

De

o de

Aquino

Tânia Malinoski Bartolome

Prefeitura de Guaratuba
Estado do Paraná

CERTIDAO

Certifico que esta Secretaria Municipal de Cultura verificou a
necessidade, para cumprimento das normas existentes na Lei Aldir
Blanc, de que seja criado um comitê para tratar especificamente dos
assuntos relacionados a execução da Lei Aldir Blanc no Município de
Guaratuba, ï:'aja vista que o Conselho Municipal de Cultura não se
encontrar ativo, alguns membros inclusive já faleceram e nenhuma
reunião entre eles foi feita desde sua criação nos termos da Lei Municipal
r.649 I 2OL5.

Certifico que se verificou a necessidade de realízação de um pré-cadastro
do setor cultural tanto para que se verifiquem eventuais demandas para
a distribuição do recrrrso, quanto para mapeamento mais atualizado do
setor cultural no Município de Guaratuba para a formalizaçáo de um
cadastro municipal próprio da cultura e analise pelo Comitê quanto a
disponibilizaçâo dos recursos inseridos pelos incisos I e II do artigo 2".
da Lei Federal Aldir Blanc. Diante disso esta sendo feito um estudo acerca
dos dados necessários a serem colhidos para encaminhamento ao CPD
deste Municipio para disponibilizaçâo pela internet aos interessados.

Guaratuba, 31 de agosto de2O2O

frv\È Qf3bWç.*^íìs
Maria do Rocio Bevervanso
Secretária Municipal da Cultura

Prefeitura de Guaratuba
Estado do Paraná

cpnrrpÃo
CertiÍico os procedimentos foram realizados no sentido de que fosse
realizado um pre-cadastramento do setor cultural para fim de
mapeamento cultural, analise de necessidades para distribuição dos
recursos advindos da Lei Aldir Blanc.

Certifico, ainda, que o pré-cadastro foi disponibilizado no site da
Prefeitura Municipal de Guaratuba entre 02 de setembro de 2O2O e 09 de
setembro de 2O2O, conforme documentos ora anexados. Ainda, que
houve divulgação quanto a sua realizaçáo, conforme copias ora anexadas.

Certifico, ainda, que foram entregues a esta Secretaria Municipal de
Cultura pelo CPD deste Município o total de 06 (seis) pré-cadastros
concretizados pelo site do Município, conforme copias ora anexadas, os
quais serão devidamente analisados.

Guaratuba, 14 de setembro de 2O2O.

ty-t*e.ê?<1+a<rx_a_s

Maria do Rocio Bevervãnso
Secretária Municipal da Cultura

i

nlc, fry+"

a

Nome: Luciano Leocadio Dutra

NomeArtístico: DJ Dutra Rua:Avenida loanda Número: 100
Bairro: coroados
Telefone: 41996096777
CPF:

RG: 129647183
Data de Nascimento: 05/07/1999 Sexo: masculino
Você tem empresa? - Sim
Se sim Qual o nome da empresa? - Porto Beach Club
Nome do Representante: Luciano Leocadio Dutra

("

CNPJ: 31108769000151
Recebeu Auxílio emergencial do Governo Federal? - Sim

*

Modalidadê em quê se enquadra: Música
Se enquadra em alguma outra modalidade? - Casa Noturna
Faz parte de alguma comunidasde tradicional? - Não
Link da página ou site:

Jâlez alum curso na área em que trabalha? - Sim
Descrição do Curso - Produção Musical
Você possui outra formação paralela? - Não

(-

Tipos deAtividade - Pontos e pontões de cultura, Epresa de diversões e produção de
espetáculo, Espaço de apresentação de música
Outra? descreva - Prodú$ÃÊo de Eventos
Natureza do Espaço -Alugado
Descreva como você realiza sua atividade: Realizo festas e eventos de entretenimento
com musica eletrÃ'nica e ao vivo
Seu espaço cultural foi criado ou é vinculado de alguma forma à Administração Pública? NÃO
Seu espaço cultural é vinculado a fundações, institutos ou instituições criados ou
mantidos por grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos de diversões com
financiamento exclusivo de grupos empresariais ou a espaços geridos pelos serviços
sociais do Sistema S? - Não
Diante da Pandemia {Covid-19}, suas atividades foram interrompidas por força das
medidas de isolamento social? Sim - 2AIA32O20 até agora

Diante da Pandemia (Covid-19), suas atividades foram intenompidas por força das
medidas de isolamento soeial? Não
Está inscrito em alguns dos seguintes cadastros? - Não
Estou ciente de que o preenchimento deste pré-cadastro não significa aprovação ou
recebimento de valor: ciente
Caso eu venha a receber subsidio mensal de que trata o inciso ll do artigo 20. da Lei
10.464i2A20, estou ciente da obrigatoriedade de uma contrapartida ao Município de
Guar:atuba de forma gratuita para a realização de atividades culturais na minha área de
atuação, prioritariamente aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços
publicados da comunidade, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento
definido com o ente federativo responsável pela gestão cultural do Município: ciente
Você já possui alguma proposta de atividade de contrapartida (em bens ou serviços
economicamente rnensuráveis), para que possa se candidatar a receber o subsídio
mensal descrito no inciso ll do artigo 2a. da Lei 10.46412020? - Sim
Se respondeu "SlM", Estâ é a minha proposta de atividade de contrapartida ao Município
de Guaratuba:
Estou ciente de que a Lei Federal de no. 14.017nA20 (LeiAldir Blanc) está disponível
para consulta no site da Prefeitura Municipal de Guaratuba (lndicar o link) para
consulta: SIM
Data do Cadastro: 2020-09-30 12:46:36

A
Nome: ANA CECILIA DA MOTA DIAS
Nome Artístico: BEMBOM CAFE

Rua: MARIA BASTOS
Número: S/N
Bairro: CENTRO
Telefone:

U

99947-22

CPF:

RG: 11357680
Data de Nascimento: 01/0611990
Sexo: feminino

.

\

Você tem empresa? - Sim
Se sim Qual o nome da empresa? - BEMBOM CAFE
Nome do Representante: ANA CECILIA DA MOTA DIAS
CNPJ: 35198646000100
Recebeu Auxílio emergencial do Governo Federal? - Não
Modalidade em que se enquadra: Artesanato
Se enquadra em alguma outra modalidade? Faz parte de alguma comunidasde tradicional? - Não
Link da página ou site:

JáÍez alum curso na área em que trabalha? -

C

Descrição do Curso Você possui outra formação paralela? Tipos de Atividade - Pontos e pontões de cultura,Centros culturais, Festas populares,
carnaval, de São João,Llvrarias editoras e sebos,Artesanato,Feira de
artesanato,Galerias,Espaço de literatura, poesia e literatura de cordel,Espaços e centros
de cultura alimentar de base comunitária, agroecologica
Outra? descreva Natureza do Espaço -ALUGADO
Descreva como você realiza sua atividade: SÃ O PROGR/A|VIADOS DLqS CULTURAIS,
COMBINADOS COM DATAS COMEMORATIVOS NO CALENDARIO NACIONAL,
ESTUDAL E MUNICIPAL, ENVOLVENDO ARTISTAS DA MÃ SICA, LITERATURA,
ARTES PLASTICAS, PROFISSIONAIS LIBERAIS, ARTISÏA LIVRES DE RUA.
ïAMBÃ M ENTRANAPROGRAMAÃ Ã O RODAS DE CONVERSAS COM
PROFISSIONAIS TECNICOS VINCULADOS ASSUNTOS TEMATICOS QUE ENCORPAM

t

Diante da Pandemia (Covid-19), suas atividades foram interrompidas por força das
medidas de isolamento social? Não
Está inscrito em alguns dos seguintes cadastros? - Não
Estou ciente de que o preenchimento deste pré-cadastro não significa aprovação ou
recebimento de valor: ciente
Caso eu venha a receber subsidio mensal de que trata o inciso ll do artigo 20. da Lei
10.46412020, estou ciente da obrigatoriedade de uma contrapartida ao Município de
Guaratuba de forma gratuita para a realização de atividades culturais na minha área de
atuação, prioritariamente aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços
publicados da comunidade, em intervalos regularês, em cooperação e planejamento
definido com o ente federativo responsável pela gestão cultural do MunicípÍo: ciente

já possui alguma proposta de atividade de contrapartida (em bens ou serviços
economicamente mensuráveis), para que possa se candidatar a receber o subsídio
mensal descrito no inciso ll do artigo 20. da Lei 10.4641202A? - Sim

Voctâ

Se respondeu "SlM", Esta é a minha proposta de atividade de contrapartida ao Município
de Guaratuba:
Estou ciente de que a Lei Federal de no. 14.01712020 (LeiAldir Blanc) está disponível
para consulta no site da Prefeitura Municipal de Guaratuba (lndicar o link) para
consulta: SIM
Data do Cadastro: 2020-09-30 12.44:50

It

Nome: Lires Oliveira Jorge

)rc

Nome Artístico: Liras

Rua: Francisco Árcega

Número: 1348
Baino: Gohapar
Telefone:41 99873-54
CPF:

RG:4081781ô
Data de Nascimento:

261 121

195Q

Sexo: feminino

.-

(

Você tem empresa? - Não
Se sim Qual o nome da empresa? Nome do Representante:
CNPJ:
Recebeu Auxílio emergencial do Governo Federal? - Não
Modalidade em que se enquadra: Música
Se enquadra em alguma outra modalidade? - Não
Faz parte de alguma comunidasde tradicional? - Não
Link da página ou site:

Jáfez alum curso na área em que trabalha? - Sim

e

Descriçâo do Curso - Curso superior de música

Você possui outra formaçâo paralela? - curso superior piano orgâo
Tipos deAtividade - Escolas de músicas
Outra? descreva Natureza do Espaço - prÃ"prio
Descreva como você realiza sua atividade:Aulas de piano, teclado e canto
Seu espaço cultural foi criado ou é vinculado de alguma forma à Administração Pública? Não
Seu espaço culturalé vinculado a fundações, institutos ou instituições criados ou
rnantidos por grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos de diversões c€m
financiamento exclusivo de grupos empresariais ou a espaços geridos pelos serviços
sociais do Sistema S? - Não

I

L
Diante da Pandemia (Covid-19), suas atividades foram interrompidas por força das
medidas de isolamento social? Sim - 1A04|2A2A - 2010812A2A
Está inscrito em alguns dos seguintes cadastros? - Não
Estou ciente de que o preenchimento deste pré-cadastro não significa aprovação ou
recebimento de valor: ciente
Caso eu venha a receber subsidio mensal de que trata o inciso ll do artigo 20. da Lei
10.46412020, estou ciente da obrigatoriedade de uma contrapartida ao Município de
Guaratuba de forma gratuita para a realizaçáo de atividades culturais na minha área de
atuação, prioritariamente aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços
publicados da comunidade, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento
definido com o ente federativo responsável pela gestão cultural do Município: ciente

('

Você já possui alguma proposta de atividade de contrapartida (em bens ou serviços
economicamente mensuráveis), para que possa se candidatar a receber o subsídio
mensal descrito no inciso ll do artigo 20. da Lei 10.464Í2020? - SIM
Se respondeu "SlM", Esta é a minha proposta de atividade de contrapartida ao Município
de Guaratuba: Projeto com grupo de curso profissionalizante de mÃosica
Estou ciente de que a Lei Federal de no. M.A17n020 (LeiAldir Blanc) está disponível
para consulta no site da Prefeitura Municipal de Guaratuba (lndicar o link) para
consulta: SIM
Data do Cadastro: 2020-09-30 12:48:20

m Éì\r[
Nome: Mnieius deAndrade Bueno

'r,l

Nome Artístico: Cewen Wyldwest

Rua: Manoel Henrique

Número. 1665
Bairro: Centro
Telefone: 41 9985-21
CPF:

RG: 158054930
Data de Nascimenta: 121O3120A2
Sexo: masculino

\r

Vocrâ tem

empresa? - Não

Se sim Qual o nome da empresa? Nome do Representante:
CNPJ:
Recebeu Auxílio emergencial do Governo Federal? - Não
Modalidade em que se enquadra: Música
Se enquadra em alguma outra modalidade? Faz paúe de alguma comunidasde tradicional? - Não
Link da página ou site:

Já tez alum curso na área em que trabalha? - Não

C

Descrição do Curso Você possui outra formação paralela? Tipos deAtividade Outra? descreva Natureza do Espaço Descreva como você realiza sua atividade:
Seu espaço cultural foi criado ou é vinculado de alguma forma à Administração Pública? Não
Seu espaço cultural é vinculado a fundações, institutos ou instituições criados ou
mantidos por grupos de empresas, a teatros e c€ìsas de espetáculos de diversões com
financiamento exclusivo de grupos empresariais ou a espaços geridos pelos serviços
sociais do Sistema S? - Não

Diante da Pandemia (Covid-19), suas atividades foram interrompidas por força das
medidas de isolamento social? Não
Está inscrito em alguns dos seguintes cadastros? - Não
Estou ciente de que o preenchimento deste pré-cadastro não significa aprovação ou
recebimento de valor: ciente
Caso eu venha a receber subsidio mensal de que trata o inciso ll do artigo 20. da Lei
10.46412A20, estou ciente da obrigatoriedade de uma contrapartida ao Município de
Guaratuba de forma gratuita para a realização de atividades culturais na minha área de
atuação, prioritariamente aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços
publicados da comunidade, em intervalos regularês, em cooperação e planejamento
definido com o ente federativo responsável pela gestão cultural do Município: ciente
Você já possui alguma proposta de atividade de contrapartida (em bens ou serviços
economicamente mensuráveis), para que possa se candidatar a receber o subsídio
mensal descrito no inciso ll do artigo 2o. da Lei 10.4641202A? - SIM

Se respondeu "SlM", Esta é a minha proposta de atividade de contrapartida ao Município
de Guaratuba: Oficina de MdÃ€o para gÂ" tdaOe, duas vezes por semana.
Estou ciente de que a Lei Federal de no. M.A17i2020 (LeiAldir Blanc) está disponível
para consulta no site da Prefeitura Municipal de Guaratuba (lndicar o link) para
consulta: SIM
Data do Cadastro: 2020-09-3O 12.48'25

tfl

Nome:Alexandre Bueno

N\ sp

h

Nome Artístico: Alexandre Bueno

Rua: Manoel Henrique

Número: 1665
Baino: Centro
Telefone:41 99574-13
CPF:

RG:40789073
Datra de

Nascimento: 24108/1965

Sexo: masculino

,.-

Você tem empresa? - Não
Se sim Qualo nome da empresa? Nome do Representante:
CNPJ:
Recebeu Auxílio emergencial do Governo Federal? - Não
Modalidade em que se enquadra: Música
Se enquadra em alguma outra modalidade? Faz parte de alguma comunidasde tradicional? - Não
Link da página ou site:
Já fez alum curso na área em que trabalha? - Não

C

Descrição do Curso
Você possui outra formaçâo paralela? Tipos deAtividade Outra? descreva Natureza do Espaço Descreva como você realiza sua atividade:
Seu espaço cultural foi criado ou é vinculado de alguma forma àAdministração Pública? Não
Seu espaço cultural e vinculado a fundações, institutos ou instituições criados ou
mantidos por grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos de diversões com
financiamento exclusivo de grupos empresariais ou a espaços geridos pelos serviços
sociais do Sistema S? - Não

a

Está inscrito em alguns dos seguintes cadastros? - Não
Estou ciente de que o preenchimento deste pré-cadastro não significa aprovação ou
recebimento de valor: ciente
Caso eu venha a receber subsidio mensal de que trata o inciso ll do artigo 2o. da Lei
1O.464i2A20, estou ciente da obrigatoriedade de uma contrapartida ao Município de
Guaratuba de forma gratuita para a realização de atividades culturais na minha área de
atuação, prioritariamente aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços
publicados da comunidade, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento
definido com o ente federativo responsável pela gestão cultural do Município: ciente
Você já possui alguma proposta de atividade de contrapartida (em bens ou serviços
economicamente mensuráveis), para que possa se candidatar a receber o subsídio
mensal descrito no inciso ll do artigo 2o. daLei fi.48412A2O? - Sim

Se respondêu "SlM", Estâ é a minha proposta de atividade de contrapartida ao Município
de Guaratuba:
Estou ciente de que a Lei Federal de no. 14.01712020 (LeiAldir Blanc) está disponível
para consulta no site da Prefeitura Municipal de Guaratuba (lndicar o link) para
consulta: SIM
Data do Cadastro: 2020-09-30 1244:43

{

aD É,rb
Nome: Valdeci Rodrigues da Silva
Nome Artístico: Neguinho

Rua: Das sibipiruas
Número: 33

Baino: Loteamento Bourbon
Telefone: 45999614907

CPF:

2

RG: 44435 411'
Data de Nascimento: 13/05/1967

Sexo: masculino

e

Você tem empresa? - Não
Se sim Qual o nome da empresa? -

,

Nome do Representante:

CNPJ: n

4

Recebeu Auxílio emergencial do Governo Federal? Modalidade em que se enquadra: Música
Se enquadra em alguma outra modalidade? - Cantor e apresentador
Faz parte de alguma comunidasde tradicional? - Nâo
Link da página ou site:

Já fez alum curso na área em gue trabalha? - Não

,.''

Descrição do Curso Você possui outra formação paralela? Tipos de Atividade Outra? descreva Natureza do Espaço Descreva como você realiza sua atividade:
Seu espaço cultural foi criado ou é vinculado de alguma forma à Administração Pública? Não
Seu espaço cultural é vinculado a fundações, institutos ou instituições criados ou
mantidos por grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos de diversões com
financiamento exclusivo de grupos empresariais ou a espaços geridos pelos serviços
sociais do Sistema S? - Nâo

I
\

ATÃ

Ã

MATICA. EXPOSÉ
O DË LIVROS, LITERTURALIVRE, RECIÏAIS,
INTRODUÃ Ã O A MÃ SICA, DANÃ A, PRATICAS COMO YOGA. AS ATIVIDADES
ALA M DE OBJETIVO DE INTERAGIR
Seu espaço cultural foi criado ou é vinculado de alguma forma à Administração Pública? Não

$eu espaço culturalé vinculado a fundações, institutos ou instituições criados ou
mantidos por grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos de diversões com
financiamento exclusivo de grupos empresariais ou a espaços geridos pelos serviços
sociais do Sistema S? - Não
Diante da Pandemia (Covid-l9), suas atividades foram interrompidas por força das
medidas de isolamento social? Sim - 1UAN2A20 até agora
Está inscrito em alguns dos seguintes cadastros? - Não

i.

Estou ciente de que o preenúimento deste prêcadastro não significa aprovação ou
recebimento de valor: ciente
Caso eu venha a receber subsidio mensal de que trata o inciso ll do artigo 20. da Lei
10.46412020, estou ciente da obrigatoriedade de uma contrapaúida ao Município de
Guaratuba de forma gratuita para a realização de atividades culturais na minha área de
atuação, prioritariamente aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços
publicados da comunidade, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento
definido com o ente federativo responsável pela gestão cultural do Município: ciente
Você já possui alguma proposta de atividade de contrapartida (em bens ou serviços
economicamente mensuráveis), para que possa se candidatar a receber o subsídio
mensaldescrito no inciso ll do artigo 20. da Lei 10.464t2O2A? - Sim

Se respondeu "SlM", Esta é a minha proposta de atividade de contrapartida ao Município
de Guaratuba:

(-

Estou ciente de que a Lei Federal de no. 14.O1712A2O (LeiAldir Blanc) está disponível
para consulta no site da Prefeitura Municipal de Guaratuba (lndicar o link) para
consulta: SIM
Data do Cadastro: 2020-09-30 12:44:54
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Reunião

- Lei Aldir Blanc

HORARIO LOCAL
Secretaria Municipal de Cultura
14 hs
Guaratuba-PR

Estiveram presentes na reunião acerca dos procedimentos a serem
realízados pelo Município de Guaratuba, na sede da Secretaria Municipal
de Cultura de Guaratuba-PR, no dia 18 de setembro de 2O2O, às 14hs, a
Secretária Municipal de Cultura, Sra. Maria do Rocio Bevervanso, a
servidora Municipal Sra. Débura Carvalho de Aquino, Gabriel Francisco
Gonçalves Tomazoni, além de representantes da sociedade civil, Marcia
Cristina Kawashima dos Santos, João Maria Ribeiro dos Santos, Renato
José Prigoli e Heros Gil Fanini Antônio. Aos presentes foi noticiado que o
Conselho Municipal da Cultura apesar de criado não foi implementado,
fazendo-se necessário a criação de um grupo de trabalho para discussão
e decisões sobre temas relacionados a aplicação da Lei Aldir Blanc.
Inicialmente deu-se amplamente conhecimento acerca da lei federal Aldir
Blanc, explicando-se principalmente a necessidade de distribuiçáo de
recursos especíÍicos para áreas culturais, conforme editais a serem
elaborados pela Secretaria de Cultura. Ainda, se deu conhecimento aos
participantes do pré-cadastro reaJizado em que se pretendeu um
panorama das atividades realizadas no município, áreas afetadas pela
Covid, forma de distribuição de recursos. Foi analisado que compete ao
Município de Guaratuba fazer a distribuição de recursos através de duas
formas: a). Subsidio em parcelas que podem ser cada uma entre R$
3.000.00 (três mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais); b). Distribuição
através de editais de fomento para artistas pessoas fisicas, grupos
artísticos e pessoas jurídicas. Passou-se, inicialmente, a analise do
Subsidio em parcelas. Neste item verificou-se que apesar da publicidade
realizada para que as pessoas realizassem o cadastro online
disponibilízado pelo Município de Guaratuba através de seu site, poucas
pessoas acabaram finalizando o acesso. Foram 06 (seis) pessoas, entre
pessoas Íïsicas e jurídicas pré-cadastradas. Numa analise rápida das
perguntas realizadas pela internet pode-se verificar que mesmo dentre os
cadastrados muito provavelmente poucos dentre eles poderiam vir a
receber o subsidio. No entanto, partindo-se do princípio de que todos os
06 cadastros fossem aprovados e fossem apenas estes os contemplados
passou-se a discussão do número de parcelas para cada contemplado.
Neste quesito ficou decidido que seriam 02 parcelas para cada uma das
pessoas eventualmente contempladas, até porque não houve em
Guaratuba, apesar das restrições impostas, restrições qLre pudessem
impedir totalmente a execução das atividades culturais durante todo o
período da pandemia até aqui verificado. Mas, pelo menos 02 parcelas
são necessárias pois conforme verificado junto à Procuradoria do
Município a legislação fala em parcelas, no plural, sendo recomendado

Prefeitura de Guaratuba
Estado do Paraná
que ao menos duas parcelas seja previstas. Na continuidade darealizaçáo
das atividades os presentes passaram a discutir o valor de cada uma das
parcelas. Entendeu-se em unanimidade que o valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), principalmente diante das especificidades da cidade de
Guaratuba se apresenta como um valor condizente, pode-se delinear o

lei como a

modalidade a ser utilizada. Após alguns
questionamento quanto os próximos procedimentos a serem realizados
com relação a analise dos pre-cadastros entendeu-se possível que no
Município haja um cadastro cultura próprio municipal ou este seja
atr;alizado e que os demais procedimentos realizados quanto ao repasse
relacionado ao inciso II do artigo 2" da Lei Aldir Blanc voltara a ser tratado
após a implementação de outros procedimentos para serem realizados
com relação ao inciso III do artigo 2". da Lei Aldir Blanc. Em seguida,
portanto, passou-se a analise dos requisitos necessários para a aplicação
da Lei Aldir Blanc. Neste momento houve questionamentos sobre a forma
que o recurso virá ao município de Guaratuba. Pela Secretaria do
Município foi esclarecido que será depositado o valor em conta do

mínimo da

Município a ser aberta para este Íim. Que para o Município de Guaratuba,
conforme consta no Decreto 14.01712O2O será destinado o valor de R$
284.086}3 (duzentos e oitenta e quatro mil, oitenta e seis reais e trinta
e três centavos) e deverá ser destinado ao Município no próximo mês, em
outubro provavelmente. Diante da informação quanto ao valor destinado
ao Município de Guaratuba, passolr-se a analise do inciso III do artigo 2"
da Lei Aldir Blanc. Observou-se, então, que caso seja destinado R$
3.0OO,O0 para cada uma das parcelas do subsidio e sendo duas as
parcelas a serem disponibilizadas pelo Município, totalízar-se-ia um valor
de R$ 36.000,00. Ainda, que em sendo assim, diminuindo-se este valor
do valor total de 284.086,33 (duzentos e oitenta e quatro mil, oitenta e
seis reais e trinta e três centavos) chagar-se-á ao montante a ser

distribuído para atividade de fomento na cultura do Município

de

Guaratuba através de editais próprios qÌle, se entende, poderão ser feitos
através de chamamentos publicos. Diante disso algumas duvidas
surgiram, ate pela forma de como poderão ser feitos estes chamamentos,
como priorizar áreas. Entendeu-se necessário que de alguma forma

ser contemplados os mais variados ramos da cultura
Guaratubana. Ainda, que apenas domiciliados em Guaratuba possam
receber o recurso. Diante disso, foi deliberado como necessário verificar
junto a procuradoria se algum decreto ou portaria vai ser necessário para
qr.re os tramites tenham continuidade pois na lei não há mençáo de
pessoas apenas domiciliadas em Guaratuba, a lei Federal menciona
apenas domiciliados no território nacional. Foi deliberado que tal questão
será encaminhada a procuradoria do Municipio. Foi designada uma nova
data para o próximo encontro no dia 29 de setembro às 14hs neste
mesmo local. Por não haver mais nada a ser discutido, deu-se por
encerrada a presente reunião, com a assinatura de todos os presentes.
possam
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Reunião

- Lei Aldir Blanc

HORARIO LOCAL
14 hs
Secretaria Municipal de Cultura
Guaratuba-PR

Estiveram presentes na reunião acerca dos procedimentos a serem
realizados pelo Município de Guaratuba, na sede da Secretaria Municipal
de Cultura de Guaratuba-PR, no dia 3O de setembro de 2O2O, às 14hs, a
Secretária Municipal de Cultura, Sra. Maria do Rocio Bevervanso, a
servidora Municipal Sra. Débura Carvalho de Aquino, Gabriel Francisco
Gonçalves Tomazoni, além de representantes da sociedade civil, Marcia
Cristina Kawashima dos Santos, João Maria Ribeiro dos Santos, Renato
José Prigoli e Heros Gil Fanini Antônio. Aos presentes foi noticiado que
esta sendo minutado um Decreto Municipal a ser publicado conforme as
deliberações a serem realizadas por este grupo de trabalho. Uma das
situações que deverá constar na normatízação no Município de
Guaratuba será a condicionante de serem os proponentes domiciliados
em Guaratuba-Pr. Salientou-se que sendo domiciliado em 2O2O já seria
satisfatório até porque a pandemia aconteceu e foi declarada a partir de
março de 2O2O. Passou-se a analise da forma de distribuição dos
recursos, nos termos do inciso III do artigo 2". da Lei Federal. Em debates
realizados entendeu-se necessária a criação de um grupo de whatsapp
para que as tratativas possam ser realizadas de forma rápida, bem como
na eventualidade de qualquer questáo possam ali ser discutidas as
duvidas e sugestões, bem como deliberado sobre os temas. Quanto a
distribuição propriamente dita, tem-se como leitura da ata da reuniáo
passada veriÍica-se que pode-se destinar até o importe de R$ 248.086,33
para os chamamentos publicos. Ainda, houve discussão interna na
Secretaria da Cultura no sentido de que provavelmente a maior demanda
seria para editais de musica, mas que há variadas manifestações
culturais na cidade e que todas devem ser pensadas para a confecção dos
editais. Diante disso passou-se a questão do Plano de Ação que devera
ser encaminhado ao Governo Federal o mais rápido possível para que este

possa ser analisado e o Município de Guaratuba efetivamente

contemplado com recurso. Como forma de beneficiar qualquer setor
cultural começaram analises a respeito da possibilidade de se
confeccionar editais que mencionassem genericamente "manifestações
culturais", podendo haver qualquer tipo de manifestação cultural a ser
premiada, contemplada, sendo certo que alguma atividade popular e até
caiçara poderia vir a ser apresentados projetos com esta base de modo a
que os artistas e/ou empresas pudessem vir a ser contemplados. Assim,
após variadas discussões pensou-se em projetos maiores que pudessem

Prefeitura de Guaratuba
Estado do Paraná
ser feitos mesmo que após o final deste ano, mas que pudessem ser
realizados por variados artistas. Neste sentido, entendeu necessário um
edital que contemplasse projetos de Manifestações culturais através de
um Projeto Caiçara e outro Projeto Cultura Popular em dias diferentes
que totalizassem o importe de R$ 70.0OO,00 cada. Ainda, também em
manifestações culturais pudessem ser disponibilizados ao Município
videos-aula e/ou de saberes populares, conforme inciso III do art. 2" do
Decreto Federal de n" IO.464120, tendo como publico alvo manutenção
de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de
desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia
solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem
como à realízação de atividades artísticas e culturais que possam ser
transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais
e outras plataformas digitais. Estes poderiam ser contemplados pelo valor
de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada um, totalizando no máximo 10. Neste
sentido para Manifestações Culturais poderia ser disponibilizado para
manifestações culturais - através de editais próprios - o importe de R$
15O.OOO,00 (cento e cinquenta mil reais). Ainda, restariam valores que,
após variadas discussões entendeu-se deveriam ser distribuídos através
de editais próprios para Dança e para Musica. Como no Município de
Guaratuba se pode perceber mais atividades voltadas a musica
propriamente dita, entendeu-se que do valor restante pode-se destinar
um valor maior para a musica. Portanto, dos R$ gg.OA6,33 (noventa e
oito mil, oitenta e seis reais e trinta e três centavos) em torno de 7Oo/o
(setenta por cento) pode ser destinado para editais de musica e o restante,
30 Vo (trinta por cento) destinado para editais de dança. Assim, deliberouse que deverão ser publicados editais para Dança nas modalidades de

vídeo-aula, apresentações, "Live" Cultural e Festival "drive thru",
totalízando R$ 29.425,89 (vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco
reais e oitenta e nove centavos). Ainda, para a Musica deliberou-se pela
destinação de R$ 68.660,44 (sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta
reais e quarenta e quatro centavos). Também estes distribuídos através
de Videos-aula ou apresentações, Live Cultural e Festival "Drive-Thru".
Para o envio do Plano de Ação, conforme deliberações realizadas serão
enviadas ao Governo Federal através do assessoramento da servidora
Debura Aquino, sendo responsável pelo envio e acompanhamento das
ações, conforme foi informado pelo chefe do Poder Executivo, a servidora
Tania Malinoski Bartolome. E1a fara a inclusão do Projeto na Plataforma
Mais Brasil e acompanhara o processo junto ao Governo Federal. Neste
sentido deverá haver um ato próprio do Governo Municipal. Ainda, ficou
deliberado qrre para as análises de cada projeto serão necessárias notas
a serem disponibilizadas a cada um deles, com critérios objetivos a
constarem em cada um dos editais. Assim, para o julgamento destes
editais é necessário uma Portaria para que os membros aqui reunidos
também possam compor um Comitê capaz de analisar as propostas,
julgá-las a Íìm de que diante disso se possa contemplar os projetos
vencedores a partir de notas que deveráo ser computadas (conforme
medias aritméticas de cada um dos projetos). Assim, conforme

Prefeitura de Guaratuba
Estado do Paraná
classificação de cada projetos aqueles que conseguirem as maiores notas
serão contemplados com os referidos valores. Diante disso, passou-se a
análise dos critérios necessários para que os projetos possam ser
analisados os projetos, pelos servidores da Secretaria da Cultura foram
apresentados os seguintes parâmetros para apresentação dos projetos,
bem como para critérios de avaliação: Primeiro apresentada proposta
para Módulos de Musica:
Tempo
duração

Módulo

Valor Unitário

no

máximo

de projetos

contemplad
os

Módulo Música Vídeo-Aula
ou Apresentação

Vídeo-aula
minimo 20
minutos
Vídeo
Apresentação
mínimo de 05
minutos

R$ 1.000,00
09

Módulo Música "Live"
Cultural

Mínimo de t h30

R$ 3.000,00

08

Módulo Música Festival
"Drive
Thru"

Mínimo de 2h00 R$ 35.000,00

01

Critério
a). Conteúdo e coerência

Descrição

Pontuação

Módulo Vídeo-Aula ou
Apresentação - Pertinência do
conteúdo com a área de atuação e o
aspecto cultural evidenciado, bem
como a qualidade do vídeo
apresentado.

De 00 a 40 Pontos

Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive
Thru"
- Relevância artística/cultural,
Fu ndamentação, Planejamento,
estratégia de ação e cronograma de
execução
b). Viabilidade quanto a sua

Execução

Módulo Vídeo-Aula ou
Apresentação: - Verificação se o
formato do vídeo apresentado está
de acordo com as especificações
técnicas do edital.
Módulo Música "Live" Culturale

De 00 a 30 Pontos
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Módulo Música Festival "Drive
Thru
- Exequibilidade proposta,
viabilidade técnica e físicofinanceira; relação de
custo/benefício; compatibilidade
entre os objetivos, a estratégia de
realização e de difusão, público alvo
e resultado final previsto no projeto.

Módulo Vídeo-Aula ou
Apresentação e
Módulo Música "Live" Cultural: Tempo de atuação na área:
a). Ate 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.

c). Qualificação de profissionais
envolvidos

De 00 a 30 Pontos

Módulo Música Festival "Drive
Thru
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos

Na sequência passou-se a proposta para Módu1o Dança:

uópulo
Módulo Dança
t'Vídeo-Aula ou
Apresentação"

TEMPO DURAçAO VALOR
UNITÁRIO

N" MÁ)(IMO DE
PROJETOS
CONTEMPLADOS

Vídeo-aula: mínimo

de

20

(vinte)

R$ 1.OOO,00

05

40 R$ 2.OOO,0O

o2

minutos
Vídeoapresentaçáo:

mínimo

de

o5

(cinco) minutos

Módulo Dança '3Líve
Culturalt'
Módulo Dança
"Festival Drtae
Tht'tt"

Critério
a). Conteudo
coerencla

e

Mínimo de

(quarenta) minutos

Mínimo de th30

R$

o1

(uma hora e trinta 20.000,oo
minutos)

Pontuação
Descrição
Módulo "Vídeo-Aula ou
Apresentação" - Pertinência do
conteúdo com a área de atuaçáo e
o aspecto cultural evidenciado,
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bem como a qualidade do vídeo
apresentado.

De00a40
Pontos

Módulo Dança "Liae Cultural" e
Módulo Dança "Festival Dríae

Thttt"

- Relevância artística/ cultural,
Fundamentação, Planejamento,
estratégia de ação e cronograma de
execução

Módulo "Vídeo-Aula ou
b). Viabilidade quanto
Apresentação": - VeriÍïcação se o
a sua Execução
formato do vídeo apresentado está
de acordo com as especificações
técnicas do edital.

DeO0a30
Pontos

Módulo Dança "Liae Cultural" e
Módulo Dança "Festival Drtue

ThnÌ'

- Exequibilidade proposta,
viabilidade técnica e Íisicofinanceira; relação de
custo/ benefïcio; compatibilidade
entre os objetivos, a estratégia de
realizaçâo e de difusão, publico
alvo e resultado final previsto no
projeto.
c). Qualificação de
proÍìssionais
envolvidos

Módulo "Vídeo-Aula ou
Apresentaçãotte
Módulo Dança "Liae Cultural": Tempo de atuação na ârea;
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.

De00a30
Pontos

Módulo Dança "Festival Driue

Thni'

Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 1O pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

Módulo

Tempo
duração

lv"lo.
Unitário
tt

lde

Ino

máximo
projetos
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Módulo Manifestação
Cultural Vídeo-Aula Saberes
Populares

Vídeo-aula:
minimo 20
minutos

R$ 1.000,00
10

Módulo Cultura Popular

Mínimo de 10

dias-thpor

R$ 70.000,00

01

R$ 70.000,00

01

dia

Módulo Projeto Gaiçara

Critério
a). Conteúdo e coerência

Mínimo de 3
dias - 2 horas
por dia

Descrição

Pontuação

Módulo Vídeo-Aula Saberes
Populares - Pertinência do
conteúdo com a área de atuação e o
aspecto cultural evidenciado, bem
como a qualidade do vídeo
apresentado.

De 00 a

40

Pontos

nhóAulo Cultura Poputar e

Módulo Projeto Gaiçara
- Relevância artística/cultural,
Fu ndamentação, Planejamento,
estratégia de ação e cronograma de
execução
b). Viabilidade quanto a sua

Execução

Mód ulo Vídeo-Au la Saberes
Populares: - Verificação se o

formato do vídeo apresentado está
de acordo com as especificações
tecnicas do edital.

De 00 a 30 Pontos

Módulo Cultura Popular e
Módulo Projeto Caiçara
- Exequibilidade proposta,

viabilidade técnica e físicofinanceira; relação de
custo/benefÍcio; compatibilidade
entre os objetivos, a estratégia de
realizaçáo e de difusão, público alvo
e resultado final previsto no projeto.
c). Qualificação de profissionais
envolvidos

Módulo Vídeo-Aula Saberes
Populares: - Tempo de atuação na
área.
a). Ate 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.

De 00 a 30 Pontos

Prefeitura de Guaratuba
Estado do Paraná
Módulo Cultura Popular e
Módulo Projeto Caiçara Postos de
Trabalho relacionados:
a). Ate 05 postos: 10 pontos.
b).

Até 10 postos: 20 pontos.

c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

Na sequência todas as propostas de editais, conforme

(

objetos

apresentados e discutidos foram conforme acima consta aprovados de
forma unânime. Assim, para o plano de Açáo a servidora Debura Aquino
ficou responsável por encaminhar à Servidora Tânia para todos os
tramites necessários para a aprovaçáo junto ao Governo Federal. Ainda,
deverá ser verificada a dotação orçamentaria para utilizaçâo nos editais.
Não havendo mais nada a ser discutido, deu-se por encerrada a presente
reunião, com a assinatura de todos os presentes.
t4 e
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Maria do Rocio Bevervanso

Aquino

De

0/

,cl

Tomazoni

sco

4
dos Santos

J

dos Santos

?

Renato José Prigoli

Heros Gil Fanini Antônio

MUNICIPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná
PORTARIA N" 12.504
Data: 1" de outubro de 2.020.
Súmula: Designa membros paÍa compor

o

Comitê de Credenciamento, seleção e de análise
dos Projetos e Propostas - Lei Aldir Blanc.

O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e com a finalidade de atender a Lei Federal n" 14.01712020, e ainda o contido no
protocolo n" 12612/2A, BESIQLYE:

Art. 1"

Fioam designados para compor o Comitê de Analise dos Projetos
Propostas para atender a Lei Aldir Blanc, os seguintes membros:

e

RG no 1.197.443-0 e CPF n" 764.035.139-15
RG no 4.2L6.457-8 e CPF tt" 503.726.299-20
RG n' 5.932.176-5 e CPF n" 835.720.409-06
RG no 5.319.962-3 e CPF n'286.451 .382-04
RG no 8.379.994-3 e CPF n' 051.596.829-37
RG no 3.981.885-0 e CPF n" 014.839.069-22

RGno 13.200.918-0 e CPF n' 111.344.019-81
(
(,

Parágrafo Único. Fica designada a servidora Tania Malinoski Bartolome,
Técnica Administrativ4 gestora de Convênios junto à Plataforma Mais Brasil, para acompanhar o
referido processo.

Art.

2'

Esta portaria entrará em

ügor na data de sua publicação, revogando-se

disposições em conftário.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE.SE E REGISTRE.SE,
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 1" de outubro de 2.020

ROBERTO JUSTUS
Prefeito
Rua Dr. João Cândido, no 380, centro, CEP 83.280-000
Fone: 41 - 3472-8500

-

GUARATUBA

-

pmeruÁ

as

Município de Guaratuba
Estado do Paraná

CERTIDAO
pLANo on nçÃo E DocRrro tìfirrurcrpAr,

(

certiÍica-se er€r conforme consta nos documentos em
anexos, o Plano de Ação do Município de Guaratuba-PR, foi
aprovado pelo Governo Federal, eE€ fol publlcado pelo
Governo Municipal, através do Decreto no 2g.5Tgl2AZO
especíÍico regulamentado situações da r.ei Aldir Blanc no
Município de Guaratuba-PR e Ílue estão em análises os
editais a serem publicados para execução de todo o plano
de ação.

Guaratuba, L7 de Novembro úe 2O2Q.
'+nÈ R$!ç.643çJ'.*
(

.

Maria do Rocio Braga Bevenranso
Secretária Municipal da CuttuÍa e do Turismo
Dec. 23.333/2A2O

MUNICIPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

GUÂRÂTUBÂ

PREFEfijTT\ MUhSCIF4L

DECRETO N" 23.573
Data: 17 de novembro de 2.020

Súmula: Regulamenta

os

procedimentos

necessários à aplicação dos recursos referentes

à Lei Federal de n". 14.Afi12020 - Lei Aldir
Blanc, no âmbito do Município de Guaratuba,
nos termos do Processo Administrativo de n".
11.66012020.

0 Prefeito do Município

de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso das

suas

atribuições I egais, DECRETA:
(

Art.
2020

I'

Este decreto regulamenta a Lei Federal de no. 11.017, de 29 de junho de

- Lei Aldir Blanc, que dispõe

sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a scrsm

adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo Federal de n".

6, de 20 de março de 2020" pelo Deueto Municipal de no. 23.286 de 16 de margo de 2020 e suas
alterações e pelo Decreto Municipal 23.339 de 6 de abril de 2020.

Art. 2" O Poder Executivo do Município, por meio da Secretaria Municipal
Culfura e do Turismo" executará diretamente, naquilo que lhe couber, os recursos de que
Federal

a

fatz aLei

den'. 14.017,de29 dejunho de2A20.

Art
(

da

3' A Controladoria lnterna do Municipio, a Secretaria Municipal da Cultura

do Turismo, confonne suas atribuições" e os menbros da sociedade

ciül

e

designados pela Portaria de

n". 12.504 de 1". de outubro de 2020 acompaúmão e fiscalizarão em conjunto as ações realizadas no
Municipio, tendentes à aplicação de recursos da Lei Aldir Blanc devendo:

|-

realizar traktivas necessiirias com órgãos federais

e

estaduais diante da

distribuição dos recursos preüstos no artigo 2". dal.ei Federal de no. 14.01712020;

II

participar de discussões referentes a eventual necessidade de regulamentação;

-

III -

acompanhar os procedimentos realizados;

IV

- fiscalizar

V

-

a execução dos recursos transferidos;

elaborar relatório final a respeito da execução dos recursos no âmbito do

Município de Guaratuba.

Rua Dr. João Cândido, no 380, centro, CEP S3.280{00
Fone: 41 - 3472-8500

-

GUARAru&{

- plmruÁ

MUNICIPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

GUINÂTUBÂ

FREFE RfrATruMCìF,{L

Art.

4"

A

Secretaria Municipal da Cultura e do Tui"ismo poderá expedir portaria

para complementar, esclarecer e orientar a execução da Lei Federal de n". L4.01712020, inclusive
quanto à forma de execução de seu aftigo 2'.

Art 5"

Farão

jus ao subsídio mensal previsto no inciso [I do artigo 2'. da Lei

Federal ds no. 14.01712020, conforme preüsâo orçamentária disponível , p{a manutenção de espaços
artísticos e culturais, as pessoas fïsicas, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas,

instituições e organizações culturais comunitárias que tiverarn as suas atiüdades interrompidas por
força das medidas de isolamento social por causa da pandemia e que comprovem:

I

-

preenchimento dos requisitos exìgidos pela Lei Federal de n". Á.A1712020;

II - residência

III -

e exercício de suas atividades culturais no

cadastro cultural, sendo também aceito para

Município de Guaratuba;

tal comptovação,

cadasúo

municipal realizado junto à Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo de Guaratuba'

$ 1*. Os beneficiados pelos recursos advindos do artigo 2" da Lei Federal de n".
14.01712020 obrigam-se a cumprir a oferta de atMdade ou bens de confiapartida, após o reinício de
suas atiüdades, conforme proposta apresentada no ato da inscrição.

$ 2".

A proposta de contrapartida de qus trata o $ l'.

deste artigo deverá prever a

oferta de bens ou a realização de atividades, desde que economicamente mensuráveis, destinadas
prioritariamente aos alunos de escolas públicas municipais localizadas no Município de Guaratuba ou
de atividades sm espaços públicos de sua comunidade ou em seu próprio espaço, de forma gratuita,

com intervalos regulmes durante o período

a

ser ptoposto pelo beneficiário, sendo possível,

subsidiariamente, a prestação em formato virtual em caso de continuidade da situagão de emergência.

$ 3". O beneficiiirio do subsídio preüsto no caput deste artigo deverá apresentar
prestação de contas referente ao uso dos recursos, em até I2O (cento e vinte) dias após o seu
recebimento.

$ 4". Em caso de descumprimento das regrâs estabelecidas paÍa recebimento

do

subsídio, descumprimento das conffapartidas propostas ou de falsidade ideológicas das declarações, e
nos casos de rejeição da prestação de contas, a Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo adotará
as medidas necessárias paÍa apumção dos fatos, devendo ençaminhar cópias dos documentos à
Procuradoria Geral do Município de Guaratuba.

83.230{00
Fmê:41 -3472-BSAú

Rua Dr. João Cârdirlq nó 380. centro, CEP

-

GUARAÏUBA

-

PARANA

MUNICIPIO DE GUARATUBA
GUÀRÂTUBA

Estado do Paraná
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ArL 6" O

subsídio descrito no caput do artigo 5o. será pago em duas parcelas,

correspondentes ao período de 02 (dois) meses em que o espaço cultural sofreu a intemrpção de suas

atiüdades culturais, calculado no valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais).

$ 1'. Os valotes recebidos a título de subsídio mensal poderão ser utilizados para
custear gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário cujos meses de referência

ou do fato gerador correspondam ao período de intemrpção das atiüdades por forga das medidas de
isolamento social adotadas em razão da pandemia causada pelo novo coronaürus.

$ 2'. Para análise das declarações

a
,,'

enüadas, documentos ou propostas de

contrapartidas, a Secretaria Municipal da Culfura e do Turismo poderá constifuir uma comissão
específica.

$ 3'. Caso os recursos üsponiveis sejam insuficientes para contemplar todos os
inscritos, poderão ser adotados critérios próprios de seleção ou, alternativamente, poderá haver a
realização de sorteio.
$ 4". O deferimento ou indeferimento das solicitações dos subsídios será divulgado

no sile da Prefeitura do Município de Guaratuba e no Diário Oficial, cabendo a interposição de
recurso à Secretiíria Municipal da Cultura e do Turismo de Guaratuba, no prino de 03 (três) dias úteis
contados da data da publicação no slÍe da Prefeitura Municipal de Guaratuba.

$ 5'. A

Secretaria Municipal da Cultura

designada poderá solicitar

a complemeïÌtação ou

e do Turismo ou

Comissão por ela

esclarecimentos das informações dadas pelos

inscritos, confedndo prazo de até 03 (três) dias úteis contados a partir da data da publicação da
referida solicitação na site da Prefeitura Municipal de Guaratuba.
$ ó'. Infonnações e divulgações de atos do MunicÍpio, bem como as prestações de
contas deverão estar disponíveis preferencialmente no site da Prefeihrra Municipal de Guaratuba,
com ampla publicidade e transparência.

{rt.7"

Confotme inciso

III do artigo 2". da Lei Federal

estado de calamidade pública nos termos do Decreto Legislativo

14.01712020, durante o

n'. 6 de 20 de março de 202A, a

Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo deverá promover editais públicos que atandam aos

princípios constitucionais para concessão de apoio emergencial de agentes" espaços, iniciativas,
cursos, produções, atividades de economia criativa e de economia solidiíria ligadas aos setores

artísticos

e cultural,

desde que comprovem residência no Municipio de Guaratuba-Paraná no

exercício de2020

Rua Dr. João Cândidq no 380, centrq CEp 93.280{00
Fone: 41 - 342-8500

-

GUARAzuB,C

-

pnnAruÁ

MUNICIPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

GUIRÂTUBA

PFET$T{JáI TruXlclPÀL

$ 1'. As regras especíÍìcas de cada edital deverão

estar previstas conforme cada

uma das ações a serem executadas, podendo haver exigência de docurnentos específicos paÍa análise
da elegibilidade dos proponentes, bem como a apresentação de confrapartida.

$ 2'. Na hipotese de os recursos disponiveis serem insuficientes para contemplar
todos os inscritos nos editais haverá critérios de çlassificação para recebimento dos beneficios.
podendo haver, inclusive, nota mínima.

$ 3". Conforme a modalidade da atividade a ser contemplada no edital poderá ser
exigida pelo Município uma contrapartida mensurável economi cam ente.

Art 8' O rnontante dos recursos indicados
remanejado entre as ações dos incisos

II e III do artigo 2". dal-ei

no Plano de Ação poderá ser

Federal n". 14.0171202A, respeitado

limite minimo de destinação de 20% dos reoursos para as ações do inciso III, conforme autoriza o
artigo 11 $ 6". do Decreto Federal de n". 10.464/2A20, devendo o remanejamento ser infonnado no
relatório de gestão flnal a ser enviado ao Govemo Federal-

Art 9" Os reflrsos

necessários paÍa as medidas de que trata este decreto correrão à

conta de dotação orçamentária própria decorrente do repasse estipulado pela

Lei

14-0171202Q,

conforme Plano de Ação aprovado, ou outras dotações do orçamento da Secretaria Municipal da
Cultura e do Turismo, zuplementadas ou não.

Art 10. Este decreto entrará em ügor

na data de sua publicação, convalidando

todos os atos praticados desde 25 de agosto de 2.020, quando iniciados os procedimentos para
cumprimento da Lei Federal n" 10.464120, revogadas as disposigões em contrário.

CUMPRA.SE, PUBLIQUE.SE E REGISTRE.SE.
Gabinete do Prefeito de Guarafuba,

an

T1 de novembro de 2-020

ROBERTO JUSTUS
Prefeito

Rua Dr.

loão Cândirlq no 380, centro,
Fone: 41

CEP

83-280{,00

- 3472.8500

-

GUARAruBA

- PARANA

Diário Oficial do Município de Guaratuba

Edição n'726

Data: 19 de novembro de 2.020

Atos do Poder Executivo

Página - 7 1088712004,

art.7" e, Lei Municipal n' 1383/09, arts27,58

e 59,

I,

DECRETA:

Art. 1o Fica concedido Abono de Permanência à servidora municipal
ANDREA MARCIA VILAQUA, ocupante do cargo de Professora
Docente, matricula funcional n" 21166, em valor equivalente ao da
sua contribuição previdenciária mensal, até completar as exigências
para aposentadoria compulsória.
Parágrafo Unico. O pagamento do Abono de Permanência será de

responsabilidade

do Município e será calculado o valor do
de vantagens de caráter

vencimento base efetivo, acrescido
permanente.

Art. 2' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroativos a 1'7 de setembro de 2.020, dia em que
manifestou-se expressamente pela permanência em atividade, já
cumpridos os requisitos para a obtenção da aposentadoria, revogando
as disposições em contráio.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em I 7 de novembro de 2.020
CBERTO ruSTUS
r'refeito

DECRETO N'23.573

e organizações culturais
comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força
das medidas de isolamento social por causa da pandemia e que
comprovem:
I - preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei Federal de no.
culturais, cooperativas, instituições

14.0t7/2020;

II

-

residência e exercício de suas atividades culturais no Municipio

de Guaratuba;

III cadastro cultural, sendo também aceito para tal comprovação,
cadastro municipal realizado junto à Secretaria Municipal da Cultura
e do Turismo de Guaratuba.

-

$

l'.

Os beneÍìciados pelos recursos advindos do artigo 2" daLei

Federal de n". 14.01712020 obrigam-se a cumprir a oferta de atividade
ou bens de contrapartida, após o reinicio de suas atividades, conforme

proposta apresentada no ato da inscrição.
$ 2". A proposta de contrapartida de que trata o $ l'. deste artigo
deverá prever a oferta de bens ou a realização de atividades, desde
que economicamente mensuráveis, destinadas prioritariamente aos
alunos de escolas públicas municipais localizadas no Município de
Guaratuba ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade
ou em seu próprio espaço, de forma gratuita, com intervalos regulares
durante o período a ser proposto pelo beneficiário, sendo possível,

a

prestação em formato virtual em caso de

DaÍa: 17 de novembro de 2.020

subsidiariamente,

Súmula: Regulamenta os procedimentos necessários à aplicação dos
recursos referentes à Lei Federal de n". 14.01712020 - Lei Aldir
Blanc, no âmbito do Município de Guaratuba, nos termos do Processo

continuidade da situação de emergência.
$ 3". O beneficiário do subsidio previsto no caput deste artigo deverá
apresentar prestação de contas referente ao uso dos recursos, em até
120 (cento e vinte) dias após o seu recebimento.
$ 4'. Em caso de descumprimento das regras estabelecidas para

Administrativo de no. I 1.66012020.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso das
suas atribuições legais,

Art. 1o

n". 74.017, de 29
Lei Aldir Blanc, que dispõe sobre as ações
d,e

de junho de 2020 emergenciais destinadas ao setor culfural a serem adotadas durante o
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
Federal de no. 6, de 20 de março de 2020, pelo Decreto Municipal de
n".23.286 de 16 de março de 2020 e suas alterações e pelo Decreto
Municipal 23.339 de 6 de abril de2020.

AÍt. 2' O Poder Executivo do Município, por meio da Secretaria
Municipal da Cultura e do Turismo, executará diretamente, naquilo
'e lhe couber, os recursos de que trata a Lei Federal de n'. 14.017,
-c 29 de junho de 2020.
Art. 3'A Controladoria Interna do Municipio, a Secretaria Municipal
da Cultura e do Turismo, conforrne suas atribuições, e os membros da
sociedade civil designados pela Portaria de n'. 12.504 de 1'. de
outubro de 2020 acompanharão e Íiscalizarão em conjunto as ações
realizadas no Municipio, tendentes à aplicação de recursos da Lei
Aldir Blanc devendo:
| - realizar tratativas necessárias com órgãos federais e estaduais
diante da distribuição dos recursos previstos no aÍigo 2". da Leí
Federal de n" . 14.017 l2O2O;
II - participar de discussões referentes a eventual necessidade de
regulamentação;
III - acompanhar os procedimentos realizados;
IV - fiscalizar a execução dos recursos transferidos;
V - elaborar relatório final a respeito da execução dos recursos no
âmbito do Município de Guaratuba.
Art. 4o A Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo poderá
expedir portaria para complementar, esclarecer e orientar a execução

da Lei Federal de no. 14.01712020, inclusive quanto à forma de
execução de seu artigo 2o.
Farão jus ao subsídio mensal previsto no inciso

Art.

5'

2o. da
^*^.*--rÁ;.

Lei

II

do artigo

Federal de no. 14.017/2020, conforme previsão
.Iiah^híì,at

nô*â

6ôhìrtô6^ã^

iô

ôôhâ^^a

.úíoÍ;^^c

o

do

subsídio, descumprimento das contrapartidas
propostas ou de falsidade ideológicas das declarações, e nos casos de
rejeição da prestação de contas, a Secretaria Municipal da Cultura e
do Turismo adotarâ as medidas necessárias para apuração dos fatos,
devendo encaminhar cópias dos documentos à Procuradoria Geral do
Município de Guaratuba.
recebimento

DECRETA:

Este decreto regulamenta a Lei Federal

AÍ. 6'O subsídio descrito no caput do artigo 5o. será pago em duas
parcelas, correspondentes ao período de 02 (dois) meses em que o
espaço cultural sofreu a intemrpção de suas atividades culturais,
calculado no valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais).
$ 1". Os valores recebidos a título de subsídio mensal poderão ser
utilizados para custear gastos relativos à manutenção da atividade
cultural do beneficiário cujos meses de referência ou do fato gerador
conespondam ao período de intemrpção das atividades por força das
medidas de isolamento social adotadas em razão da pandemia
causada pelo novo coronavírus.
$ 2'. Para análise das declarações enviadas, documentos ou propostas
de contrapartidas, a Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo
poderá constituir uma comissão especíÍica.

$ 3".

Caso os recursos disponíveis sejam insuficientes para

contemplar todos os inscritos, poderão ser adotados critérios próprios
de seleção ou, alternativamente, poderá haver a realização de sorteio.
$ 4'. O deferimento ou indeferimento das solicitações dos subsídios
será dilrrlgado no site da Prefeitura do Município de Guaratuba e no

Diário Oficial, cabendo a interposição de recurso

à Secretáría

Municipal da Cultura e do Turismo de Guaratuba, no prazo de

03

(três) dias úteis contados da data da publicação no site da prefeitura

Municipal de Guaratuba.
S 5". A Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo ou Comissão
por ela designada poderá solicitar a complementação ou
esclarecimentos das informações dadas pelos inscritos, conferindo
prazo de aÍé 03 (três) dias úteis contados a parlir da data da publicação
da referida solicitação no site da Prefeitura Municipal de Guaratuba.
6 6o Informacões e rlivrrloacões de atos do Mrrnicínio hem como as

Diário OÍïcial do Município de Guaratuba

Edição n'726

Data: 19 de novembro d,e2-020

Atos do Poder Executivo

Página - 8 site da Prefeitura Munìcipal de Guaratuba, com ampla publicidade

e

Data'. 17 de novembro de2.020.

transparência.

Conforrne inciso III do artigo 2'. daLei Federal 14.01712020,
durante o estado de calamidade pública nos teffnos do Decreto
Legi;lativo no. 6 de 20 de março de 2020, a Secretaria Municipal da
Cultura e do Turismo deverá promover editais públicos que atendam
aos princípios constitucionais para concessão de apoio eme:gencial
de agentes, espaços, iniciativas, cursos, produções, atividades de

Art.

PORTARIA N'12.571

7o

economia criativa e de economia solidária ligadas aos setores
artisticos e cultural, desde que comprovem residência no M.rnicípio
de Gnarahrba-Paraná no exercício de 2020.

$ 1" As regras

especificas de cada edital deverão estar previstas
das ações a serem executadas, podendo haver
cada
uma
confirme
exigência de documentos específicos para aná1ise da elegibilidade dos
proponentes, bem como a apresentação de contrapartida.
$ 2'. Na hipótese de os recursos disponíveis serem insuficientes paÍa

contamplar todos os inscritos nos editais haverá criterios do
classiÍìcação para recebimento dos beneficios, podendo haver,
inclusive, nota mínima.
$ 3'. Conforme a modalidade da atividade a ser contemplada no edital
poderá ser exigida pelo Município uma contrapartida mensurável
economicamente.

8' O montante dos recursos indicados no Plano de Ação podení
entre as ações dos incisos II e III do artigo 2". da Lei
r=manejado
ser
Federal n'. 14.01'712020, respeitado limite mínimo de destinação de
20%s dos recursos para as ações do inciso III, conforme autoriza c
artigo 11 $ 6". do Decreto Federal den".10.46412020, devendo o
remanejamento ser informado no relatório de gestão final a ser
enviado ao Governo Federal.
Art 9' Os recursos necessários para as medidas de que trata este
decreto correrão à conta de dotação orçamentária própria decorrente
do repasse estipulado pela Lei 14.01712020, conforme Plano de Ação
aprovado, ou outras dotações do orçamento da Secretaria Municipal

Art.

da Cultura e do Turismo, suplementadas ou não.

AÍt 10.

Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
convalidando todos os atos praticados desde 25 de agosto de 2.020'
quando iniciados os procedimentos para cumprimentc da Lei Federal
n" 7D.464l20,revogadas as disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em l7 de novembro de2.02O
ROBERTO ruSTUS
Prefuito

nnÌIultrlls

O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paranâ, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal n'
71719'7, artigo 116, inciso I, $ Único, e tendo emvistao contido no
protocolado sob n' 14578/2020, RESOLVE:

AÍt. 1o Fica concedida à servidora DANIELE FRANCIS
VALENTIM, ocupante do cargo de Auxiliar em Saúde, matricula

funcional n' 58681, licença para tratamento de saúde a partir de l' de
outubro de 2.020 com término no dia 6 de dezembro de 2.020.
Art. 2'Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e seus

efcitos retroativos

a

1o de outubro de 2.020, revogando-se

as

disposições em contrário.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 17 de novembro de 2.020.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito

PORTARIA N" 12.572
Data'. l'7 de novembro de2.020.

Súmula: Concede Licença para Tratamento de saúde à servidora
DENISE MARIA CORREA.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal n'
7771g7, artigo 116, inciso I, $ Unico, e tendo emvista o contido no
protocolado sob n' 297 5 12020, RESOLVE:
Art. 1o Fica concedida à servìdora DENISE MARIA CORREA,
ocupante do cargo de Professora Docente, matricula funcional no
21453,Licença para tratamento de saúde apartìr de22 de outubro de
2.020 comtérmino no dia 31 de outubro óe2.020.
Art. 2o Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e seus

efeitos retroativos a 22 de outubro de 2.020, revogando-se

as

disposições em contrário.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 17 de novembro de2.020.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito

PORTARIA N" 12.573
l)ata'. l'7 de novembro de2.020.
Súmula: Concede Licença para Tratâmento de saúde à servic
ELIANE DO ROCIO MARCONDES.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal n'
777197, artigo I 16, inciso I, $ Unico, e tendo em vista o contido no
protocolado sob n" 1484412020, RESOLVE:

concedida à seividora ELIANE DO ROCIO
MARCONDES, ocupante do cargo de Técnico Administrativo,

tut. 1' Fica

PORTARIA N" 12.570
Data: l7 de novembro de2.020.
Súmula: Concede Licença para Tratamento de saúde à servidora
ANDREA RODRIGUES CARNEIRO DOS SANTOS.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal n"
777197, artigo 116, inciso I, $ Único, e tendo em vista o contido no
protocolado sob n" 1473612020, RESOLVE:
Art. 1" Fica concedida à servidora ANDREA RODRIGUES
CARNEIRO DOS SANTOS, ocupante do cargo de Professora
Docente. mahicula funcional n' 2l3l7,licença para tratamento de
saúde a partir de 28 de outubro de 2.020 com término no dia 26 de
novembro de2.020.
Art. 2" Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação' e seus
efeitos retroativos a 28 de outubro de 2'020, revogando-se as
disposições em contrário.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba. em

Súmula: Concede Licença para Tratamento de saúde à servidora

DANIELE FRANCIS VALENTIM.

l7

de novembro de 2.020.

matricula funcional n" 17341, licença para tratamento de saúde a
partir de 1o de novembro de 2.020 com término no dia 30 de janeiro
de2.021.
Art. 2' Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e seus
efeitos retroativos a 1o de novembro de 2.020, revogando-se as
disposições em conhário.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 17 de novembro de2.020
ROBERTO ruSTUS
Prefeito

PORTARTA N" 12.574
Data:1'7 de novembro de2.020.
Súmula: Concede Licença para Tratamento de saúde à servidora
GISELE APARECIDA SCHMITZ.
O Prefeito do Município de Guaratuba. Estado do Pat'aná' no uso de
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Oficio ne 29LL/2O2O/GSE
Brasília, 19 de novembro de 2020

Ao (A) Senhor (a) Prefeito (a)

Municípios do Estado do Paraná -PR

Assunto: Repasse de Recursos referente à Lei Aldir Blanc - Lei ne 14.Ot7, de 29 de junho de 2020
Émergencial da Cultura

- Auxílio

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressomente o Processo ne 72037.0L1345/2020-94.

Senhor (a) Prefeito (a),

t.
Com os cordiais cumprimentos, informo que foram repassados a esse município os valores
apresentados no Anexo Municípios do Estado do Paraná (0737183), por ocasião da Lei Aldir Blanc - Lei ne
L4.OL7, de 29 de junho de2O2O, para atender as"oções emergenciais desünados ao setor cultural a serem
adotadas durante o estodo de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislaüvo ne 6, de 20 de março
de 2020".
2.

Orientamos que a execução deve ocorrer em estrita observância à referida lei, ao Decreto ne
70.464, de L7 de agosto de 2O2O e ao Decreto ns L0.489, de t7 de setembro de 2020.

.

Rememoramos que o prazo para a publicação da programação ou destinação dos recursos do
,.
município é de 60 (sessenta) dias, contados da data de recebimento do recurso, data essa indicada no Anexo
Municípíos do Estado do Paraná (O737t831, conforme artigo 10 do Decreto ne 1.0.464, de 17 de agosto de
2020. Observamós que o prazo da vigência do Decreto Legislativo ne 6, de 20 de março de 2O2O, o qual
reconhece o estado de calamidade pública em função da crise pandêmica, é até 3t/L2/2020.

4.

Desta forma, toda a execução dos recursos provenientes da Lei Aldír Blanc deverá ocorrer
neste prazo. No caso de prorrogação do estado de calamidade pública, e, existindo novo decreto, passa a
valer a vigência conforme publicação, devendo-se observar o prazo do Decreto a ser publicado.

5.

Os recursos transferidos ao município que não tenha sido publicada programação

ou

destinação dos recursos no prazo de 60 (sessenta) dias após a repasse, deverão ser objeto de reversão, no
prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo t2 do Decreto ne LO.464, de 17 de agosto de 2020, ao Fundo da
Cultura do Estado do Paraná, Plano de ação Aprovado: 07208420200003-004787, Agència:3793-L, Conta:
L2889-9.

6.
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Atenciosamente,

(a

ssi n o d o

e

letro

n i ca m e

nte )

MATEUS VON RONDON MARTINS
Secretá rio-Execuüvo Su bsütuto

tâ

Ltj
asins&lra ffdÍsr
dsuôrdca

Documento assinado eletronicamente por Mateus Von Rondon Martins, Secretário(a) Executivo Substituto, em2O/tt/2020, às 18:13, conforme horário oficialde Brasília,

A autenücidade deste documento pode ser conferida no site
o código verificador O74t737 e o código CRC 1A71DE9D.
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MINISTÉRIO DO TURISMO
Secreta ria-Executiva

Subsecretaria de Gestão de Fundos e Transferências
Coordenação-Geral de Acompanhamento e Avaliação

w

Lei Ns 1,4.O77 DE 29 DE JUNHO DE2020 - LeiAldir Blanc -

Decreto ns IO.464 de 17 de
TiITÍITTãR:ÍEI

ABATIA
ALMIRANTE TAMANDARE
ALVORADA DO SUL
\LTAMIRA DO PARANA
rrLTO PARANA
ALTO PIQUIRI
AMPERE
ANGULO
ANTONINA
ANTONIO OLINTO
APUCARANA
ARAPONGAS
ARAPOTI
ARARUNA
ARAUCARIA
ASSAI
ASTORGA
ATALAIA
BARRACAO
ARBOSA FERRM
BITURUNA
BOA VENTURA DE SAO ROQUE
BOA VISTA DA APARECIDA
BOCAIUVA DO SUL
BOM JESUS DO SUL
BOM SUCESSO
BOM SUCESSO DO SUL
BORRAZOPOLIS
BRAGANEY
BRASILANDIA DO SUL
CAFEARA
CAFEZAL DO SUL
CALIFORNIA
CAMBARA
CAMBE
CAMBIRA
CAMPINA DA LAGOA

oio ao setor cultural
de 2020 - Decreto ns 10.489 de 17 de setembro de 2020

202008800630
202008800338
202008800657
202008800220
202008800553
202008800360

nciais de

re

27lout
02/out
29lout
22lset
20lout
07/out

2CI20í.j^B800320

O2louI

202008800657
202008800657
202008800630
202008800299
202008800338
202008800299
20200880022A
202008800385
202008800187
202008800338
202008800385
202008800489
2020088001 87
202008800385
202008800630
202008800410
2020088001 02
202008800449
202008800077
202008800657
202008800573
202008800077
202008800630
202008800630
202008800657
202008800489
202008800264
202008800429
202008800277
20200880051 1

29lout
29lout
27loul
30/set
O2lout
30/set

22lset
08/out
18/set
02lout
08/out
16/out
18lset
08/out
27lout
09/out
15/set
13/out
14lset
29lout
21lout
14lset
27lout
27lout
29lout
16/out
2Slset
13/out
28/set
16/out

a

69.745,82
831.232,30
101.349,92
38.259,51
129.613,44
92.386,28
163.699,04
43.888,91
162.707,04
69.615,14
932.500,00
856.365,74
223.919,09
125.045.97
1.043.297,68
131.605,99
212.477.59
49.392,70
94.891,00
102.274.84
138.856,84
63.636,93
70.511,51
110.129,77
47.388,72
67.319,99
45.806,00
64,807,89
58.156.52
42.307,42
43,922,91
50.260,52
76.100,21
208.189,89
753.140,15
72,075,86
126.370,54

illÍrmtrm

ctr

CAMPINA GRANDE DO SUL
CAMPO BONITO
CAMPO DO TENENTE
CAMPO LARGO
CAMPO MAGRO
CAMPO MOURAO
CANTAGALO
CAPANEMA
CAPITAO LEONIDAS MARQUES
CARAMBEI
CARLOPOLIS
CASCAVEL
CASTRO
CATANDUVAS
CENTENARIO DO SUL
CHOPINZINHO
CIANORTE
CIDADE GAUCHA
COLOMBO
COLORADO
CONTENDA
CORBELIA
CORNELIO PROCOPIO
CORONEL VIVIDA
CRUZ MACHADO
CRUZEIRO .DO OESTË
CRUZEIRO DO IGUACU
CRUZEIRO DO SUL
CURITIBA
CURIUVA
DIAMANTË D'OESTE
DOIS VlZlNl-:lOS
ENTRE RIOS DO OESTE
ESPERANCA NOVA
FAXINAL
FAZENDA RIO GRANDE
FERNANDES PINHEIRO
FLORESTA
FLORIDA
FORMOSA DO OESTE
FOZ DO IGUACU
FRANCISCO ALVES
FOZ DO JORDAO
FRANCISCO BELTRAO
GODOY MOREIRA
GOIOERE
GUAIRA
GUARAQUECABA

202008800657
20200880041 0
202008800220
20200880051 1
202008800277
202008800043
202008800299
202008800299
202008800320
202008800277
202008800277
202008800299
202008800264
202008800385
202008800630
202008800277
202008800429
202008800630
202008800077
202008800630
202008800173
202008800679
202008800360
202008800338
202008800187
202008800531
202008800264
202008800102
202008800043
202008800147
202008800277
202008800553
202008800299
202008800657
20200880051 1
202008800102
202008800173
202008800147
202008800657
202008800125
202008800299
202008800449
202008800591
202008800203
202008800102
202008800102
202008804187
202008800657
202008800573

GLJARACI

EÌfiNGlF
29lout
09/out
22lset
16/out
2Blset
10/set
3O/set
30/set
02lout
2Blset
28lset
301set
251set

08/out
27louI
28lset
13/out
27lout
'14lset

27louI
'18/set

30/out
07/out
B2lout
'18lset

19/out
25lset
15/set
1O/set

17lset
28lset
20lout
301set

29lout
16/out
15/set
18/set
17lset

29loul
16lset
30/set
13/out
23lout

2llset
'1Slset

1S/set
1B/set

29louï
21louI

EIEEIEI']
328.661,39
49.055,85
72.681,05
916.674,74
230.787,41
677.441,16
112.260,45
'163.529,1B
135.379,86
188.027,91
127.043,02
2.106.359,87
525.864,88
94.400,81
98.043,30
164.271,40
598.507,36
108.463,75
1.622.619,88
200.493,71
160.446,15
151.806,48
363.736,13
172.721,20
161.154,10
173.851 ,65
51.448,06
52.686,60
11.965.763,82
131.503,22
57.163,'10
313.548,80
53.086,63
36.866,43
152.835,61
707.986,07
59.406,86
65.846,98
42.524,38
64.727,96
1.707.152,20
61.690,59
53.720,37
646.874,77
43.991,67
228.307,11
261.543,09
70.768,42
58 584.72

MINì]

GUARANIACU
GUARAPUAVA
GUARATUBA
IBAITI
IBEMA
IBIPORA
ICARAIMA
IGUARACU
IGUATU
INACIO MARTINS
INAJA
IRATI
IRETAMA
ITAUNA DO SUL
IVAI
\/AIPORA
IVATE
JACAREZINHO
JAGUARIAIVA
JANDAIA DO SUL
JAPIRA
JARDIM ALEGRE
JATAIZINHO
KALORE
LAPA
LARANJEIRAS DO SUL
LIDIANOPOLIS
LOANDA
LOBATO
LUNARDELLI
LONDRINA
JPIONOPOLIS
MALLET
MAMBORE
MANDAGUACU
MANDAGUARI
MANDIRITUBA
MARECHAL CANDIDO RONDON
MARIALVA
MARILANDIA DO SUL
MARILENA
MARILUZ
MARINGA
MARMELEIRO
MARUMBI
MATELANDIA
MATINHOS
MATO RICO
MALJA DA SERRA

.tr-l;]

202008800449
202008800630
202008800630
202008800360
202008804429
202008800299
202008800489
202008800360
202008800102
202008800470
202008800657
20204B,800264
202008800360
202008800531
202008800187
202008800320
202008800489
202008800410
202008800043
202008800657
202008800489
202008800102
20200880051 1
202008800102
202008800264
202008800489
202008800657
202008800385
20200880047A
202008800607
202008800338
202008800553
202008800630
202008800657
202008800591
20200880041 0
202008800277
202008800173
20200880051 1
202008800607
202008800553
202008800385
202008800236
202008800299
2020088001 02
202008800429
202008800320
202008800630
2020c]8800607

lrLlírÍr-lì
13/out
27lout
27lout
07iout
13/out
30/set
16/out
07/out
15/set
15/out
29lout
2Slset
07/out
'19lout
18/set
O2lout
16/out
09iout
10/set

29lout
16/out
15/set
16iout
15iset
2Slset
16/out
29/out
08/out
1S/out
23lout
O2loul

20lout
27lout
29/out
23lout
09/out
28iset
18/set
16/out

23loul
20lout
08/out
23lset
30/set
1S/set
13/out

02lout
27louI
23/orrt

EErcEIEI'I
116.493,40
1.267.357,64
284.086,33
251.526,03
63.437,00

411j20,19
72.298,52
52.315,88
40.052,24
99.745,60
44.922,29
446.341,03
94.287,48
43.529,22
124.526,42
255.065,81
73.902,85
306.334,58
271.468,71
175.244,73
55.684,38
100.904,60
108.098,35
50.580,24
365.551,70
255.573,94
46.069,59
186.149,54
54.502,14
54.542,51
3.483.900,96
55.261,89
123.103,65
120.260,00
184.625,15
268.859,55
216.805,26
401.900,84
275.116,97
77.619.62
67.571,20
95.292,33
2.649.956,46
127.311,36
53.855,94
156.786,47
270.686,53
45.852,92
96 753 91

rúINIEIIIO
MEDIANEIRA
MERCEDES
MIRASELVA
MISSAL
MOREIRA SALES
MORRETES
NOVA ESPERANCA
NOVA ESPERANCA DO SUDOEI
NOVA FATIMA
NOVA LONDRINA
NOVA PRATA DO IGUACU
NOVA SANTA ROSA
PAICANDU
PALMAS
PALMEIRA
PALOTINA
PARAISO DO NORTE
PARANAGUA
PARANAVAI
PATO BRANCO
PATO BRAGADO
PAULA FREITAS
PAULO FRONTIN
PEABIRU
PEROLA
PINHAIS
PINHAO
PIRAQUARA
PITANGA
PLANALTINA DO PARANA
PLANALTO
PONTA GROSSA
PORECATU
PRADO FERREIRA
PRIMEIRO DE MAIO
PRUDENTOPOLIS
QUARTO CENTËNARIO
QUATIGUA
QUATRO BARRAS
QUATRO PONTES
QUEDAS DO IGUACU
QUERENCIA DO NORTE
QUITANDINHA
RAMILANDIA
REALEZA
REBOUCAS
RENASCENCA
RIBEIRAO CLARO
RIBFIRAO DO PINHAL

ctr
202008800220
202008800220
202008800657
202008800043
202008800277
202008800220
202008800553
202008800173
202008800385
202008800299
202008800489
202008800449
202008800657
202008800360
202008800203
202008800489
202008800338
202008800429
202008800220
202008800264
20200880065 7
202008800470
202008800385
202008800470
202008800607
202008800077
202008800147
202008800043
202008800429
202008800630
202008800236
202008800385
202008800173
202008800657
202008800591
2020088001 73
202008800077
202008800320
2020C 8800470
202008800591
202008800385
202008800573
2020088001 02
202008800299
202008800338
202008800338
202008800385
202008800531
2020()8800203

ru

22lset
22lsel
29loul
10/set
28lset
22lsel
20lout
18/set
0B/out
30/set
16/out
13/out
29lout
07lout
21lset
'16/out
A2louï.

13/out
22lset
25lset
29lout
1S/out
08/out
'15lout

23lout
14lset
17lset
10/set
13/out
27lout
23lset
08/out
18/set
29lout
23lout
1B/set
14lset

O2loul
15/out
23loul
0B/out
21lout
'15/set

30/set

02loul
O2lout
0B/out
19/out

21lset

354.332,87
58.778,83
37.483,04
97.330,56
105.432,09
138.953,90
222.714,42
55.981,26
73,720,15
111.666,68
96.451,32
74_096,27
317,202,77
390.722,14
265.873,57
254.277,92
124.246,67
1.106.631,26
631.358,83
599.997,49
59.201,33
60.702,88
69.158,39
125.193,23
35:000,00
917.559,69
257.389,51
790.276,93
245.508,39
51.510,86
122.242,69
2.239.284,46
1 19.016,92
48.599,10
99.734,18
397.891,67
52.932,48
69.700,78
188.850,06
50.094.95
267.163,88
105.917,39
163.100,98
52.584,21
150.957,24
130.348,68
66.006,84
97 -136,44
1 10 616 16

riilNlrmm
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RIO AZUL
R IO BRANCO DO SUL
RIO NEGRO
RONCADOR
ROLANDIA
RO SA R o DO I VAI
SALGADO FILHO
SALTO DO LONTRA
SANTA AME
MONTE CAST
SANTA CRUZ
SANTA FE
SANTA IZABEL DO OESTE
SANTA LUCIA
SANTA MARIANA
SANTA MONICA
.ANTO ANTONIO DA PLATINA
SANTO ANTONIO DO SUDO
SANTO INACIO
SAO JOAO
SAO JOA DO
SAO JORGE D 'OESTE
SAO JORGE DO IVAI
SAO JORGE DO PATROCINIO
SA.O JOSE DOS PINHAIS
SAO MANOEL DO PARANA
SAO MATEUS DO SUL
SAO MIGUEL DO I GUACU
SAO PËDRO DO IGUACU
SAO PEDRO DO IVAI
SAO SE BASTIAO DA AMOREIRI
SAO TOM
,ARANDI
SAUDADE DO IGUACU
SERRAN OPOLIS DO IGUACU
SIQUEIRA CAMPOS
TAPEJARA
TAPIRA
TEIXEIRA SOARES
TELEMACO BORBA
TERRA RICA
TIBAGI
TIJUCAS DO SUL
TOLEDO
TOMAZINA
TRES BARRAS DO PARANA
TUNEIRAS DO OESTE
TUPASSI
TURVO

202008800125
202008800657
202008800236
202008800630
202008804173
202008800299
202008800320
202008800385
202008800264
202008800630
202008800360

16/set

TJBIRATA

20200B,800607

202008800489
20200880051 1
20200880051 1
202008800657
202008800360
202008800553
202008800360
2020088004'10
202008800299
202008800657
202008800630
202008800277
202008800657
202008800630
202008,800043
202008800299
20200880041 0
202008800102
202008800679
202008800470
202008800277
202008800607
20200880051 1
202008800338
202008800607
202008800220
202008800385
202008800607
202008800553
20200880053'l
202008800066
202008800725
202008800077
202008800725
202008800077
202008800553
2020()8800385

29loul
23lset
27loul
18/set
30/set
02/out
08/out
2Siset

27loul
07/out
23lout
16/out
16/out
'16/out
29lout
07/out

20lout
07/out
09/out
30/set
29louï
27lout
28lset
29loul
27lout
10/set
3Olset

09/out
15/set
30/out
15/out
28lset
23lout
16/out
02/out
23lout
22lset
08/out
23lout
20lout
19/out
11/set
16/nov
14lset
16/nov
'14lset

2Oloul
08/orrt

IEIEEIETil
132.273,98
257.423,76
267.546,40
92.460,50
488.815,06
54.496,84
47.611,08
129.699,08
46.149,80
71.704,75
104,952,51
128.979,70
48.941,66
103.164,50
49.900,83
353.158,55
169.470,00
58.219,32
94.698,56
131.611,70
79.841,42
58.864,47
59.378,31
2.077.162,36
39.504,14
354.692,56
220.133,80
60.839,30
98.922,53
77.715,93
59.840,77
687.883,00
58.573,30
52.835,42
174.331,23
137.804,95
58.795,96
106.836,59
568.633,81
141.140,57
171.510,82
141.591.61
965.963,38
72.377,78
104.969,64
76.077,37
73.554,58
120.734,31
174 314 11

rúINEÍEIIõ
UMUARAMA
UNIAO DA VITORIA

VENTANIA
VERA CRUZ DO OESTE
VERE
VIRMOND
XAMBRE
WENCESLAU BRAZ

ctr

lr-L\í:tG[Ì

2G2003800220
202003800299

22lset

202008800679
202008800264'
202008800299
20200880059''t
202008800657
2A200B,8001 87

ircfÃl

.

::

,3ü/set
:30/out
5/set
,30/set
23/out

!4EEIEXil
781.832,86
428.014,09
104.124,66
75.821,00
68.604,59
50.140,62
59.595,00
165.194,89
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DA SECRETARLAISOLTCTTAçAO

PRËFEIT{IRA MUNICIPAL DE GUARATUBA
Secretaris Municipal da Cultura e do Turismo.
Av. Afonso Botelho. l0
pr. gov.br

culturaiifi guaratuba.

GUÀRf,rugIT
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PFÊFËIruFA MUNICIPAL

OÍïcio nsOL24/2A20 - SMCT
Guaratuba,26 de agosto de ZAZA"

Senhor Secretário

vimos pelo presente informar que o município foi contemplado
com o montante de R$ 284.086,33 fduzentos e oitenta e quatro mil,
oitenta e seis reais e trinta e três centavosJ proveniente do repasse da
Lei Aldir Blanc 14.0rr /z}za, destinados a atender as ações
emergências de apoio ao setor cultural ern iïosso município.
solicitamos que o departamento competente verifique junto ao
Banco do Brasil o crédito em conta a ser aberta pela união, e
providencie as devidas suplementações orçamentárias por excesso
de
arrecadação.

Salíentamos que o município deverá receber os recursos até o
final do mês de agosto /202A, e deverá ter 60 dias para executar o
plano de aplicação.
4
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Maria do Rocio Braga Bevervanso
Secretária Municipal da Cultura e do Turisrno
Dec. Z3.jZ3/Z.A
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Ilmo Sr.
Laoclarck Odonizeti Miotto
M.D. Secretário de Finanças e planejamento
Município de Guaratuba - pR
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MUNICÍPIO DE GUARATUBA

a.

(

DOTAçÃO ORçAMENTARTA I
VIABILIDADE FINANCEIRA

ffi
-t''t'

PREFEITTIRA MUMCIPAL DE GUARATUBA
Secretaria Municipal da Culurü e da Turismo.

rk

GrfixrrEiÍ!

Oficio nsA!7612O20 - SMCT

Guaratuba,19

d,e

novembro de 2OZA

Senhor Prefeito:

A

Prefeitura Municipal de Guaratuba

foi

contemplada com

recursos da Lei Aldir Blanc no montante de R$ 284.086,33 (Duzentos e oitenta e quatro
mil, oitenta e seis reais e trinta e três centavos) depositados na Agência 3793-1 C/C
L2.889-9 do Banco do Brasil, para aplicação em ações emergenciais de apoio ao setor
cultural do município.
Diante do exposto solicitamos que determine ao departamento
competente a abertura de rubrica orçamentária para atender os dispositivos de
transferência e destinação dos recursos da referida legislação.
Aproveitando o ensejo solicitamos também que determine ao
departamento competente a elaboração e publicação de Chamamento Público na
modalidade Música, Dança e Manifestações Culturais, conforme informações em anexo.
Sendo o que tínhamos para o momento reiteramos nossos votos
de estima e consideração.

Respeitosamente
'â^4 * QG,?S.ze"..r_,.-o
Maria do Rocio Braga Bevervanso

Secretária Municipal da Cultura e do Turismo
Dec.23.333/20

Exmo Sr.
Roberto Cordeiro f ustus
M.D Prefeito Municipal
Município de Guaratuba -PR

Prefeitura Münicipal de Guaratuba
Estado do Paraná

GUAFATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL

NTO: DOTAÇÃO ORçAMerurÁRtR.
REF: LEI ALDIR BLANC

ASSU

R

nçÃO: DESENVOLVIMENTO, PROMOçÃO

Ántn

r OIrUSÃO DE ATIVIDADES

nnrísncAs E cuLTURAls
08.001.13.392.0Ot4.2.O72.3.3.90.30.00.00. - 1337 MATERIAL DE
CONSU MO
08.001. 13 .392.001.4.2.07 2.3.3.90. 3 6.00.00. - t337 - O UTROS S E RVI çOS
DE TERcEtRos - PESSoA rÍstcn
08.00 1. 13 .392.0014.2.07 2.3.3. 90. 39.00.00. - 1337 - O UTROS SE RVI çOS
DE TERCEIRos - PESSoA tunÍotcn
08.00i-. 13 .392.0014.2.07 2.3.3.90.48.00.00. - 1337 - o urRos Ruxít-l os
FrNANcElRos A PESSoAS rístcns

FONTE LggT - nçÃO EMERGENCIAL CULTURAL- LEI FEDERAL
L4.OL7 I 2020 ALDIR BLANC

Rua Dr. ]oão Cândido, n". 380 - Centro - contabilidade@guaratuba.pr.gov.br - GUARATUBA
Telefone - U72-8551/3472-85543472-8553 - Te/Fax - 3472-8554.

- PARANA

11.

tDrrAL Músrce - Resumo

Há 3 MODULOS para CATEGORIA MUSICA e está disponibilizado o valor
de até Rlt 68.660144. {sessenta e oito mil, selscentos e sessenta reais
e quarenta e quatro centavosl
Para se inscrever para concorïer com PROJETOS relacionados à MúSICA
são os seguintes Módulos e valores disponibilizados:

Módulo

Módulo Música Vídeo-Aula
ou Apresentação

Tempo
duração

Valor Unitário no máximo
de projetos
contemplad
os

Vídeo-aula
minimo 20
minutos
Vídeo
Apresentação:
mínimo de 05
minutos

R$ 1.000,00
09

Módulo Música "Live"
Cultural

Mínimo de th30

R$ 3.000,00

08

Módulo Música Festival

Mínimo de 2h00 R$ 35.000,00

01

'oDrive

Thru"

Algumas informações importantes:
seráo aceitas inscrições de PESSOA FÍSICA em qualquer dos módulos

acima.
PESSOAS JURÍDICAS poderão se inscrever apenas na Modalidade
Môdulo Música "Live cultural" e Música "Festival Drive Thru".

Todos os Módulos Música apenas para pessoas domicilladas em
Guaratuba-PR {comprovadamente domiciliada em 2O2Ol.
Nos MÓdulos Música Vídeo-aula ou Apresentação a pessoa interessada

irâ apresentar um údeo através de um link para acesso única e
exclusivamente pelo Municípío de Guaratuba ou através de um pendríue.
Em ambos os casos o údeo deve ser inédito e deve cumprir todos os
requisitos exigidos pelo Edital.
Nos Módulos Música Vídeo-aula ou Apresentação os direitos sobre o
vídeos contemplados seráo cedidos ao Municípro de Guaratuba, que
poderá fazer a sua divulgação inclusive pela internet.

Nos Módulos Música "Live curturar" e Música
Festivar *Drive Thruo a
divulgação pela internet será sob a responsabilidade
do proponente.
Todos os custos relacionados ao
a ser apresentado ao Município
ï"j1"
Íïcará a cargo da pessoa que propôs
o projeto. o ú""*õã"aïï.rlrtru"
arcará única e exclusivamenle óom o,ralor descrito
no editatl"orrror-,
cada um dos Módulos).

o valor referente a cada um dos projetos contemplando
será liberado,
conforme dotação disponível e procedimentos
internos contábeís da

seguinte maneira:

- Módulo Música vÍdeo-Aura ou Apresentação: após a homologação
do
resultado finat.
- Módulo Música "Live" curturar e Móduto Festivar oDrive Thru,,:
Após a
assinatura do Termo de Apoio Emergencial.
A execução dos Projetos-contemplados com
os recursos da Lei Aldir Blanc

nos

Módulos Música "Live cúltural" e Música Festival oDrive
Thru,
poderão ser executados até o dia 3o de abril
de 2o21. Nestes Móduros
deverão os contemplados apresentar ao Município
de Guaratuba
prestação de contas juntamente com relatório pois
todos os documentos
deverão ser encaminhados ao Governo Federal.

1}. EDITAL DAITCA

Há 3 MODULOS para CATEGORIA DANÇA e está disponibilizado o valor
de até R$ 29.425189 (vlnte e nove mll, quatrocentos e vlnte e cinco
reais e oitenta e nove centavos|.
Para se inscrever para concoÍïer com PROJETOS relacionados à DANÇA
são os seguintes Modulos e valores disponibilizados:

r" M.{itrIMo
MóDUtCD

Módulo Dança
*Vídeo-Aula ou
Apresentaçãoo

TEMPO DïIRAçAO VALOR
UITIT/íRIO

DE

PRO.IETOS
COIÍTTMPLAI'OS

Vídeo-aula: mínimo

de

20

minutos

{vinte)

R$ 1.OOO,00

05

*Iódulo Dança nLfurc Mínimo de 40 R$ 2.OOO,OO
Culturalo
{quarenta} minutos
Módulo Dança
Mínimo de th30
R$
cÍ'estlval Dfiue
hora
e
trinta
20.ooo,o0
{uma

o2

Vídeoapresentação:

mínimo de

05

{cinco) minutos

Trú'uâ

o1

minutos)

Algumas lnformações importantes:
Serão aceitas inscrições de PESSOA FÍSICA em qualquer dos módulos
acima.
PESSOAS JURÍDICAS poderão se inscrever apenas na Modalidade Dança
"Festival Drive Thru".

Todos os Módulos Dança apenas para pessoas domicllladas em
Guaratuba-PR (comprovadamente domiciliada em 2O2Ol.
Nos Môdulos Dança Vídeo-aula ou Apresentação a pessoa interessada

apresentar

um video através de um link paÍa

irá

acesso única

e

exclusivamente pelo Município de Guaratuba ou através de um pendriue.
Em ambos os casos o vídeo deve ser inédito e deve cumprir todos os
requisitos exigidos pelo Edital.

Nos Módulos Dança Vídeo-aula ou Apresentação os direitos sobre o
údeos contemplados serão cedidos ao MunicÍpio de Guaratuba, que
poderá fazer a sua divulgação inclusive pela internet.
Nos Módulos Dança "Live Cultural" e Dança Festival "Drive Thru" a

divulgação pela internet será sob a responsabilidade d.o proponente.
Todos os custos relacionados ao Projeto a ser apresentado
ao Município
ficará a cargo da pessoa que propos á rro3eto. o'Município
d.e Guaratuba
arcará única e exclusivamente com o,ralot descrito no editat-lconforme
cada um dos Módulos).

o valor referente a cada um dos projetos contemplando será liberado,
conforme dotação disponÍvel e piocedimentos internos contábeis
da
seguinte maneira:
- Módulo Dança vídeo-Aula ou Apresentaçáo: após a homologação do
resultado Íinal.
- Módulo Dança oLive" Cultural e Módulo Festíval "Drive Thru,,: Após a
assinatura
do Termo de Apoio Emergencial.

A execução do Projetos contemplados com os recursos da Iei Aldir
Blanc
nos Módulos Dança "Live Cultural" e Dança Festival "Drive Thru; poderão
ser executados até o dia 30 de abril de 2A21. Nestes Módulos deverão
os
contemplados apresentar ao Município de Guaratuba prestação
de
contas juntamente com relatório pois todos os documentos deverão
ser
encaminhados ao Governo Federal.

1I. EDITAL
Há 3 MÓDULOS

CULTURAIS - Resumo
PATA

CATEGORIA MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

C CSTá

disponibilizado o valor de até R$ lso.oooroo icento e cinquenta mil
reaisf.

Para se inscrever pâra concorrer com pRoJETos relacionad"os a
Manifestações culturais são os seguintes Módulos e valores

disponibilizados:

Módulo

Módulo Manifestação
Cultural Vídeo-Aula Saberes
Populares

Tempo
duração

Vídeo-aula:
minimo 20
minutos

Valor Unitário no máximo
de projetos
contemplad
os

R$ 1.000,00
10

Módulo Cultura Popular

Módulo Projeto Gaiçara

Mínimo de 10
dias - th por
dia
Mínimo de 3
dias - 2 horas
por dia

R$ 70.000,00

01

R$ 70.000,00

01

Algumas informações importantes:
serão aceitas inscrições de pESSoA FÍSICA em qualquer dos módulos

acima.
PESSOAS JURÍDICAS poderão se inscrever apenas nos Módulos Cultura
Popular e Projeto Caiçara.
Todos os Módulos apênas para pessoas domíciltadas em Guaratuba-pR
{comprovadamente domiciliadaêm ZA2O!.

Nos Módulos Manifestações Culturais Víd.eo-aula Saberes populares
a
pessoa interessadl irá apresentar um vídeo através de um lir.k para
acesso única e exclusivamente pelo Município de Guaratuba ou
através
de um pen-dríue. Em ambos os casos o vídeo deve ser inédito e deve
cumprir todos os requisitos exigidos pelo Edital.

No MÓdulo Vídeo-aula Saberes Culturais os direitos sobre o vídeos
contemplados serão cedidos ao Município de Guaratuba, que pod.erá
faz,er a sua divulgação inclusive pela internet.
Nos Módulos Manifestações Culturais projeto Popular e projeto
Caiçara
a divulgação pela internet será sob t *põrr*abilidade do rráponente.

"

Todos os custos relacionados ao Projeto a ser apresentado ao Município
ftcarâ a cargo da pessoa que propôs o projeto. o Município de Guaratuba
arcará única e exclusivamente com o valor descrito no edital (conforme
cada um dos Módulos).

O valor referente a cada um d.os projetos contemplando será líberado,
conforme dotação disponível e procedimentos internos conlábeis da
seguinte maneira:

- MÓdulo Manifestações Culturais Vídeo-Aula Saberes Populares: após a
homologação do resultado final.

- Módulo Manifestação cultura popular e Módulo projeto caiçara: Após

a assinatura do Termo de Apoio Emergencial.

A execuçáo dos Projetos contemplados com os recursos da Lei Atdir Blanc
nos MÓdulos ManifestaçÕes Culturais Cultura Popular e Projeto Caiçara

poderão ser executados até o dia 30 de abril de-2}21. Nesies Módulos
deverão os contemplados apresentar ao Município de Guaratuba
prestação de contas juntamente com relatório pois todos os documentos
deveráo ser encaminhados ao Governo Federal.

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
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MINUTA DO EDITAL
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
EDITAL no 003/2020 - SMCT
FOMENTO - EDITAL ALDIR BLANC
GUARATUBA CULTURAL - MANIFESTAçOES CULTURAIS

Município de Guaratuba, por meio da
no
uso das atribuições que lhes foram
Secretaria Municipal da Cultura,
conferidas torna público o presente Edital que tem por objeto estabelecer

O

ações emergenciais ao segmento MANIFESTAçOES CULTURAIS com vistas
ao preenchimento da programação cultural do Município de GuaratubaPR como ação emergencial de enfrentamento à Covid-19 avençada pela
Lei Federal de no 14.017 de 29 de junho de 2020 - Lei Aldir Blanc
regulamentada pelo Decreto Federalde n". 10.464 de 17 de agosto de 2020,
Decreto Legislativo de Reconhecimento de Estado de Calamidade Pública de
n" 6 de 20 de março de2020 e pelo Decreto Municipal no.23.286 de 16de
março de 2020 e suas alterações.

Conforme o inciso ll do artigo 2" do Decreto
Federal de rìo 10.464 de 17 de agosto de 2020, bem como a Lei Federal
14.01712020 cabe ao Município de Guaratuba-Pr elaborar e publicar editais,
chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor
cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de
espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento
de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções
audiovisuais, de manifestações culturais, bem como a realização de atividades

artísticas

e

culturais que possam ser transmitidas pela internet

ou

disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.

O presente edital se filia ao inciso lll do art.2"
da Lei 14.01712020 cic art. 2', inciso lll do Decreto Federal 10.464 cumprindo,
portanto, o que determina a legislação vigente. Cabe à Secretaria Municipal da
Gultura e ao Comitê de Gredenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e Propostas, criado pela Portaria Municipal de no. 12.50412020,
apoiar e fomentar iniciativas advindas das trabalhadoras e trabalhadores da
cultura oportunizando a escolha de suas próprias finalidades culturais, ao
mesmo tempo em que estimula o incremento do sistema produtivo da cultura.

1,
1.1

DO OBJETO

O presente EDITAL destina-se a apoio ao setor cultural do Município de
Guaratuba por meio de Edital de Fomento Cultural como ação
emergencial de enfrentamento ao SARS-CoV-2 (Covid19) tendente à
manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos,
de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa
e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações

&tí*tLJ'
--ìf-

Município de Guaratuba
Estado do Paraná

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que
possam ser transmitidas pela internef ou disponibilizadas por meio de
redes sociais e outras plataformas digitais.
Entende-se por "apoio ao setor cultural do Município de Guaratuba"
projetos que sejam realizados no Município por artistas e demais
trabalhadoras e trabalhadores da cultura, incluindo aqueles projetos que
visem à promoção de suas atividades perante a comunidade local,
outras regiões brasileiras ou de outras nacionalidades.
Os projetos, conforme o disposto no inciso lll do art.2" da Lei 14.017 Lei Aldir Blanc deverão ser destinados à manutenção de agentes, de
espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de
atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções
audiovisuaÍs, de manifestações culturais, bem como à realização de
atividades artísticas e culturais que possam sertransmitidas pela internet
ou disponibílizadas por meio de redes sociais e outras plataformas
digitais.
Todas as atividades decorrentes da realização dos projetos
contemplados deverão ser oferecidas gratuitamente à população na
modalidade virtual, tendo como possibilidade de realização/execução do
projeto de forma presencial, desde que cumpridas as medidas sanitárias
vigentes no município à época de sua execução.
O proponente poderá inscrever UM único projeto em cada um dos
módulos. No caso de um mesmo projeto ser inscrito 02 (duas) vezes, a
inscrição anterior será desconsiderada e terá validade apenas a última
inscrição realizada.
O total de recursos destinados para os fins deste Edital é de ate R$
150.000,0 (cento e cinquenta mil reais) na categoria
MAN TFESTAçÕES C U LTU RA|S.
Caso para a realização do projeto apresentado, haja necessidade de
utilização de espaço público, deverá ser apresentado no projeto
detalhadamente o local necessário, data e horário prováveis para sua
utilização e demais especificidades necessárias. Em havendo mais de
um projeto com necessidade de utilização de um local no mesmo
horário/dia, terá preferência aquele que primeiro protocolou a proposta.
Todo o custo, eventuais licenças, taxas, autorizações ou documentação

necessária para planejamento e execução do Projeto será
responsabilidade exclusiva da Proponente não havendo por parte
Município qualquer ônus ou valor complementar a ser pago
Proponente ou terceiros, nem mesmo para manutenção ou limpeza

da
do
ao
do

espaço público eventualmente a ser utilizado.
Para fins do edital categoria MANIFESTAçÕES CULTURAIS entendese possível propostas culturais ligadas as mais diversas manifestações
culturais,conforme Módulo especifico descrito no item 3.'1: projetos de
produção de espetáculos, shows com variadas formas de manifestações
culturais, realização de cursos, apresentação, projeto de difusão com a
realização de apresentações, desde que aconteçam integralmente
dentro do município de Guaratuba. Projetos que visem à pesquisa em
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dança, como publicações e similares; projetos que visem à criação de

conteúdos ielacionados
CU

2.
2.1

2.2.

2.3.

2.4.

à categoria MANIFESTAçOeS

LTU RAI S.

DAS INSCR|çÕES
Para este Edital de Manifestações Culturais podem se inscrever Pessoas
Físicas (Módulos Vídeo-Aula Saberes Populares, Cultura Popular e
Projeto Caiçara) ou Pessoas Jurídicas (Cultura Popular e Projeto
Caiçara).
Considera-se inscrição de Pessoa Física, aquela realizada por maiores de
1B anos, domiciliados no Município de Guaratuba-PR, capazes,
responsável direto pelo projeto cultural.
Considera-se inscrição de Pessoa Jurídica aquela realizada por
instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, cujo estatuto ou contrato
social e cartão de CNPJ tenha como natureza o desenvolvimento de
atividades relacionadas à produção artística e/ou cultural, como sede no
Município de Guaratuba-PR.
No caso de inscrições feitas por cooperativas, associações, federações
ou entidades com representação legal ou grupo comunitário deverá ser
especificado, obrigatoriamente, o nome do grupo, artista ou associado
que está sendo representado, bem como, declaração quanto à
representação.

2.5.

2.6

2.7.

3.

Pessoa Fisica ou Jurídica, domiciliada no Município de Guaratuba-Pr,
deverá comprovar que seu ramo de atuação tenha relação com o objeto
deste Edital, devendo comprovar experiência na realização de ao menos
01 (evento) de alguma forma relacionado à area do projeto cultural
apresentado.
para fins da comprovação de endereço serão considerados documentos
hábeis aqueles emitidos no ano de 2O2O: qualquer comunicado de tributos
municipais, estaduais ou federais, faturas de concessionárias de gás, luz,
água, telefone, internet, celular, cartão de crédito, TV por assinatura,
correspondência bancária ou contrato de aluguel.
A inscrição dos projetos corresponde a aceitação de todos os termos do
presente edital.

DO VALOR DO EDTTAL

E DOS MODULOS

MANIFESTAçÕES

CULTURAIS.

3.1 Para o presente Edital está disponibilizado o valor de até R$ 150.000,00

(cento e cinquenta mil reais) na categoria

MANIFESTAçÕES
Modulos:
nos
seguintes
CULTURAIS, podendo o Proponente se inscrever
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N'MAXIMO DE
MODULO

Módulo Manifestação
Cultural "Vídeo-Aula
Saberes Populares"

TEMPO DURAçÃO VALOR
UNITARIO

PROJETOS
CONTEMPLADOS

Vídeo-aula: mínimo
de 20 (vinte)
R$ 1.000,00
minutos

10

Módulo "Cultura Popular" Mínimo de 10 dias
- th pordia

R$ 70.000,00

01

Módulo "Projeto Caiçara"

R$ 70.000,00

01

Mínimo de 3 dias
2 horas por dia

-

o Módulo "Vídeo-Aula Saberes Populares" apenas serão aceitas
inscrÍções de proponentes Pessoas Físicas sendo, portanto, vedada a
participação de Pessoas Jurídicas em tal módulo.
3.3 O conteúdo do vídeo Saberes Populares será protagonizado com
depoimentos de agentes culturais moradores de Guaratuba e que possuam
algum tipo de vivência a respeito de algum segmento cuttural. Poderá se
referir a memória de Guaratuba, podendo enfatizar qualquer aspecto cultural
da cidade. Poderá conter dados biográficos, trajetória de algum profissional
ou cultura em Guaratuba, impressões culturais diante de tempos pandêmicos
conforme o enfoque vivenciado em Guaratuba.
3.4 Para o Módulo "Vídeo-Aula Saberes Populares" o vídeo apresentado deverá
conter no mínimo a duração de 20 (vinte) minutos e ser compatível para
divulgação no youtube, facebook, whatsapp.
3.5 Cada vídeo referente ao Módulo "Video-Aula Saberes Populares" deverá ser
inédito, gravado na horizontal e seu conteúdo não poderá ser divulgado em
plataforma sem autorização do Município.
3.5.1 Durante o vídeo deve permanecer visível o Brasão do Município de
Guaratuba-PR e o Brasão do Governo Federal, estando estes disponíveis
para acesso através do siÍe da Prefeitura MunÍcipal de Guaratuba.
3.5.2 O proponente deverá indicar ao Município o Link para acesso ao vídeo,
que não deverá estar disponibilizado para acesso externo de terceiros, para
que se preserve o seu ineditismo. Ou apresentá-lo em pendrive junto com
os documentos do Envelope 2, tudo conforme consta nos Anexos deste
3.2 Para

Edital.
3.6 Para os Módulos "Projeto caiçara"

e "cultura Popular", a execução do

Projeto será realizada conforme prazo estabelecido no Termo de Apoio
Emergencial.
3.7 O Modulo "Projeto Caiçara" deverá se referir a algumas das manifestações
proprias da cultura caiçara, enfatizando-a de alguma forma, podendo retratála pela música, dança, arte cênica, artes visuais, artes plásticas, artes
gráficas, circo, artesanato, literatura, apresentações ou quaisquer outras
formas que possam evidenciar a importâncÍa do projeto.
3.8 O Módulo Cultura Popular deverá se referir a alguma das manifestações próprias da
cultura popular brasileira ou estrangeira, desde que esta esteja de alguma forma
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inserida no calendário ou no cotidiano nacional. Poderá ser retratada através da
música, dança, arte cênica, artes visuais, artes plásticas, artes gráficas, circo,
artesanato, literatura, apresentações ou quaisquer outras formas que possam
evidenciar a importância do projeto.

3.9 O Módulo "Cultura Popular" deverá acontecer, com ampla divulgação, pelo
menos durante 10 (dez) dias, com a duração mínima de 01h hora por dia.
Caso seja possível que o evento ocorra presencialmente, conforme regras
sanitárias na epoca da realização do evento, a transmissão pela internel
deverá ocorrer todos os dias com pelo menos 20 minutos de duração, sendo
que o custo de sua transmissão já deverá estar prevista pelo Proponente
conforme o recurso financeiro disponibilizado para tal módulo, bem como a
responsabilidade pela divulgação. Após, deverá enviar o link comprobatorio
ao Município.

3.10 O Módulo "Projeto Caiçara" deverá

acontecer, com ampla divulgação, pelo
menos durante 03 (três) dias e com um tempo de duração minima de 02h00 por dia.
Caso seja possível que o evento ocorra presencialmente, conforme regras
sanitárias na época da realização do evento, a transmissão pela internet
deverá ocorrer todos os dias com pelo menos 2O(vinte) minutos de duração,
sendo que o custo de sua transmissão já deverá estar previsto pelo
Proponente conforme o recurso financeiro disponibilizado para tal módulo,
bem como a responsabilidade pela divulgação. Após, deverá enviar o link
comprobatório ao Município.

3.11 Os projetos relacionados aos Módulos "Projeto Caiçara" e

"Cultura
Popular" deverão apresentar algum tipo de contrapartida ao Município de
Guaratuba-PR, devendo constá-la no projeto. O simples acesso ao evento
do público não será considerada contrapartida ao Município.
3.12 Deverá o valor do projeto apresentado para os Módulos "Projeto Caiçara"
e "Cultura Popular" estar adequado ao custo da planilha orçamentária a ser
apresentada no Envelope 2.
3.13 Os conteúdos digitais e a difusão cultural deverá ter o caráter do
ineditismo nas redes, plataformas, devendo evidenciar a Manifestação
Cultural a que se propôs conforme as caraterísticas a serem desenvolvidas
em cada projeto.

4. DA APRESENTAçAO DAS PROPOSTAS
4.1 Para participar do certame, os proponentes deverão protocolar 02
ENVELOPES lacrados com a documentação exigida, cada qual devidamnete
identificado até às 10:30min (dez horas e trinta minutos) dia 08 de dezembro de
2020, na sede da Prefeitura Municipal de Guaratuba, localizada à Rua Dr. João
Cândido, no 380, Centro, Guaratuba.

4.2 A Sessão de abertura dos envelopes será iniciada no dia 08/1212020 às
11:00 horas na Avenida José Nicolau Abagge, s/no, Ginásio de Esportes, em
Guaratuba na data de 0B/1212020.
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4.3 os documentos obrigatórios a serem apresentados são os seguintes:

4-2.1 Proponente Pessoa Física deverá apresentar os seguintes
documentos:

No ENVELOPE 0í:
Cópia do RG e CPF;
Cópia de 01 (um) comprovante de residência nos termos do item 2.6 em
nome do proponente ou de parente de primeiro grau. Caso o proponente não
possua comprovante de residência em seu nome ou de parente de primeiro grau,
este deverá apresentar o Anexo ll - Declaração de Residência em nome de
terceiros devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel,
comprovante de residência atualizado do proprietário do imóvel e cópia do
documento de identificação civil (RG, CNH, CTPS ou similares contendo
fotografia) do proprietário do imovel;
c) Cópia legível de documento contendo o número do plS/pASEp ou
inscrição no iNSS do proponente.
d) Cópia do cartão bancário em conta corrente da preferência do proponente
ou cópia do Contrato de Abertura de Conta Corrente;
e) Autodeclaração de que o proponente não pertence aos quadros da
Adminístração Direita ou lndireta do Município de Guaratuba-PR; que não é um
dos membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de projetos
e Propostas para fins da Lei AldÍr Blanc do Município de Guaratuba-pR, nem
com estas possui parentesco até o 30. grau, conforme Anexo Vl.
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais
acessível através do site www.receita.fazen da.cov.br.
Certidão Negativa de Tributos Estaduais acessivel através do site
s)
www.pr.gov.br
Certidão Negativa de tributos Municipais de Guaratuba-pr, acessível
do
site
http :l/se rvi cos. q u a ratu ba. p r. gov. br: I 0 g Tlpo rta contribuintei emissao-certidoes
i) Os /rnks para emissão das certidões constam do siÍe da Prefeitura Municipal
de Guaratuba: http:l/porta l.quaratuba.Dr.oov br/certidoes

a)
b)

0

h)
através

l

No ENVELOPE 02:
a)- Projeto Módulo Manifestações Culturais Vídeo-Aula Saberes Populares:
preenchimento e entrega de todos os documentos relacÍonados ao projeto
conforme ANEXO lV contendo documentos solicitados e indicaçã o do tink do
vídeo para ser analisado pelo Município (ou a entrega através de pendrive hábil
a acesso dentro do Envelope 2). Pessoa Juridica está impedida de ser inscrever
no Modulo "Vídeo-Aula Saberes Populares"
Parágrafo Primeiro. Apresentação de um Portfólio: matérias de jornais e/ou
b/ogs e/ou revistas e/ou críticas e/ou certificados e diplomas/ou atestados
de capacidade técnica, emitidos por empresa pública ou privada e/ou
declarações, contrato, nota fiscal, folders, todos legíveis, com identificação do
veículo e/ou mídia de imprensa/instituição promotora, local de publicação e
data de veiculação do conteúdo/documento.
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a comunidades rurais'
Parágrafo Segundo. Manifestações Culturais imanentes
conforme autodefinição e
ribeirinhas, povos ; comunidãdes tradicionais,
ppIlfólio.
ãrúp".t"ncimento não precisann apresent?r
Poputar'': documentos
b). Móduto ..eroleura
devidamente preenchidos conforme anexo V'

4.2.2 ProPonente Pessoa Jurídica deverá aPresentar
documentos:
NoE NVELOPE

os

seguintes

1

Copia do RG e CPF do representante legal;
a)
nome da pessoa jurídica
Copia de 01 (um) comP rovante de domiõílio em
b)
nos termos do item 2.6;
e/ou entidade' ou cópia
Cópia do cartão bancário, em nome da empresa
c)
do Contrato de Abertura de Conta Corrente;
da Diretoria, Contrato Social ou
d) CoPia do Esta tuto e da Ata de Eleição
contratu ais;
Requerimento de EmP resário, bem como suas alterações
e) ComProvante de ins crição no CNPJ;
Federais e à Dívida
Certidão Nega tiva de Débitos Relativos a Tributos
0
endereço e letrônico
Ativa da Un ião, válida, obtida através

do

www. receita.fazenda.qov.

b,r.

g) certidão NGìíva de Débitos de Tributos Estaduais, obtida através do
óndereço eletrônico www. pr.qo-v' br'
os de Tributos Municipais, válida' obtida
h) Certidão N;gat'"ãïe D http://servicos.guaratuba.pr'gov.br:8097/portalatravés do enoe-r-e"ço

"l"trôni"o

contribu inte/emissao-certidoes
TemPo de Serviço
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia Por
i)

válida, obtida

(FGTS),

através

do

endereço

eletrônico

da
através do
Certidão Negativa de débitos trabalhistas, válida, obtida
i)
s.b
t
b
endereço eletrônico
Prefeitura
Os /tnks Para eml ssão das certidões constam do slfe da
k)
Municipal de Guaratuba http:/iportal.guaratu ba.pr.gov.br/certidoes.
Os seguintes documentos re lacionados ao rep resentante da Pessoa
e.

r)

jurídica:
os integrantes
- Deverá apresentar autorização com firma reconhecida de todos
de constituição da
do quadro societaiìã, caso não esteja evidente no instrumento
p"tro" jurídica quem detém a legitimidade para representar a empresa
legalmente;

-CopiadoRGeCPFououtrodocumentooficialderepresentantelegalda
aos quadros da
de que o proponente não

pessoa jurídica, contendo fotografia'

-

Autodeclaração
^pertence
que não é um
Administração Direita ou lndireta do Município de Guaratuba-PR;
de Projetos
dos membros do comitê de credenciamento, seleção e de Análises
nem
e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc do Município de Guaratuba-PR,
com estas possui parentesco até o 3o. grau, conforme Anexo Vl.
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No ENVELOpE 02:

a). Módulo "Projeto Gaiçara" e Módulo ,,cultura popular,,:

devidamente preenchidos conforme anexos deste editar.

documentos

Parágrafo Primeiro. Considera-se como Portfólio: matérias
de jornais e/ou
blogs elou revistas e/ou críticas e/ou certificados
e diplomas/ou atestados
de capacidade técnica, emitidos por empresa púbrica
ou piivaoa e/ou
declarações, contrato, nota fiscal, fotlep,
todos iegíveis, com identiftação do
veículo e/ou mídia de imprensa/instituição proroár",
local de publicação e
data de veiculação do conteúdo/documento.
P..arislafo segundo' Manifestações culturais imanentes
a comunidades rurais,
ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais, conforme
autodefinição e
pertencimento,
.

Parágrafo Terceiro. Durante a exeìGãõ ooTrojeto poderá
ser solicít ada a
qualquer tempo pelo Município de Guaiatuba-PR
á exibição de documentação
atualizada, uma vez que o repasse financeiro depende
da apresentação de

certidões válidas.
Parágrafo Quarto E vedada a inctusão no projeto de determinações
quanto a
participação direta da Prefeitura Municipat na inãicação
ou escolha de locais de
apresentação, intervenções urbanas e outros correlaíos. A responsabilidade
total
do projeto é inteíramente do proponente sendo este fator, na
sua ocorrência,
motivo de desclassificação do projeto.
Parágrafo Quinto. A inscrição implicará no conhecimento
e aceitação
normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais proponente das
o
não
poderá alegar desconhecimento.
Parágrafo Sexto
indicado no item 4.l.
"
Parágrafo Sétimo Não serão aceitos documentos rasurados,
ilegíveis ou com
prazo de validade vencido.

5

DAS VEDAçÕES

5.í Estão impedidos de inscrever-se no presente Edital:

a)

Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria possuam
de parentesco com membros do Gomitê de
credenciamento, seleção e de Análises dos projetos e propostas
e com servidores da Prefeitura Municipal que tenham algum tipo Oe
vinculação aos atos decisórios quanto a presente edital.
Pessoas Físicas menores de 1g (dezoito) anos;
Servidores da Secretaria da Cultura e do Turismo ou membro
do
comitê de Gredenciamento, seleção e de Análises dos projetos e
Propostas ou pessoas que possuam parentescos com estes até o
30
grau.
Orgãos Públicos.

relações

b)
c)
d)

5.2 Estão proibidos:
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a) Projetos ou documentação entregue fora do período estabelecido;
b) lnscrições realizadas sem a documentação estabelecida;

c) A troca do proponente;
d) Qualquer alteração que implique em

modificação das informações,

documentos ou itens apresentados no ato da inscrição do projeto.
e). Projetos que de alguma forma vinculem caráter eleitoral, contenham cenas
ou incitem situações de crime, sejam vexatórios, discriminatorio ou atentem
contra a diginidade da vida humana eiou os princípios constitucionais.
6. DO PROCESSO DE AVALIAçÃO
6.1 As propostas serão avaliadas em duas etapas.

a análise e habilitação de
os
requisitos formais de acordo
proponentes;
cumprem
estes
se
documentos dos
com o disposto no edital e, ainda, se apresentaram todos os documentos
exigidos. Esta avaliação será feita por servidores municipais.
6.3 A segunda etapa de avaliação compreende a análise de mérito dos projetos
sendo também de caráter classificatório, através de critérios objetivos definidos

G.2 Na primeira etapa de avaliação será feita

item 6.5, mediante atribuição de notas pelo Gomitê de Credenciamento,
Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas.
6.4 A segunda etapa de avaliação será realizada logo após a primeira de
habilitação, em que o Gomitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e Propostas realizará em ate 05 (cinco) dias a análise dos projetos
habilitados na primeira etapa, deliberando acerca de sua aprovação e, conforme
a nota obtida de cada projeto, ordenando de acordo com a sua classificação em
ordem decrescente.
6.5 A avaliação dos projetos e, por conseguinte, a classificação destes pelo

Comitê de Credenciamento, Seleção

e de Análises dos

Projetos

e

Propostas levará em conta, com o mesmo peso e com pontuação específica,
totalizando o máximo de 100 (cem) pontos, computando-se para cada um dos
Módulos os seguintes critérios:

Descrição

Critério
a). Conteúdo e
coerência

Pontuação

Módulo "Vídeo-Aula Saberes
Populares" - Pertinência do conteúdo
com a área de atuação e o aspecto
cultural evidenciado, bem como a
qualidade do vídeo apresentado.

De00a40
Módulo "Cultura Popular" e
Módulo "Projeto Caiçara"
- Relevância artística/cultural,
ndamentação, Planejamento,

Fu

Pontos
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estratégia de ação e cronograma de
execução

b). Viabilidade
quanto a sua
Execução

Módulo "Vídeo-Aula Saberes
Populares": - Verificação se o
formato do vídeo apresentado está de
acordo com as especificações
técnicas do edital.
Módulo "Cultura Popular" e
Módulo "Projeto Caiçara"
- Exequibilidade proposta, viabilidade
técnica e físico-financeira; relação de
custo/benefício; compatibílidade entre
os objetivos, a estratégia de
realização e de difusão, público alvo e
resultado final previsto no projeto.

c). Qualificação de
profissionais
envolvidos

De00a30
Pontos

Módulo "Vídeo-Au la Saberes
Populares": - Tempo de atuação na
área:
a). Ate 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.

De00a30
Pontos

Módulo "Cultura Popular" e
Módulo "Projeto Caiçara" Postos de
Trabalho relacionados:
a). Ate 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

6.6 Serão desclassificados os projetos que receberem média "zero" em algum
dos critérios de julgamento.
6.7 Dentre os projetos considerados viabÍlizados, haverá a classificação
conforme pontuação obtida, obedecendo ao limite de projetos a serem
contemplados de acordo com o módulo financeiro escolhido.
6.8 A nota final de cada projeto será a média aritmética sÍmples das notas
atribu ídas pelos avaliadores.
6.9 será considerada a nota de 5í (cinquenta e um) pontos como nota
mínima para serem considerados viabilizados os projetos e aptos a serem
classificados em ordem decrescente. Os projetos que não atingirem pelo menos
aquela nota estarão automaticamente desclassificados.
6.10 Em caso de empate serão consideradas consecutivamente as maiores
notas atribuídas nos critérios "a" (conteúdo e coerência), "b" (viabilidade quanto
a sua execução) e "c" (qualificação de profissionais envolvidos). Permanecendo
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o empate será realizado sorteio em sessão dirigida pela Secretaria da Cultura do
Município de Guaratuba-Pr.
6.11 O Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise dos Projetos e
Propostas poderá solicitar apoio técnico quando necessário, com indicação de
servidores públicos municipais ou terceiros devidamente habilitados.
6.12 O Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise dos Proletos e
Propostas ebaborará a relação dos projetos classificados.
7. DA DIVULGAçÃO DOS RESULTADOS DAS ETAPAS
7.1 Cada proponente é responsável por acompanhar a divulgação do resultado
final, homologação e demais atos relacionados a este certame através do Diário
Oficial do Município de Guaratuba-PR, bem como pelo sife da Prefeitura.
7.2 Na sessão indicada pelo item 4.2 será feita análise dos documentos de
habilitação dos projetos. Ato contínuo, serão divulgados os projetos habilitados.
7.3 Da divulgação dos projetos habilitados caberá recurso, em 02 (dois) dias,
dirigido à Sra. Secretária Municipal da Cultura através de protocolo na sede da
Prefeitura Municipal de Guaratuba, localizada à Rua Dr. João Cândido, no 380,
Centro, Guaratuba.
7.4 Os projetos habilitados serão analisados pelo Comitê de Credenciamento,

Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas, em até 05 (cinco) dias e
publicado edital da classificação no sife da Prefeitura de Guaratuba.
7.5 Do Edital de classificação dos Projetos caberá recurso em única instância
em até 02 (dois) dias dirigido à Sra.Secretária Municipal da Cultura através de
protocolo da Prefeitura Municipal de Guaratuba-PR, à Rua Dr. João Cândido, no
380, Centro, Guaratuba. Esta decidirá em até 05 (cinco) dias
7.2 Os recursos serão avaliados por pelo menos 03 (três) membros do Gomitê
de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas. Os
mesmos membros deverão analisar todos os projetos do respectivo módulo. Em
havendo empate, o voto de desempate será da Presidente do Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análises dos Proietos e Propostas.
7.8 Durante a fase recursal não será permitida a juntada e complementação de
documentos obrigatórios e não enviados pelo proponente no momento da
inscrição.

Parágrafo Unico. Para contabilização dos prazos estabelecidos neste item
serão consideradas as publicações do sife da Prefeitura.
8. DA REALTZAçÃO DOS OBJETOS DOS PROJETOS
8.1 Os proponentes contemplados neste Edital Manifestações Culturais - Módulo
"Vídeo-Aula Saberes Populares" devem ceder os direitos autorais sobre os
trabalhos apresentados para integrarem o acervo da Secretaria da Cultura de
Guaratuba, mediante assinatura de Termo de Cessão de Direitos, conforme
Anexo lll, pelo prazo de 01 (um) ano.
8.2 Os vídeos classificados como contemplados estarão aptos a receber os
recursos financeiros advindos deste edital, conforme conta bancária previamente
apresentada.

8.3 Os proponentes contemplados neste Edital Manifestações Culturais -

Modulo "Cultura Popular" e Modulo "Projeto Caiçara" estarão aptos a receber os

il-4$Jd*ir
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recursos financeiros aqui especificados a partir da data da assinatura do Termo
de Apoio Emergencial.

o projeto conforme detalhamento do projeto e
cronograma, os beneficiados dos Modulos "Cultura Popular" e "Projeto Cãiçara"
deverão informar à Secretaria da Cultura qualquer solicitação de remanejamento
de datas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência em reunião presencial
ou através do e-mar7 cultura@guaratuba.pr.gov.br, devendo haver justificativa
detalhada que será analisada pela secretaria Municipal de cultura.
8.5 O e- maildeverá especificar o nome do projeto, o contato do responsável e
todas as informações necessárias para o seu acompanhamento por parte do
8-4 AIem de concluírem

comitê de credenciamento, seleção

e de Análises dos projetos

e

Propostas, bem como pela secretaria Municipal de Guaratuba-pr.
8.6 Para que seja acompanhada a divulgação e transmissão do projeto

contemplado pela internet ou sua disponibilização por meio de redes sociais ou
outras plataformas digitais, em cumprimento do $5o. do artigo 9o do Decreto
Federal 10.46412020, o Proponente deverá informar previamênte à Secretaria
Municipal da Cultura de Guaratuba a data, local, horário e demais
especificidades, em cumprimento ao cronograma apresentado e aprovado,
detalhando a forma de divulgação que realizará.
8.7 Tanto para a divulgação do projeto contemplado quanto durante o período
de transmissão do evento propiciado pelos recursos advindos deste edital
deverá estar visível pelo máxÍmo de tempo possível o Brasão do Município de
Guaratuba e o Brasão do Governo Federal. Caso parte do evento serja realizado
presencialmente, neste ato também deverão ser mencionadas aé fontes do

recurso.

8.8 O proponente do Módulo "Cultura Popular" e Modulo "Projeto Caiçara"

elaborará um relatório final de cumprimento do objeto contendo a descriçãó O"s
atividades realizadas e todo o material comprobatório de sua realizaçãó sejam
eles fotos, vídeos, descrição das atividades, matérias de jornais e ênviá-io à
Secretaria Municipal da Cultura para apreciação e finalização do processo
através do e-mail cultura@quaratuba.pr.qov.br. Este relatório deverá ser
entregue em até 10 (dez) dias após a execução do projeto. Este prazo poderá
ser prorrogado, a critério do Município de Guaratuba, conforme prazos a serem
cumpridos nos termos da legislação vigente e desde que cumprao prazo descrito
no Termo de Apoio Emergencial.
8.9 A execução do objeto pode ou não ser acompanhada in loco por um
representante da Secretaria Municipal da Cultura para efeitos fiscalizatórios,
conforme a conveniência e o objeto do projeto.

I

DA.S OBRTGAçÕES

9.1 E dever do responsável pelo projeto contemplado cumprir fielmente o
disposto no Termo de Apoio Emergencial e realizar todas as atividades nas

formas e condições em que foram selecionadas.
9.2 E obrigatória a inserção do brasão da Prefeitura de Guaratuba e do Governo
Federal nas peças de divulgação do evento pelo Proponente contemplado. O
Brasão será disponibilizado a todos os contemplados através do e-ma1

Município de Guaratuba
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As peças promocionais deverão ter caráter
aratu
educativo, informativo ou de orie ntação social, e não poderão trazer nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal.
do uso
9.3 As peças gráÌicas,'bem como os spofs de rádio e tv, se houver, além
FEDERAL
dA MATCA dA PREFEITURA DE GUARATUBA C dO GOVERNO
deverão obedecer padrões estabelecidos conforme comunicação prévia com a
Secretaria MuniciPal da Cultura.
g.4 Os contemplados deverão, obrigatoriamente, submeter os materiais de

cultu

br

divulgação do projeto à aprovação do comitê de credenciamento, seleção e
de Análises dos'Projetos e Propostas, através da Secretaria Municipal da
C u ltu ra, pelo email: cultu ra@guaratuba' p r. gov. br
9.5 Ficam sob responsabilidaãe dos contemplados todos os contratos, os custos,
direitos autorais e conexos, de imagem, encargos e demais despesas
operacionais, não cabendo ao Município de Guaratuba nenhum custo adicional
aquele previamente estabelecido neste Edital.
g.b para projeto apresentado por pessoa jurídica, eventual ausência de previsão
orçareniáriá Oe custos relativos a qualquer encargos, inclusive patronais e
fisôais não desobriga o proponente de sua responsabilidade pelo cumprimento
através de recursoJ próprios, já que o valor sob a responsabilidade do Município
está previamente identificado como sendo aquele descrito no item 3'1'
9.7 Exclusivamente caberá ao empreendedor a responsabilidade pela legalidade
da utilização dos elementos artísticos apresentados no projeto, devendo atender
legislaçãó de direitos autorais, direito à imagem, não havendo qualquer
reãpon-sabilidade da Prefeitura Municipal de Guaratuba, da Secretaria Muncipal
da bultura, do Comitê descrito neste edital nem mesmo do Governo Federal'
g.B O proponente deve obrigatoriamente manter seus dados cadastrais e de
contato atualizados durante todo o período de vigência deste Edital e Termo de
Apoio Emergencial. O Município de Guaratuba não se responsabiliza por
qualquer preJuízo que possa decorrer, direta ou indiretamente, em razão do
atraso e/ou falta desta alualizaçâo e que leve à inviabilidade de comunicação
oficial com o proPonente.
parágrafo Único. No caso de o projeto selecionado não cumprir quaisquer dos
itens pactuados e/ou não apresentar os documentos e itens exigidos neste
Edital conforme as características estabelecidas, os recursos financeiros
recebidos deverão ser devolvidos integralmente ao Município de GuaratubapR, inclusive os rendimentos decorrentes de sua aplicação, quando for o caso,
na forma da legislação vigente, sem prejuízo da adoção das medidas
administrativas e judiciais cabíveis.
íO DOS PRAZOS DO CONTRATO

í0.1

O prazo para a execução dos projetos aprovados constará no Termo de

Apoio Emergencial, conforme período compreendido entre a sua assinatura e a
data de 30 de abril de 2021, podendo ser prorrogado por meio de ato proprio do
Município de Guaratuba-PR, desde que haja amparo na legislação federal.
10.2 O prazo de vigência do Termo de Apoio Emergencial será até o dia 30 de

Íl*,
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maio de 2021, já compreendido o prazo de prestação de contas, podendo
ser
prorrogado por meio de ato próprio Município de -Guaratuba,
desde que haja
amparo na legislação federal.
í 1. DA DOTAçÃO ORçAMENTARIA

11'1

A

despesa prevista no presente Edital correrá

orçamentária:

à

conta da dotação

08.001 . 1 3.392.00 1 4.2.072 _ 3.3.90.30,00.00
08.001 . 1 3.392.00 1 4.2.072 _ 3.3.90.36.00.00
08.001 .1 3.392.0014.2.072 _ 3.3.90.39.00.00
08.00 1 . 1 3.392.00 1 4.2.072_ 3.3.90.48.00.00

!1-2 A liberação do recurso para os projetos contemplados no Módulo ,,Cultura
Popular" e Módulo "Projeto Caiçara" se dará após assinatura do Termo
de de
Emergencial
proponente
entre
o
e
o
Município
de
Guaratuba.
4p9io
11'3 A liberação do recurso para os projetos contemplados nos Módulos
Manifestações Culturais "Vídeo-Aula Sabóres Populares" se dará após
a

homologação fÍnal do resultado.
11'4 O recurso financeiro concedido será depositado em conta corrente
do banco
de preferência do proponente, em nome do proponente do proleto.

í2. DAS DtSPOStçÕes ceRRrs

12.1 Este edital será publicado no Diário Oficial do Município. As análises
preliminares e finais de habilitação e seleção e demais atos esiarão
disponíveis
no siÍe da Prefeitura de Guaratuba: portal.guaratuba.pr.gov.br.
12-2 Caso os prazos previstos neste Edital não se iniciem ou terminem em
dia
de normal expediente na Prefeitura Municipal, ficam automaticamente
prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.
12.3 Em caso de desistência, impossibilidade de recebimento do recurso
financeiro ou não cumprimento das exigências estabelecidas neste Edital por
parte do(s) proponente(s) contemplado(s), os recursos serão destinados
a
outro(s) proponente(s) classificado(s) como suplente(s), sendo observada a
ordem de classificação discriminada pela Comissão. Caso haja desistência
após
o recebimento do repasse financeiro, caberão todas as medidas administrativas
contra o Proponente, além de eventuais medidas judiciais.
12.4Havendo sobra de recurso entre os Modulos
foderá ser deliberado pelo seu
remanejamento
í2.5 Os membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e Propostas poderão participar de todo o processo relativo

concernente

ao Processo de Avaliação como forma de acompanhar o

andamento dos trabalhos e dirimir dúvidas que porventura se façam necessárias
junto aos segmentos artísticos ou curturais aos quais pertencem.
12.6 A Prefeitura Municipal de Guaratuba não se responsabilizam por qualquer
incidente ou danos consequentes de qualquer tipo, direto ou indireto, decorrente
da realização do projeto contemplado.
12-7 os contemplados autorizam, desde já, a prefeitura de Guaratuba e o

ei*$.4,l'lilr
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Governo Federal o direito de mencionar seu apoio e de utilizar em suas açÕes
de difusão, quando entenderem oportuno, Sem qualquer ônus, as peças
publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, imagens, fotografias e os
relatórios de atividades dos serviços aprovados neste Edital e demais direitos
patrimoniais.
i2.B A Prefeitura Municipal de Guaratuba fica reservado o direito de prorrogar,
revogar, corrigir ou anular este Edital havendo motivos ou justificativas ou diante
de situação de conveniência, oportunidade ou interesse público.
12.g Os proponentes que entregarem de forma incompleta os documentos
listados neste Edital, ou fora do prazo estabelecido, terão suas propostas
inabilitadas.
12.10 O ato de lnscrição do proponente pressupõe a aceitação e plena
concordância e compromisso de cumprimento de todos os critérios e condições
dos termos integrais deste Edital.
12. Em caso de necessidade de qualquer esclarecimento, o proponente poderá
entrar em contato até 01 (um) dia antes do encerramento das inscrições, através
do endereço eletrônico cultura@guaratuba.pr.gov.br ou pelo telefonelwhatsapp
41 99796-9446 de segunda a sexta-feira, das OBh às 14h.
12.12 Os casos omissos serão dirimidos pelo Comitê de Credenciamento,
Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas.
12.'13 E parte integrante deste Edital:
a) Anexo I - Minuta do Termo de de Apoio Emergencial;
b) Anexo Il - Declaração de Residência em Nome de Terceiros;
c) Anexo lll - Termo de Cessão de Direitos Autorais.
d) Anexo lV - Projeto - Pessoa Física - Módulo Manifestações Culturais
"Vídeo-Aula Saberes Populares" - Envelope 02.
e) Anexo V - Projeto - Pessoa Física ou Jurídica - Modulo "Projeto Cultural"
e Modulo "Cultura Popular" - Envelope 02.
0 Anexo Vl - Autodeclaração de ausência de impedimento.
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Guaratuba, 19 de novembro de 2020.

TERMO DE APOIO EMERGENCIAL NO
XX)V2O2O AO PROJETO XXXXXXX,
CONTEMPLADO NO EDITAL N" OO3I2O2O _
CIIAMAMENTO PÚBLICO - GUARATUBA
MANIFESTAÇÃO
CULTURAL
CULTURAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE GUARATUBA E

xxxxxxxxxxxxxx, NA

FORMA

ABAIXO:

PREÂMBULO:
Aos xxxxxxx (xxxxxx) dias do mês de xxxxxx de 2020, nesta cidade de Guaratuba, Estado do
Paranâ, de um lado O MUNICIPIO DE GUARATUBA, denominada OUTORGANTE,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n." 76.017 .47410001-08, com sede
à Rua Dr. João Cândido, no 380, Centro, Guaratuba, Paranâ,neste ato devidamente representado
pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Roberto Justus, e
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, daqui por diante denominada OUTORGADA,
resolvem celebrar o presente TERMO DE APOIO EMERGENCIAL com fundamento na Lei
n" 8.66611993,Lei 14.0t7 de 29 de junho de 2020 -Lei Aldir Blanc regulamentada pelo Decreto
Federal de no. 10.464 de I7 de agosto de 2020, Decreto Legislativo de Reconhecimento de
Estado de Calamidade Pública de n" 6 de 20 de março de 2020 e pelo Decreto Municipal no.
23.286 de 16 de março de 2020 e suas alterações e Edital de Chamamento no XXX|2020 GUARATUBA CULTURAL - MANIFESTAÇÃO CULTURAL.
r _ CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio financeiro emergencial previsto no

- GUARATUBA CULTURAL - DANÇ A, para
arealização do Projeto "XXXXXXXXX", na forma descrita no Projeto aprovado pelo Comitê
de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas, criado pela Portaria
Municipal n" 12.50412020, devendo a OUTORGADA concluir o objeto conforme apresentado
na proposta contemplada.
EDITAL DE CHAMAMENTO N' 003/2020

II _ CLÁUSULA SEGUNDA, DO VALOR DO

PNÊ,VTTO

valor contemplado no EDITAL DE CHAMAMENTO N' XXX/2020
GUARATUBA CULTURAL MANIFESTAÇÃO CULTURAL
XXXXXXXXXXX é de R$XXXXX (por extenso).

2.1. O

- CONCURSOdO PROJETO

2.2. O valor correspondente ao apoio financeiro acima estabelecido será pago em uma única

parcela na conta corrente do proponente, após a assinatura do presente termo.

III _ CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas decorrentes do presente Termo de Apoio Emergencial decorrentes do objeto

do

presente contrato correrão

ry- cLÁusuLA

por conta dos

recursos das dotações orçamentárias:

QUARTA - DAS OBRTGAÇÕES

O,q.

OUTORGANTE
1-

4.1. Caberâ à OUTORGANTE, emrazão ao seu objeto
4.1.1. Liberar os recursos do Apoio Emergencial, de acordo com a cláusula segunda do Edital;
4.7.2. Conceder à OUTORGADA as condições estabelecidas no EDITAL.

4.1.3. Acompanhar

e

fiscalizar

a execução

do objeto deste Termo, nas formas estabelecidas no

Edital;

4.1.4. Tomar as providências administrativas cabíveis, no caso da OUTORGADA

não

cumprir com as exigências previstas no respectivo Edital.

v- cLÁusuLA

QUTNTA - DAS OBRTGAÇÕBS na. OUTORGADA

5.1. Caberá a OUTORGADA:

5.1.1 Utilizar os recursos financeiros recebidos da OUTORGANTE exclusivamente

nas

despesas pertinentes ao objeto do Edital, e de acordo com o Projeto apresentado.

5.1.2. Toda e qualquer

despesa a ser realizada pelo(a)

OUTORGADO(A), com os recursos

financeiros do Edital, previsto neste Termo, será da responsabilidade deste, sendo vedado o uso
do nome ou logomarca do Município para a contratação de bens ou serviços.

5.1.3. Executar o projeto integralmente, conforme aprovado pelo COMITÊ DE
CREDENCIAMENTO, SELEÇÃO E DE ANÁLISE DOS PROJETOS E PROPOSTAS.
Eventual alteração de cronograma apenas será possível com apreciação antecipada pela
Secretaria Municipal da Cultura.

5.I.4. Responsabilizar-se

pelas despesas relativas aos direitos autorais, nos termos da Lei
Federal 9.610198,bem como demais licenças, autorizações e outros direitos relativos ao projeto,
assim como taxas incidentes sobre a execução ou apresentação do projeto cultural a ser
executado, eximindo o Município de Guaratuba-PR de quaisquer reclamações de terceiros.

5.1.5.

O projeto proposto deverá ser executado, de acordo com o previsto no Edital.

5.1.6. Responsabilizar-se em disponlbllizar uma cópia digital com registro de todas

as

atividades realizadas no projeto, devendo esta ser entregue no ato da prestação de contas.

5.1.7. Responsabilizar-se em disponibiliar todos os equipamentos necessários e materiais,
alérn de recursos humanos para as atividades de criação e execução do projeto apresentado.

5.1.8. No caso de utilização de espaço público ou cedido pelo Município de Guaratuba para
qualquer das atividades atinentes ao projeto apresenado, será responsável pela sua limpeza bem
como pela retirada de eventuais materiais e equiparnentos, não tendo o Município de Guaratuba
qualquer responsabilidade quanto a eventual avaría, fufto, roubo ou danos;

5.1.9. Emitir mensalmente

e sempre que solicitado Secretaria Municipal da Cultura, relatório

das atividades propostas e da contrapartida - se existente, contendo o resultado alcançado, o
público, descrição das atividades, material de consumo, som, luz, material didático, assistentes,
profissionais, etc.
2

previdenciários' fiscais e comerclals
5.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento de encargos
Município de Guaratuba de tais
resultantes da execução do Projeto, expressamente isentando o
valores e quaisquer outros, ainda que não previstos pelo Edital'
ao Município de Guaratuba ou
5.1.11. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado
terceiros durante a execução do projeto ou em nome deste'

"COM
5.l.ly.Mencionar no material de divulgação do Projeto que este está sendo realizado
DE GUARATUBA
RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO À CUlruRA - MUNICÍPIO
DO TURISMO''.
- SECRETARIA MI.INICIPAL DA CULTURA E MINISTERIO
que comprovem
5.1.13. Apresentar prestação de contas devidamente instruída com documentos
10 (dez) dias após a
coerência com o orçamento do projeto aprovado/executado, em até
realizadas e todo
conclusão do objeto contratual (projeto), contendo a descrição das atividades
o material comprobatório de sua realização, sejam fotos, vídeos, descrição das atividades,
para apreciação e
matérias de jornais e enviá-a à Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo
prazo poderá ser
ftnalizaçãodo processo através do e-mail cultura@guaratuba.pr.gov'br. Este
cumpridos nos
prorrogado, a critério do Município de Guaratuba, conforme prazos a serem
deste termo
termos da legislação vigente e desde que cumpra o prazo máximo de vigência

contratual.

No caso de o projeto selecionado não cumprir quaisquer dos itens pactuados e/ou não
conforme as
apresentar os documentos e itens exigidos no Edital n' 00312020 e seus anexos,
devolvidos,
características estabelecidas, os recursos Íinanceiros recebidos deverão ser

5.1.14.

for o caso, na forma
atualizados, inclusive os rendimentos decorrentes de sua aplicação, quando
e judiciais cabíveis.
da legislação vigente, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas
5.1.15. Não transferir a outrem no todo ou em parte o objeto deste termo'

obrigações
5.1.16. Devolver em caso de não cumprimento das exigências do Edital e das
no
pactuadas neste termo, no montante integral os recursos recebidos na forma deste termo,
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificação
desde a
administrativa, com juros e correções monetárias acrescidas pelo INPC, computados
pela
liberação dos recursos pelo Município de Guaratuba-PR, atê a data da efetiva devolução
OUTORGADA, e de juros de mora de IYo, ao mês, incidentes apartir do 31" dia subsequente
ao recebimento da notificação.

VI_ CLÁUSULA SEXTA. DAS PENALIDADES
6.1. O não cumprimento das exigências do Edital ou de qualquer das cláusulas deste Termo de
Apoio Emergencial implicará na inabilitação do responsavel pelo Projeto para firmar quaisquer
novos compromissos com o Município de Guaratuba, além de ficar obrigado a devolver a
importância recebida, com juros de mercado e coreções legais, não obstante às penas e sanções
legais cabíveis previstos na Lei 8.666193,além de ficar impossibilitado, pelo prazo máximo de

02 (dois) anos, de contratar ou licitar com o Muninicípio de Guaratuba, assegurado

o
3

contraditório e a ampla defesa previsto na Constituição Federal em seu arÍ. 5o,inciso
LV.

VII _ CLÁUSULA SETIMA. DO PRAZO
7.1. O prazoparaa execução do projeto aprovado e até a 30 de abril de 2)2l,podendo
ser
prorrogado por meio de ato do Município de Guaratuba, desde que haja amparo
na legislação
federal.
-2- O ptazo de vigência do Termo de Apoio Emergencial será até o dia 30 de maio
de 202I,
podendo ser proÍïogado por meio de ato do Município de Guaratuba desde que
haja amparo na
7

legislação federal.

VIII- CLÁUSULA OITAVA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
8.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos estabelecidos no Edital
de
ChAMAMCNTO NO. OO32O2O _ CONCURSO CULTURAL GUARATUBA CULTURAL _

MANIFESTAÇÃO CULTURAL.

IX _ CLÁUSULA NONA - DA PUBLICIDADE
9.1. Após assinatura deverá o presente Termo ser publicado no Diário Oficial do Município,
correndo por conta da OUTORGANTE.

X _ CLÁUSULA

uÉcrvra . Do FoRo

10.1 . Fica eleito o

foro da Comarca de Guaratuba-PR para dirimir dúvidas ou questões oriundas

deste Termo.

E por estarem de comum acordo com todos os itens e condições estabelecidos neste Termo,
assinam-no as partes, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os fins de direito, na presença
das testemunhas abaixo.

Guaratuba, xx de xxxxxx de 2020

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
Roberto Justus
CPF n.o 018.691 .199-60
Prefeito
OUTORGANTE

SECRETARIA MLTNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO
4

Maria do Rocio Braga Bevervanso
CPF n" 764.035.139-15
Secretária

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

CPF no xxxxxxxx

OUTORGADA

5

ANEXO II _ DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCTN EM NOME DE TERCEIRO

EDITAL DE CHAMAMENTO NO OO3/2020 - GUARATUBA CULTURAL _
MANIFESTAÇÃO CULTURAL

Eu,

CPF n'

com domicílio na

RG

Exped.

no

Rua
Cidade Guaratuba-PR

Declaro, a pedido do (a) interessado (a) e para Íins de provas junto ao Município de

em vista CHAMAMENTO PUBLICO N" 00312020
çUARATUBA CULTURAL MANIFESTAÇÃO CULTURAL, que o (a) Sr.

Guaratuba-PR tendo-se

reside no imóvel acima identiÍicado,localizado nesta cidade de Guaratuba-PR.

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

I
Local

I

Data

Assinatura do Declarante

Observações:
1) Reconhecer firma desta declaração
2) Anexar Comprovante de Residência em nome do Declarante - que corresponde ao
mesmo endereço aqui informado como sendo o endereço do Proponente do Projeto.

1

ANEXO

III - TERMO

DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

EDITAL DE CHAMAMENTO . GUARATUBA CULTURAL _ MANIFESTAÇÃO
CULTURAL
Para o Módulo "Vídeo-Aula Saberes Populares"

Eu'
proponente do Projeto
inscrito no Edital n" 00312020 - GUARATUBA
CULTURAL - MANIFESTAÇÃO CULTURAL, venho por meio desta declar ação, pata todos
os fins CEDER o direito do autor e o direito de imagem para o uso do vídeo autoral próprio
apresentado, pelo prazo de 0l (um) ano para uso exclusivo do Município de Guaratuba-PR
através da Secretaria Muncipal da Cultura e do Turismo, apartft da aprovação do projeto.

(

E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fé.

Guaratuba, xx de xxxxxx de2020.

xxxxxxxxxxxxxxxx
CPF no xxxxxxxx
Assinatura do Proponente

C

L

ANEXo vI - DECLARAÇÃo - INEXISTÊNcI'q. DB IMPEDIMENTo
EDITAL DE CHAMAMENTO N" OO3/2020 - GUARATUBA CULTURAL _
MANTFBSTaçÃo cULTURAL

Eu,

RG

CPF n'

com domicílio na

no

Exped.

Rua
Cidade Guaratuba-PR

DECLARO, rendo-se em vista CHAMAMENTO PÚBLICO N" 003/2020 - GUARATUBA
CULTURAL - MANIFESTAÇÃO CULTURAL, que não pertenço aos quadros da
Administração Direta ou Indireta do Município de Guaratuba'PR; que não sou um dos
membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para
fins da Lei Aldir Blanc do Município de Guaratuba-PR, nem com estes possuo parentesco
até o 3'. grau, nem possuo qualquer outro impedimento para participar do certame.

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em caso de fatsidade das informações aqui prestadas.

Local

Data

Assinatura do Declarante

Observação: Reconhecer firma desta declaração

1

ANEXO V
PROJETO
e "PROJETO CAIÇARA'

MODULO "CULTURA POPULAR"
ENVELOPE

02

pnssoaÏÏ-srcaouruRÍnrca

BDITAL DE

CHAMO*''O

UBA CULTURAL _

MANIFESTAÇÃO CULTURAL
Eu,
proponente do Projeto

_,inscritonoEditaln"003l2020-GUARATUBACULTURAL_
Caiçara", venho
Popular" E
CULTURAL, Módulos
MANIFESTAÇÃO
"Projeto
"Cultura
por meio deste descrever o meu projeto conforme abaixo segue:

l.

Nas linhas abaixo apresentar e explicar o seu projeto

2. Nas linhas abaixo explicar a relevância artística e cultural de seu projeto, sua fundamentação e

objetivo.

3. Nas linhas abaixo explicar como é sua atuação cultural em Guaratuba-PR, como
desenvolveu a criação do seu projeto, e qual o tempo em que atua na ârea do projeto apresentado
- apresentando portfólio, conforme descrito no Edital (comprovação com documentos):

1

4.

Nas linhas abaixo explicar comos será sua estratégia de ação e o cronograma de execução
do projeto:

5.

Apresentar as Diretrizes de seu projeto:
Material queutthzarâ,
Número de pessoas envolvidas,
Número de postos de trabalho relacionados à execução do projeto (indicar quais técnicos serão e
um breve currículo),
Local necessário,
Estrutura,
Cronograma de execução
Orçamento - custo com planilhamento de gastos a serem executados caso o projeto venha a ser
aprovado,
Data provavel para a execução do projeto,
Duração do evento,
Público alvo a ser atendido,
Demais especificações para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários exigidos pelo
Edital bem como para descrever o Projeto com todas as suas características.

2

E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fé.

Guaratuba, xx de xxxxxx d,e2020.

WXXX
xxxxxxxxxxxxxxxx
CPF no xxxxxxxx
3

RESPoNSÁvnr PELo PRoJETo

4

ANEXO VI _ DECLARAÇÃO _ INEXISTÊNCTA DE IMPEDIMENTO

EDITAL DE CHAMAMENTO N" OO3/2020 - GUARATUBA CULTURAL _
MANTFESTaçÃo cULTURAL

Eu,
CPF n'

com domicílio na

RG

Exped.

no

Rua

Cidade Guaratuba-PR

DECLARO, tendo-se em vista CHAMAMENTO PÚBLICO

N' 003/2020 - GUARATUBA

MANIFESTAÇÃO CULTURAL, que não pertenço aos quadros da
Administração Direta ou Indireta do Município de Guaratuba-PR; que não sou um dos
CULTURAL

-

membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para
fins da Lei Aldir Blanc do Município de Guaratuba-PR, nem com estes possuo parentesco
até o 3'. grau, nem possuo qualquer outro impedimento para participar do certame.

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

I
Local

I

Data

Assinatura do Declarante

Observação: Reconhecer firma desta declaração

1
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA C.ULTURA
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO
No 004/2020 - sMcT
FOMENTO - ED|TAL ALD|R BLANC
GUARATUBA CULTURAL - MUSICA

A Prefeitura Municipal de Guaratuba, por meio
da Secretaria Municipal da Cultura, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas torna público o presente Edital que tem por objeto estabelecer
ações emergenciais ao segmento MUSICA com vistas ao preenchimento da

programação cultural do Município de Guaratuba-PR como ação
emergencial de enfrentamento à Covid-19 avençada pela Lei Federal de n'

14.017 de 29 de junho de 2020 - Lei Aldir Blanc regulamentada pelo Decreto
Federal de n". 10.464 de 17 de agosto de 2020, Decreto Legislativo de
Reconhecimento de Estado de Calamidade Pública de no 6 de 20 de março
de 2020 e pelo Decreto Municipal no.23.286 de 16 de março de2020 e suas
alterações.

Conforme o art. 2o, incisos ll do Decreto
Federal de no 10.464 de 17 de agosto de 2020, bem como a Lei Federal
14.01712020 cabe ao Município de Guaratuba-Pr elaborar e publicar editais,
chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor
cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de
espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento
de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções
audiovisuais, de manifestações culturais, bem como a realização de atividades
artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela intemet ou
disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.

O presente edital se filia ao inciso lll do art.2"
da Lei 14.01712020 c/c inciso lll do art. 2" do Decreto Federal 10.464 cumprindo,
portanto, o que determina a legislação vigente. Cabe à Secretaria Municipal da
Cultura e ao Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e Propostas, criado pela Portaria Municipal de no. 12.50412020,
apoiar e fomentar iniciativas advindas das trabalhadoras e trabalhadores da
cultura oportunizando a escolha de suas próprias finalidades culturais, ao
mesmo tempo em que estimula o incremento do sistema produtivo da cultura.

1.
1.1

DO OBJETO
O presente EDITAL de CHAMAMENTO PUBLICO destina-se a apoio ao
setor cultural do Município de Guaratuba por meio de Edital de Fomento

cultural como ação emergencial de enfrentamento ao SARS-cov-2
(Covid19) tendente à manutenção de agentes, de espaços, de
iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de

ÍtiÈêJí1.J"
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Estado do Paraná
atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções
audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de
atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet
ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas
digitais.
1.2

Entende-se por "apoio ao setor cultural do Município de Guaratuba"
projetos que sejam realizados no Município de Guar:atuba por artistas e
demais trabalhadoras e trabalhadores da cultura, incluindo aqueles

projetos que visem à promoção de suas atividades perante a
comunidade local, outras regiões brasileiras ou de outras

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

nacionalidades.
os projetos, conforme o disposto no inciso lll do art.2" da Lei 14.017 Lei Aldir Blanc deverão ser destinados à manutenção de agentes, de
espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de
atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções
audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de
atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet
ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas
digitais.
Todas as atividades decorrentes da realização dos projetos
contemplados deverão ser oferecidas gratuitamente à população na
modalidade virtual, tendo como possibilidade de realização/execução do
projeto de forma presencial, desde que cumpridas as medidas sanitarias
vigentes no município à época de sua execução.
o proponente poderá inscrever uM único projeto em cada um dos
módulos. No caso de um mesmo projeto ser inscrito 02 (duas) vezes, a
inscrição anterior será desconsiderada e terá validade apenas a ultima
inscrição realizada.
o total de recursos destinados para os fins deste Edital e de ate Rg

68.660,44 (sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais e
quarenta e quatro centavos) na categoria MÚSICA.
caso para a realização do projeto apresentado, haja necessidade de
utilização de espaço público, deverá ser apresentado no projeto
detalhadamente o local necessário, data e horário prováveis para sua
utilização e demais especificidades necessárias. Em havendo mais de
um projeto com necessidade de utilização de um local no mesmo
horário/dia, terá preferência aquele que primeiro protocolou a proposta.
Todo o custo, eventuais licenças, taxas, autorizações ou documentação

necessária para planejamento e execução do Projeto será da
responsabilidade exclusiva da Proponente não havendo por parte do
Município qualquer ônus ou valor complementar a ser pago ao
Proponente ou terceiros, nem mesmo para manutenção ou limpeza do

espaço público eventualmente a ser utilizado.
1.9

Para fins

do edital

categoria MUSICA entende-se possível a

apresentação de propostas culturais ligadas ao campo da música
podendo ser, conforme os Módulos especificados no item 3.1: projetos
de produção de espetáculos, shows de música, realização de cursos,

diÈ4JlJr
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apresentação, projeto de difusão com a realizaçáo de apresentações,
desde que aconteçam integralmente dentro do
" de Guaratuba. Projetos que visem à pesquisa em música,
"hor"
município

iitil"t"t

como publicações e similares; projetos qu€ visem
conteúdos relacionados à categoria M USICA'

à

criação de

2.

DAS INSCRIçOES

2.1

para este Edital de Música podem se inscrever Pessoas Físicas
(MódulOs "Vídeo-Aula ou ApresentaÇáQ", "LiVe Cultural" ou "Festival

cultural Drive Thru') ou Pessoas Jurídicas "Live cultural" ou "Festival

2.2.
2.3.

2.4.

Cultural Drive Thru')-

Considera-se inscrição de Pessoa Física, , aquela realizada por maiores de
18 anos, domiciliaáos no Município de Guaratuba-PR, capazes,que sejam
os responsáveis diretos pelo projeto cultural'
Considera-se inscrição de Pessoa Jurídica aquela realizada por
instituições privadas, com ou Sem fins lucrativos, cujo estatuto ou contrato
social e cartão de CNPJ tenha como natureza o desenvolvimento de
atividades relacionadas à produção artística e/ou cultural, sediadas no

Município de Guaratuba-PR.
No caso de inscrições feitas por cooperativas, associações, federações
ou entidades com representação legal ou grupo comunitário deverá ser
especificado, obrigatoriamente, o nome do grupo, artista ou associado

que está sendo representado, bem como, declaração quanto

2.5.
2,6.

21.
3.

à

representação.
pessoa Fiéica ou Jurídica, domiciliada no Município de Guaratuba-Pr,
deverá comprovar que seu ramo de atuação tem relação com o objeto
deste Edital, devendo comprovar experiência na realizaçáo de ao menos
01 (um) evento relacionado à area do projeto cultural apresentadopara fins da comprovação de endereço serão considerados documentos
hábeis aqueles emitidos no ano de 2020: qualquer comunicado de tributos
municipais, estaduais ou federais, faturas de concessionárias de gás, luz,
água, ielefone, internet, celular, cartão de crédito, TV por assinatura,
correspondência bancária ou contrato de aluguel'
A inscrição dos projetos corresponde à aceitação de todos os termos do
presente Edital.

DO VALOR DO EDITAL E DOS MODULOS

- MUSICA

3.1 para o presente Edital está disponibilizado o valor de até R$ 68.660'44
(sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e quatro
centavos) na categoria MUSIGA, podendo o Proponente se inscrever nos
seguintes Módulos:

Município de Guaratuba
Estado do Paraná

ruÓoulo
Módulo Música
"Vídeo-Aula ou
Apresentação"

Módulo Música
"Live Gultural"
Módulo Música
"Festival Drive
Thru"

MAXIMO DE
PROJETOS
CONTEMPLADOS

NO

TEMPo

ounnçÃo

VALOR
UNITARIO

Vídeo-aula: mínimo
de 20 (vinte) minutos
Vídeo- apresentação:
mínimo de 05 (cinco)
minutos

R$ 1.000,00

09

Mínimo de th30
(uma hora e trinta
minutos)

R$ 3.000,00

08

R$ 35.000,00

01

Mínimo de 2h00
(duas horas)

o Módulo "Vídeo-Aula ou Apresentação" apenas serão aceitas
inscrições de proponentes pessoas Físicas sendo, portanto, vedada a
participação de Pessoas Jurídicas em tal modulo.
3.3 Para o Módulo "Vídeo-Aula" o vídeo apresentado deverá conter no mínimo
a duração de 20 (vinte) minutos e para o Módulo "Vídeo-Apresentação"
deverá conter no mínimo a duração de 05 (cinco) minutos. Em qualquer das
hipoteses, compatíveis para divulgação no youtube, facebook, whatsapp.
3.4 Cada vídeo referente ao Módulo "Vídeo-Aula ou Apresentação" deverá ser
inédito, gravado na horizontal e seu conteúdo não poderá sér divulgado em
plataforma sem autorização do Município.
3-4.1 Durante o vídeo deve permanecer visível o Brasão do Município de
Guaratuba-PR e o Brasão do Governo Federal, estando estes disponíveis
para acesso através do siÍe da prefeitura Municipal de Guaratuba.
3.4-2 O proponente deverá indicar ao Município o Link para acesso ao vídeo,
que não deverá estar disponibilizado para acesso externo de terceiros, para
que se preserve o seu ineditismo, ou apresentá-lo em pendrive junto com
os documentos do Envelope 2, tudo conforme consta no Anexo lV.
3.5 Para os Módulos Música "Live Cultural" e Música "Festival Drive Thr.)" a
execução do Projeto será realizada conforme prazo estabelecido no Termo
de Apoio Emergencial.
3.6 A "Live cultural" deverá ter um tempo de duração mínima de 01h30 (uma
hora e trinta minutos) de transmissão pelainternet, sendo que o custo de sua
transmissão iát deverá estar previsto pelo Proponente conforme o recurso
financeiro disponibilizado para tal módulo, sendo de sua responsabilidade a
divulgação e transmissão. Após, deverá enviar o tink ao Município.
3.7O "Festival Drive Thru" deverá ter um tempo de duração minima de 01h30
(uma hora e trinta minutos), devendo ao menos so% do evento ser
transmitido pela internet, caso as regras sanítárias do Município permitam a
sua realização concomitantemente na forma presencial, cumprida toda a
regulamentação vigente ao tempo da realização.
3.2 Para

elrl4J;or-,

--f

Município de Guaratuba
Estado do Paraná

para aexecução de todo o projeto já devem estar previstos todos os seus
custos, inclusive o da gravação, divulgação e transmissão pela internet.
3.7.2 A transmissão do evento é de responsabilidade do proponente, podendo
o Município ceder eventual local público pretendido, mediante solcitação

3.7

.1

prévia.
3.8 Deverá

o valor do projeto apresentado para os Módulos Música "Live

Cultural" e Música "Festival Drive Thrtl" estar adequado ao custo da planilha
orçamentária a ser aPresentada.
3.g O; conteúdos digitais e a difusão cultural deverão ter o caráter do ineditismo
nas redes, plaiaformas, devendo evidenciar a Música conforme aS
características a serem desenvolvidas em cada projeto'
4. DA APRESENTAçÃo DAS PROPOSTAS
4.1 para participai do certame, os proponentes deverão protocolar 02
ENVELOpES lacrados com a documentação exigida, cada qual devidamente
identificado até às 10h30min (dez horas e trinta minutos) dia 08 de dezembro de
2020, na sede da Prefeitura Municipal de Guaratuba, localizada à Rua Dr. João
Cândido, no 380, Centro, Guaratuba.

4.2 A Sessão de abertura dos envelopes será iniciada no dia 08/1212020 às
'11:00 horas na Avenida José Nicolau Abagge, s/no, Ginásio de Esportes, em
Guaratuba.
4.3 Os documentos obrigatórios a serem apresentados são os seguintes:

4.2.1 Proponente Pessoa Física deverá apresentar os seguintes
documentos:
No ENVELOPE 01:
Cópia do RG e CPF;
Cópia de 01 (um) comprovante de residência nos termos do item 2.6 em
nome do proponente ou de parente de primeiro grau. Caso o proponente não
possua comprovante de residência em seu nome ou de parente de primeiro grau,
este deverá apresentar o Anexo ll - Declaração de Residência em nome de
terceiros devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel,
comprovante de residência atualizado do proprietário do imovel e cópia do
documento de identificação civil (RG, CNH, CTPS ou similares contendo
fotografia) do proprietário do imovel;
c) copia legível de documento contendo o número do P|s/PASEP.
d) Cópia do cartão bancário em conta corrente da preferência do proponente
ou cópia do Contrato de Abertura de Conta Corrente;
e) Autodeclaração de que o proponente não pertence aos quadros da
Administração Direita ou lndireta do Município de Guaratuba-PR; que não é um
dos membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos
e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc do Município de Guaratuba-PR, nem
com estas possui parentesco até o 3o. grau, conforme Anexo Vl
0 Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais
acessivel através do site www. receita.faze n da.çov. b r.
g) Certidão Negativa de Tributos Estaduais acessivel através do site

a)
b)

dçd4F.Jr
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www.pr.gov.br

h) Certidão Negativa de
através do
site:

tributos Municipais de Guaratuba-pr, acessível

ba.pr.qov. br:8097/portalcontribuinte/emi ssao-certidoes
i) Os links para emissão das certidões constam do srïe da Prefeitura Municipal
deG uaratu ba: http :llportal.a uaratub a.pr qov.brlcerti does.

No ENVELOPE 02:

a). Anexo lV devÍdamente preenchido - Projeto Cultural Módulo Música
"vídeo-Aula ou Apresentação": preenchimênto e entrega de todos os
documentos devidamente preenchidos e relacionados ao "projeto conforme

ANEXOS lV e V contendo documentos solicitados e indicação aó tinX do vídeo
para ser adquirido pelo Município (ou a entrega através de pendrive hábil
a
acesso dentro do Envelope 2).
Parágrafo Primeiro. Apresentação de um Portfólio: matérias de jornais e/ou
b/ogs e/ou revistas e/ou críticas e/ou certificados e diplomas/oú atestados
de capacidade técnica, emitidos por empresa publica ou privada eiou
declarações, contrato, nota fiscal, folders, todos legiveis, com identificação do
veículo e/ou mídia de imprensa/instituição promoóra, local de publÍcação e
data de veiculação do conteúdo/documento.
Parágrafo Segundo. Manifesta ções Culturais imanentes a comunidades rurais,
ribeirinhas, povos e comunid ades tradicionais, conforme autodefinição e
a utoperten ctme nto, não preci sam aprese ntar portfólio
b). Projeto cultural Módulo Música "Livecurtural" ou ,,Festival Drive Thru,':
documentos devidamente preenchidos conforme anexo V.

4.2.2 Proponente Pessoa Jurídica deverá apresentar
documentos:

os

seguintes

No ENVELOPE 0t:
Cópia do RG e CPF do representante legal;
Cópia de 01 (um) comprovante de domiõílio em nome da pessoa jurídica
nos termos do item 2.6;
c) Copia do cartão bancário, nome d
e/ou
e ou cópia
do Contrato de Abertura de Conta Corrente;
d) Cópia do Estatuto e da Ata de Eleição da Diretoria, Contrato Social ou
Requerimento de Empresário, bem como suas alterações contratuais;
e) Comprovante de inscrição no CNpJ;
0 Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e
à Dívida Ativa da União, válida, obtida através do endereço eletrônico
www.receita.fazenda qov.br.
ce rtidão Negativa de Débitos de Tributos EstaduaÍs, obtida através do
endereço eletrôn ico www. pr.qov. br.

a)
b)

g)

h) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, válida, obtida
através do endereço eletrônico http:i/servicos.guaratuba.pr.gov.br:80g7/portalcontribu inte/em issao-certidoes

Município de Guaratuba

--f

Estado do Paraná
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
do endereço el etrônico
obtida através
válida,
(FGTS),
www.sifqe.ca ixa.oov.br/Cidadao/G overno/Asolcrf.asp:
Certidão Negativa de débitos trabalhistas, válida, obtida através do
i)
endereço eletrônico www.tst.j us. b r/certidaol ou www.trt9. i us. br;
Os /rnks para emissão das certidões constam do siÍe da Prefeitura
k)
M u n ici pal de G uaratu ba : http ://portal. gua ratuba' pr. gov br/certidoes.
Os seguintes documentos relacionados ao representa nte da pessoa
r)
jurídica:
- Deverá apresentar autorização com firma reconhecida de todos os integrantes
do quadro societário, caso não esteja evidente no instrumento de constituição da
pessoa jurídica quem detém a legitimidade para representar a empresa
legalmente;
- Cópia do RG e CPF ou outro documento oficial de representante legal da
pessoa jurídica, contendo fotografia.
- Autodeclaração de que o proponente não pertence aos quadros da
Administração Direita ou lndireta do Município de Guaratuba-PR; que não é um
dos membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos
e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc do Município de Guaratuba-PR, nem
com estas possui parentesco até o 3o. grau, conforme Anexo Vl
i)

No ENVELOPE 02:
ou "Festival Dríve Thru":
documentos devidamente preenchidos conforme anexo. Pessoa Juridica está
"Vídeo-Aula ou
no Módulo
ida d
tm
Parágrafo Primeiro. Considera-se como Portfólio: matérias de jornais e/ou
b/ogs e/ou revistas e/ou críticas e/ou certificados e diplomas/ou atestados
de capacidade técnica, emitidos por empresa pública ou privada e/ou
declarações, contrato, nota fiscal, folders, todos legíveis, com identificação do
veículo e/ou mídia de imprensa/instituição promotora, local de publicação e
data de veiculação do conteúdo/documento.
Parágrafo Segundo. Manifestações Culturais imanentes a comunidades rurais,
comunidades tradicionais, conforme autodefinição e
ribeirinhas, povos
precisam
apresentar portfólio.
pertencimento, não
Parágrafo Terceiro. Durante a execução do Projeto poderá ser solicitada a

a). Projeto Cultural Módulo Música "Live Cultural"

e

qualquer tempo pelo Município de Guaratuba, a exibição de documentação
atualizada, uma vez que o repasse financeiro depende da apresentação de
certidões válidas.
Parágrafo Quarto E vedada a inclusão no projeto de determinações quanto a
participação direta da Prefeitura Municipal na indicação ou escolha de locais de
apresentação, intervenções urbanas e outros correlatos. A responsabilidade total
do projeto é inteiramente do proponente sendo este fator, na sua ocorrência,
motivo de desclassificação do projeto.
Parágrafo Quinto. A inscrição implicará no conhecimento e aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais o proponente não
poderá alegar desconhecimento.
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Parág rafo Sexto O prazo para recebi
das oro oostas será
rme
indicado no item 4.1
Parágrafo Sétimo Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis ou com
prazo de validade vencido.

5 DAS VEDAçOES
5.í Estão impedidos de inscrever-se no presente Edítal:
a) Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria possuam

b)
c)
d)

relações de parentesco até o 30 grau , com membros do comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e propostas
e com servidores da Prefeitura Municipal que tenham algum tipo de
vinculação aos atos decisórios quanto a presente edital.
Pessoas Físicas menores de 1g (dezoito) anos.
Servidores da Secretaria da Cultura e do Turismo ou membro do
Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos projetos e
Propostas ou pessoas que possuam parentescos com estes até o 30

grau.

Orgãos Públicos.

5.2 Estão proibidos:

a)
b)

Projetos ou documentação entregue fora do período estabelecido;
lnscrições realizadas sem a documentação estabelecida;
A troca do proponente;

c)
d) Qualquer alteração que implique em modificação das informações,

documentos ou itens apresentados no ato da inscrição do projeto.
e). Projetos que de alguma forma vinculem caráter eleitoial, contenham cenas
ou incitem situações de crime, sejam vexatórios, discriminatórios ou atentem
contra a diginidade da vida humana e/ou os princípios constitucionais.
6. DO PROCESSO DE AVALTAçÃO
6.1 As propostas serão avaliadas em duas etapas.

6-2 Na primeira etapa de avaliação será feita a análise e habilitação de
documentos dos proponentes; se estes cumprem os requisitos formais de acordo
com o disposto no edital e, ainda, se apresentaram todos os documentos
exigidos. Esta avaliação será feita por servidores municipais.
6.3 A segunda etapa de avaliação compreende a análise de méríto dos projetos
sendo também de caráter classificatório, através de crítérios objetivos definidos
no item 6.5, mediante atribuição de notas pelo Comitê de Credenciamento,
Seleção e de Análises dos Projetos e propostas.
6.4 A segunda etapa de avaliação será realizada logo após a primeira de
habilitação, em que o Comitê de Credenciamento, Seleção e de Anátises dos
Projetos e Propostas realizará em ate 05 (cinco) dias a análise dos projetos
habilitados na primeira etapa, deliberando acerca de sua aprovação e, conforme
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a nota obtida de cada projeto, ordenando de acordo com a sua classificação em
ordem decrescente.
6.5 A avaliação dos projetos e, por conseguinte, a classificação destes pelo

Comitê de Gredenciamento, Seleção

e de Análises dos Projetos

e
Propostas levará em conta, com o mesmo peso e com pontuação específica,
totalizando o máximo de 100 (cem) pontos, computando-se para cada um dos
Módulos os seguintes critérios:

Critério

Descrição

a). Conteúdo e
coerência

Módulo "Vídeo-Aula ou Apresentação" Pertinência do conteúdo com a área de
atuação e o aspecto cultural evidenciado,
bem como a qualidade do vídeo

Pontuação

apresentado.

De00a40
Módulo Música "Live Cultural" e
Módulo Música "Festival Drive Thru"
- Relevância artística/cultu ral,
Fu ndamentação, Planejamento, estratégia
de ação e cronograma de execução
b). Viabilidade
quanto a sua
Execução

Módulo "Vídeo-Aula ou Apresentação": Verificação se o formato do vídeo
apresentado está de acordo com as
especificações técnicas do edital.
Módulo Música "Live Gultural" e
Módulo Música "Festival Drive Thru"
- Exequibilidade proposta, viabilidade
técnica e físico-financeira; relação de
custo/benefício; compatibilidade entre os
objetivos, a estratégia de realizaçáo e de
difusão, público-alvo e resultado final
previsto no projeto.

c). Qualificação
de profissionais
envolvidos

Pontos

Módulo "Vídeo-Aula ou Apresentação" e
Módulo Música "Live Cultural":
- Tempo de atuação na área:
a). Ate 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.

Módulo Música "Festival Drive Thru"
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.

De00a30
Pontos

De00a30
Pontos
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c). Acima de 10 postos: 30 pontos

6.6 Serão desclassificados os projetos que receberem média "zero" em algum

dos critérios de julgamento.
6-7 Dentre os projetos considerados viabilizados, haverá a classificação
conforme pontuação obtida, obedecendo ao limite de projetos a serem
contemplados de acordo com o módulo financeiro escolhido.
6.8 A nota final de cada projeto será a média aritmética simples das notas
atribu ídas pelos avaliadores.
6.9 será considerada a nota de 5i (cinquenta e um) pontos como nota
mínima para serem considerados viabilizados os projeios e aptos a serem
classificados em ordem decrescente. Os projetos que nãó atingirem pelo menos
aq u ela nota estarão automaticamente desclassificados.
6.10 Em caso de empate serão consideradas consecutivamente as maiores
notas atribuídas nos critérios "a" (conteúdo e coerência), "b" (viabilidade quanto
a sua execução) e "c" (qualificação de profissionais envolvÍdos). Permanecendo
o empate será realizado sorteio em sessão dirigida pela Secretária da Cultura do
Município de Guaratuba-Pr.
6.11 O Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise dos projetos e
Propostas poderá solicitar apoio técnico quando necessário, com indicação de
servidores públicos municipais ou terceiros devidamente habilitados.
6-12 O Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise dos projetos e
Propostas ebaborará a relação dos projetos classificados.
7. DA DIVULGAçÃO DOS RESULTADOS DAS ETAPAS
7 -1 Cada proponente é responsável por acompanhar a divulgação do resultado
final, homologação e demais atos relacionados a este certame através do Diário
oficial do Município de Guaratuba-PR, bem como pelo siÍe da prefeitura.
7.2 Na sessão indicada pelo item 4.2 será feita análise dos documentos de
habilitação dos projetos. Ato contínuo, serão divulgados os projetos habilitados.
7.3 Da divulgação dos projetos habilitados caberá recurso , em 02 (dois) dias,
dirigido à Sra. Secretária Municipal da Cultura através de protocolo na sede da
Prefeitura Municipal de Guaratuba, localizada à Rua Dr. João Cândido, no 380,
Centro, Guaratuba.
7.4 Os projetos habilitados serão analisados pelo Comitê de Credenciamento,
Seleção e de Análíses dos Projetos e propostas, em até 05 (cinco) dias e
publicado edital da classificação no siÍe da PreÍeitura de Guaratuba.
7.5 Do Edital de classificação dos Projetos caberá recurso em única instância
em até 02 (dois) dias dirigido à Secretária Municipal da Cultura através de
protocolo da Prefeitura Municipal de Guaratuba-PR, na sede da Prefeitura
Municipal de Guaratuba, localizada à Rua Dr. João cândido, no 380, centro,
Guaratuba. Esta decidirá em até 05 (cinco) dias.
7.6 Apos a análise dos recursos haverá homologação final do resultado, com
publicação no sife da Prefeitura Municipal de Guaratuba.
7.7 Os recursos serão avaliados por pelo menos 03 (três) membros do Comitê
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de credenciamento, seleção e de Análises dos Projetos e Propostas. os

mesmos membros deverãoãnalisar todos os projetos do respectivo modulo. Em
havendo empate, o voto de desempate será da Presidente do Comitê de
Gredenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas'
7.8 Durante a fase recursal não será permitida a juntada e complementação de
documentos obrigatórios e não enviados pelo proponente no momento da
inscrição.

paráirafo único. Para contabilização dos prazos estabelecidos neste item
serão consideradas as publicações do siÍe da Prefeitura.
8. DA REALIZAçÃO DOS OBJETOS DOS PROJETOS
8.1 Os proponentes contemplados neste Edital Música - Modulo "Vídeo-Aula ou
Apresentação" devem ceder os direitos autorais sobre os trabalhos
apresentaáor p"r" integrarem o acervo da Secretaria Municipal da Cultura de
Guaratuba, mediante assinatura de Termo de Cessão de Direitos, conforme
Anexo lll , pelo prazo de 01 (um) ano.

8.2 Os vídeos classificados como contemplados estarão aptos a receber os

recursos financeiros advindos deste edital, conforme conta bancária previamente
apresentada.
"Live
A.g Os proponentes contemplados neste Edital Música - Módulos Música
Culturai" e Modulo Música "Festival Drive Thr.t" estarão aptos a receber os
recursos financeiros aqui especificados a partir da data do Termo de Apoio
Emergencial.
8.4 Àtem de concluírem o projeto conforme detalhamento do projeto e
cronograma, os beneficiados dos Módulos Música "Live Cultural" e Módulo
Músicá "Festival Drive Thru" deverão informar à Secretaria Municipal da Cultura
qualquer solicitação de remanejamento de datas com pelo menos 5 (cinco) dias
O" antecedênóia em reunião presencial ou através do e-mail
cultura@guaratuba.pr.gov.br, devendo haver justificativa detalhada que será
analisada pela Secretaria Municipal da Cultura.
B.S O e- maildeverá especificar o nome do projeto, o contato do responsável e
todas as informações necessárias para o seu acompanhamento por parte do
Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e
Propostas, bem como pela Secretaria Municipal de Guaratuba-Pr.
8.6 Para que seja acompanhada a divulgação e transmissão do projeto
contemplado pela internet ou sua disponibilizaçáo por meio de redes sociais ou
outras plataformas digitais, em cumprimento do $5o. do artigo 90 do Decreto
Federal 10.46412020, o Proponente deverá informar previamente à Secretaria
Municipal da Cultura de Guaratuba a data, local, horário e demais
especificidades, em cumprimento ao cronograma apresentado e aprovado,
detalhando a forma de divulgação que realizará.
8.7 Tanto para a divulgação do projeto contemplado quanto durante o período
de transmissão do evento propiciado pelos recursos advindos deste edital
deverá estar visível pelo máximo de tempo possível o Brasão do Município de
Guaratuba e o Brasão do Governo Federal. Caso parte do evento serja realizado

rlì+JiJrt*r
*.r-

Município de Guaratuba
Estado do Paraná

presencialmente, neste ato também deverão ser mencionadas as fontes do
recurso.
8.8 O proponente do Módulo Música "Live Cultural" e/ou Modulo Música "FestivaÍ
Drive ThrLt" elaborará um relatorio final de cumprimento do objeto contendo a
descrição d as atividades realizadas e todo o material comprobatório de sua
realização sejam eles fotos , vídeos, descrição das atividades, matérias de jornais
e enviá-lo à Secretaria da Cultura e do Turismo para apreciação e finalização do
processo através do e-mail cultura(@ouaratuba.o r.qov.br Este relatório deverá
ser entregue em ate 10 (dez)dias após a execução do projeto. Este prazo poderá
ser prorrogado, a critério do Município de Guaratuba, conforme prazos a serem
cumpridos nos termos da legislação vigente e desde que cump ra o prazo descrito
no Termo de Apoio Emergencial.
8.9 A execução do objeto pode ou não ser acompanhada in loco por um
representante da Secretaria Municipal da CuÍtura para efeitos fiscalizatórios,
conforme a conveniência e o objeto do projeto.
9 DAS OBR|GAçÕES
E dever do responsável pelo projeto premiado cumprir fielmente o disposto
no Termo de Apoio Emergencial e realizar todas as atividades nas formas e
condições em que foram selecionadas.
9.2 E obrigatória a inserção do brasão da Prefeitura de Guaratuba e do Governo
Federal nas peças de divulgação do evento pelo Proponente contemplado. O
Brasão será disponíbilizado a todos os contemplados através do e-ma1
culturaôoua ratuba oov-br
As peças promocionais deverão ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, e não poderão trazer nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal.
9.3 As peças gráficas, bem como os spofs de rádio e tv, se houver, além do uso
da marca da PREFEITURA DE GUARATUBA e do GovERNo FEDERAL
deverão obedecer padrões estabelecidos conforme comunicação prévia com a
Secretaria Municipal da Cultura.
9.4 Os contemplados deverão, obrigatoriamente, submeter os materiais de
divulgação do projeto à aprovação do Comitê de Credenciamento, Seleção e
de Análises dos Projetos e Propostas, através da Secretaria de Cuitura,
pelo email: cultura@guaratuba.pr.gov.br
9.5 Ficam sob responsabilidade dos contemplados todos os contratos, os custos,
direitos autorais e conexos, de imagem, encargos e demais despesas
operacionais, não cabendo à Prefeitura de Guaratuba nenhum custo adicional
àquele previamente estabelecido neste Edital.
9.6 Para projeto apresentado por pessoa jurídica, eventual ausência de previsão
orçamentária de custos relativos a quaisquer encargos, inclusive patronais e
fiscais não desobriga o proponente de sua responsabilidade pelo cumprimento
através de recursos próprios, já que o valor sob a responsabilidade do Município
está previamente identificado como sendo aquele descrito no item 3.1.
9.7 Exclusivamente caberá ao empreendedor a responsabilidade pela legalidade
da utilização dos elementos artísticos apresentados no projeto, devendo atender
legislação de direitos autorais, direito à imagem, não havendo qualquer

9.í

ci*è.tÈJd+.lr

*-f

Município de Guaratuba
Estado do Paraná

responsabitidade da Prefeitura Municipal de Guaratuba, da Secretaria Muncipal
da Cultura, do Comitê descrito neste edital nem mesmo do Governo Federal.
9.8 O proponente deve obrigatoriamente manter seus dados cadastrais e de
contato atualizados durante todo o período de vigência deste Edital e Termo de
Apoio Emergencial. O Município de Guaratuba não se responsabiliza por
qualquer prejuízo que possa decorrer, direta ou indiretamente, em razão do
atraso e/ou falta desta atualizaçáo e que leve à inviabilidade de comunicação
oficial com o proponente.
Parágrafo Unico. No caso de o projeto selecionado não cumprir quaisquer dos
itens pactuados eiou não apresentar os documentos e itens exigidos neste
Edital conforme as características estabelecidas, os recursos financeiros
recebidos deverão ser devolvidos integralmente ao Município de GuaratubaPR, inclusive os rendimentos decorrentes de sua aplicação, quando for o caso,
na forma da legislação vigente, sem prejuízo da adoção das medidas
administrativas e judiciais cabíveis.
10 DOS PRAZOS DO CONTRATO

10.1 O prazo para a execução dos projetos aprovados

constará no Termo de
período
entre
a sua assinatura e a
compreendido
Apoio Emergencial, conforme
data de 30 de abril de 2021, podendo ser prorrogado por meio de ato próprio do
gestor local, desde que haja amparo na legislação federal.
10.2 O prazo de vigência do Termo de Apoio Emergencial será até o dia 30 de
maio de 2O21, já compreendido o prazo de prestação de contas, podendo ser
prorrogado por meio de ato próprio do gestor local, desde que haja amparo na
legislação federal.

11. DA DOTAçÃO ORçAMENTARIA

11.1

A

despesa prevista no presente Edital correrá

à

conta da dotação

orçamentária:
08.001
08.001
08.001
08.001

3.392.00
. 1 3.392.00
. 1 3.392.00
. 1 3.392.00
.1

- 3.3.90.30.00.00
- 3.3.90.36.00.00
- 3.3.90.39.00.00
4.2.07 2 - 3.3.90.48.00.00

4.2.072
4.2.072
1 4.2.072
1

1

1

11.2 A liberação do recurso para os projetos contemplados nos Módulos Música
"Live Cultural" e Música "Festival Drive Thru" se dará após assinatura do Termo
de Apoio Emergencial entre o proponente e o Município de Guaratuba.
í1.3 A liberação do recurso para os projetos contemplados nos Módulos Música
"Vídeo-Aula ou Apresentação" se dará após a homologação final do resultado.
11.4 O recurso financeiro concedido será depositado em conta corrente do banco
de preferência do proponente, em nome do proponente do projeto.

12. DAS DTSPOSTçÕES OenruS
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12.1 Este edital será publicado no Diário Oficial do Município. As análises
preliminares e finais de habilitação e seleção e demais atos estarão disponíveis
no sife da Prefeitura de Guaratuba: portal.guaratuba.pr.gov.br.
12.2 Caso os prazos previstos neste Edital não se iniciem ou terminem em dia
de normal expediente na Prefeitura Municipal, ficam automaticamente
prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.
12.3 Em caso de desistência, impossibilidade de recebimento do recurso
financeiro ou não cumprimento das exigências estabelecidas neste Edital por
parte do(s) proponente(s) contemplado(s), os recursos serão destinados a
outro(s) proponente(s) classificado(s) como suplente(s), sendo observada a
ordem de classificação discriminada pela Comissão. Caso haja desistêncía apos
o recebimento do repasse financeiro, caberão todas as medidas administratívas
contra o Proponente, além de eventuais medidas judiciais.
12.4 Havendo sobra de recurso entre os Módulos poderá ser deliberado pelo seu
remanejamento
í2.5 Os membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e Propostas poderão participar de todo o processo relativo concernente
ao Processo de Avaliação como forma de acompanhar o andamento dos
trabalhos e dirimir dúvidas que porventura se façam necessárias junto aos
segmentos artísticos ou culturais aos quais pertencem.
12.6 A Prefeitura Municipal de Guaratuba não se responsabiliza por qualquer
incidente ou danos de qualquer tipo, direto ou indÍreto, decorrentes da realização
do projeto contemplado.
12.7 Os contemplados autorizam, desde já, a Prefeitura de Guaratuba e o
Governo Federal o direito de mencionar seu apoio e de utilizar em suas ações
de difusão, quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, as peças
publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, imagens, fotografias e os
relatorios de atividades dos servlços aprovados neste Edital e demais direitos
patrimoniais.
í2.8 A Prefeitura Municipal de Guaratuba fica reservado o direito de prorrogar,
revogar, corrigir ou anular este Edital havendo motivos ou justificativas ou diante
de situação de conveniência, oportunidade ou interesse público.
12.9 Os proponentes que entregarem de forma incompleta os documentos
listados neste Edital, ou fora do prazo estabelecido, terão suas propostas
inabilitadas.
12.10 o ato de lnscrição do proponente pressupõe a aceitação e plena
concordância e compromisso de cumprimento de todos os critérios e condições
dos termos integrais deste Edital.
12.11 Em caso de necessidade de qualquer esclarecimento, o proponente
poderá entrar em contato até 01 (um) dia antes do encerramento das inscrições,
através do endereço eletrônico cultura@guaratuba.pr.gov.br ou pelo
telefonelwhatsapp 41 99796-9446 de segunda a sexta-feira, das OBh às 14h.
12.12 Os casos omissos serão dirimidos pelo Comitê de Credenciamento,
Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas.
12.13 E parte integrante deste Edital:
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a) Anexo l- Minuta do Termo de Apoio Emergencial;
b) Anexo ll - Declaração de Residência em Nome deTerceiro;
c) Anexo lll- Termo de Cessão de Direitos Autorais;
d) Anexo lV - Projeto - Pessoa Física - Módulo Música "Vídeo-Aula" ou
"Vídeo-Apresentação" - Envelope 02.
e) Anexo V - Projeto - Pessoa Física ou Jurídica - Módulo Música "Live
Cultural" e/ou Módulo Música "Festival Drive Thru" - Envelope 02.
f) Anexo Vl - Autodeclaração de ausência de impedimento.
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Guaratuba, 19 de novembro de 2020.
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ANEXO I - MINUTA DO TERMO DE APOIO
EMERGENCIAL

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N" OO4/2020 . GUARATUBA
CULTURAL - MUSICA

TERMO DE APOIO BMERGENCIAL NO
xxx/2020 Ao PROJETO XXXXXXX,

CONTEMPLADO NO EDITAL NO OO4I2O2O _
CHAMAMENTO PÚBLICO - GUARATUBA

CULTURAL

.

MUSICA, QUE ENTRE

CELEBRAM O

MUNICÍPIO

SI

DE
GUARATUBA E XXXXXXXXXXXXXX, NA
FORMA ABAIXO:

PREAMBULO:
Aos xxxxxxx (xxxxxx) dias do mês de xxxxxx de 2020, nesta cidade de Guaratuba, Estado do
Paranâ, de um lado O MUNICÍPIO DE GUARATUBA, denominada OUTORGANTE,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n." 76.017 .47410001-08, com sede
à Rua Dr. João Cândido, no 380, Centro, Guaratuba, Paranâ,neste ato devidamente representada
pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Roberto Justus, e
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, daqui por diante denominada OUTORGADA,
resolvem celebrar o presente TERMO DE APOIO EMERGENCIAL com fundamento na Lei
n' 8.66611993, Lei 14.01112020 - Lei Aldir Blanc regulamentada pelo Decreto Federa no
10.464/2020, Decreto de calamidade Pública no 6 de 20 de março de 2020 e pelo Decreto
Municipal no 23.286-2020 e Edital de Chamamento no 004/2020 GUARATUBA
CULTURAL - MUSICA.

I _ CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
1.1. O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio financeiro emergencial previsto no

EDITAL DE CHAMAMENTO N" 004/2020

- GUARATUBA CULTURAL - MUSICA, para
areahzação do Projeto "XXXXXXXXX", na forma descrita no Projeto aprovado pelo Comitê
de Credenciamento, Seleção e de Anãlises dos Projetos e Propostas, criado pela Portaria
Municipal n" 12.50412020, tendo como contrapartida por parte da OUTORGADA, além de
concluir o objeto conforme apresentado na proposta contemplada, a seguinte situação (se
houver).
rI _ CLÁUSULA SEGUNDA. DO VALOR DO PRÊMIO
O valor contemplado no EDITAL DE CHAMAMENTO N'004/2020 - CONCURSOGUARATUBA CULTURAL - MUSICA dO PROJETO XXXXXXXXXXX é de R$XXXXX
2.1.

(por extenso).
2.2. O valor correspondente ao apoio financeiro acima estabelecido será pago em uma única
parcela na conta corrente do proponente, após a assinatura do presente termo.

_ CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.I As despesas decorentes do presente Termo de Apoio Emergencial deconentes do objeto do

III

L

presente contrato cofferão por conta dos recursos das dotações orçamentárias:

3.392.00 1 4.2.072 08. 00 1 .'1 3. 392. 00 1 4.2.07 2 08.001 . 1 3.392.00 1 4.2.07208.001 . 1 3.392.00 14.2.O72 08.001

.1

3.3.90.30.00.00
3.3.90. 36.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.48.00.00

ry - cLÁusuLA QUARTA - DAS OBRTGAÇÕES Un OUTORGANTE
4.I.

Caberâ à

OUTORGANTE, emrazão ao seu objeto:

4.1.1. Liberar os recursos do Apoio Emergencial, de acordo com a cláusula segunda do Edital;

4.1.2. Conceder à OUTORGADA as condições estabelecidas no Edital;

4.1.3. Fiscalizar o cumprimento da contrapartida, conforme estabelecido no Edital,

caso esta

seja exigida;

4.1.4. Acompanhar

a execução do objeto deste Termo, nas formas estabelecidas no Edital;

4.I.5. Tomar as providências administrativas cabíveis, no caso da OUTORGADA

não

cumprir com as exigências previstas no respectivo Edital.

v - cLÁusuLA QUTNTA - DAS OBRTGAÇÕES

U.q,

OUTORGADA

5.1. Caberá a OUTORGADA

5.1.1 Utilizar os recursos financeiros recebidos da OUTORGANTE exclusivamente

nas

despesas pertinentes ao objeto do Edital, e de acordo com o Projeto apresentado.

5.1.2. Toda e qualquer

despesa a ser realizada pelo(a)

OUTORGADO(A), com os recursos

financeiros do Edital, previsto neste Termo, será da responsabilidade deste, sendo vedado o uso
do nome ou logomarca do Município para a contratação de bens ou serviços.

5.1.3. Executar o projeto integralmente, conforme aprovado pelo COMITÊ DE
CREDENCTAMENTO, SELEÇÃO E DE ,q.NÁLrSn DOS PROJETOS E PROPOSTAS.
Eventual alteração de cronograma apenas será possível com apreciação antecipada pela
Secretaria Municipal da Cultura.

5.1.4. Responsabilizar-se pelas

despesas relativas aos direitos autorais, nos termos da Lei

Federal 9.610198,bem como demais licenças, autorizações e outros direitos relativos ao projeto,
assim como taxas incidentes sobre a execução ou apresentação do projeto cultural a ser
executado, eximindo o Município de Guaratuba-PR de quaisquer reclamações de terceiros.

5.1.5.

O projeto proposto deverá ser executado, de acordo com o previsto no Edital

5.1.6. Responsabilizar-se em disponibilizar uma cópia digital com registro de todas

as

atividades realizadas no projeto, devendo esta ser entregue no ato da prestação de contas.
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5.1.7. Responsabilizar-se em disponibiliar todos os equipamentos necessários e materiais,
além de recursos humanos para as atividades de criação e execução do projeto apresentado.

de utilização de espaço público ou cedido pelo Município de Guaratuba para
qualquer das atividades atinentes ao projeto apresenado, será responsável pela sua limpeza bem
como pela retirada de eventuais materiais e equipamentos, não tendo o Município de Guaratuba

5.1.8. No caso

qualquer responsabilidade quanto a eventual avatia, furto, roubo ou danos;

5.1.g. Emitir mensalmente

e sempre que solicitado Secretaria Municipal da Cultura, relatório

das atividades propostas e da contrapartida - se existente, contendo o resultado alcançado, o
público, descrição das atividades, material de consumo, som, luz,matetial didático, assistentes,

profissionais, etc.
5.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento de encargos previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do Projeto, expressamente isentando o Município de Guaratuba de tais
valores e quaisquer outros, ainda que não previstos pelo Edital.
5.1.11. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao Município de Guaratuba ou
terceiros durante a execução do projeto ou em nome deste.

5.I.lZ. Mencionar no material de dir,ulgação do Projeto que este está sendo realizado "COM
RECURSoS Do PRoGRAMA DE APOIO A CULTURA _ MUNICÍPIO DE GUARATUBA
- SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E MINISTERIO DO TURISMO''.
5.1.13. Apresentarprestação de contas devidamente instruída com documentos que comprovem
coerência com o orçamento do projeto aprovado/executado, em até 10 (dez) dias após a
conclusão do objeto contratual (projeto), contendo a descrição das atividades realizadas e todo
o material comprobatório de sua realização, sejam fotos, vídeos, descrição das atividades,
matérias de jornais e enviâ-aà Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo para apreciação e
finalização do processo através do e-mail cultura@guaratuba.pr.gov.br. Este prazo poderá ser

prorrogado, a critério do Município de Guaratuba, conforme prazos a serem cumpridos nos
termos da legislação vigente e desde que cumpra o pÍazo máximo de vigência deste termo
contrafual.
5.1.14.

No caso de o projeto selecionado não cumprir quaisquer dos itens pactuados e/ou não

apresentar os documentos e itens exigidos no Edital n' 00412020 e seus anexos, conforme as
características estabelecidas, os recursos financeiros recebidos deverão ser devolvidos,
atualizados, inclusive os rendimentos decorrentes de sua aplicação, quando for o caso, na forma
da legislação vigente, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis.
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5.1.15. Não transferir a outrem no todo ou em pafte o objeto deste termo.
5.1.16. Devolver em caso de não cumprimento das exigências do Edital e das obrigações
pactuadas neste termo, no montante integral os recursos recebidos na forma deste termo, no

30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificação
juros
administrativa, com
e correções monetárias acrescidas pelo INPC, computados desde a
liberação dos recursos pelo Município de Guaratuba-PR, atê a data da efetiva devolução pela
OUTORGADA, e de juros de mora de IoÁ, ao mês, incidentes apartir do 31'dia subsequente
prazo máximo de

ao recebimento da notificação.

VI _ CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
6.1. O não cumprimento das exigências do Edital ou de qualquer das cláusulas deste Termo de
Apoio Emergencial implicará na inabilitação do responsavel pelo Projeto para firmar quaisquer
novos compromissos com o Município de Guaratuba, além de ficar obrigado a devolver a
importância recebida, com juros de mercado e correções legais, não obstante às penas e sanções
legais cabíveis previstos na Lei 8.666193, além de ficar impossibilitado, pelo prazo máximo de

02 (dois) anos, de contratar ou licitar com o Muninicípio de Guaratuba, assegurado

o

contraditório e a ampla defesa previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

VII _ CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO
7.L. O prazo para a execução do projeto aprovado e atê a 30 de abril de 2021, podendo ser
prorrogado por meio de ato do Município de Guaratuba, desde que haja amparo na legislação
federal.
7.2. O prazo de vigência do Termo de Apoio Emergencial será até o dia 30 de maio de 2021,
podendo ser proffogado por meio de ato do Município de Guaratuba desde que haja amparo na
legislação federal.

VUI. CLÁUSULA OITAVA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
8.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos estabelecidos no Edital de
ChAmamento nO. XXX/2020 _ CONCURSO CULTURAL GUARATUBA CULTURAL _

nrÚsrcn.
rX _ CLÁUSULA NONA. DA PUBLICIDADE
9.1. Apos assinatura deverá o presente Termo ser publicado no Diário Oficial do Município,
correndo por conta da OUTORGANTE.

X _ CLÁUSULA DECIMA - DO FORO
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Guaratuba-PR para dirimir dúvidas ou questões oriundas
deste Termo.
4

E por estarem de comum acordo com todos os itens e condições estabelecidos neste Termo,
na presença
assinam-no as partes, em11(duas) vias de igual teor e forma, para os fins de direito,
das testemunhas abaixo.

Guaratuba, xx de xxxxxx de2020

MUNICÍPIO DE GUARATUBA

C

Roberto Justus
CPF n.'018.691.799-60
Prefeito
OUTORGANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO
Maria do Rocio Braga Bevervanso
CPF no 764.035.139-15
Secretiíria

noüxxxxxxxxxxxxx
C

xxxxxxxxxxxxxxxx
CPF n" xxxxxxxx
OUTORGADA
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ANEXO II _ DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCTN. EM NOME DE TERCEIRO

EDITAL DE CHAMAMENTO N" OO4/2020 - GUARATUBA CULTURAL MUSICA

Eu,

CPF

RG

no

Exped.

no

com domicílio na

Rua
Cidade Guaratuba-PR

Declaro, a pedido do (a) interessado (a) e para fins de provas junto ao Município de

em vista CHAMAMENTO PÚBLICO No 00412020
(a) sr.
MUSICA, que o
GUARATUBA CULTURAL -

Guaratuba-pR tendo-se

(a)
e no imóvel acima identificado,localizado nesta cidade de Guaratuba-PR.

resd

por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em câso de falsidade das informações aqui prestadas.

I
Local

I

Data

Assinatura do Declarante

Observações:
1) Reconhecer fÏrma desta declaração
Z) Anexar Comprovante de Residência em nome do Declarante - que corresponde ao
mesmo endereço aqui informado como sendo o endereço do Proponente do Projeto.

1-

ANEXO

III _ TERMO

DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

EDTTAL DE CIIAMAMENTO - cUARATUBA CULTURAL
Para o Módulo "Vídeo-Aula ou Apresentação"

- nnÚSrCl

Eu,

proponente do Projeto
inscrito no Edital n" 00412020 - GUARATUBA CULTURAL MUSICA, venho pormeio desta
declaração , paratodos os fins CEDER o direito do autor e o direito de imagem para o uso do
vídeo autoral próprio apresentado, pelo prazo de 01 (um) ano para uso exclusivo do Município
de Guaratuba-PR através da Secretaria Muncipal da Cultura e do Turismo, apartir da aprovação

-

C

do projeto.
E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fé.

Guaratuba, xx de xxxxxx de2020.

xxxxxxffi
C

xxxxxxxxxxxxxxxx
CPF no xxxxxxxx
Assinatura do Proponente

l_

ANEXO IV
PROJETO
nfÓUUf.O VfÚSfCA "VÍUBO-IULA" ou MUSICA *VÍnBO-APRESENTAçÃO"

ENVELOPE 02
EDITAL DE CHAMAMENTO N" OO4/2020 . GUARATUBA CULTURAL MUSICA
Eu,
proponente do Projeto
inscrito no Edital n'00412020 -

GUARATUBA CULTURAL _ MUSICA, MODULO "V ÍuBo-auLA ou vÍDEoAPRESENTAçÃO" venho por meio desta informar que apresento o vídeo através de

íIndicar NA LINHA

IMA o tink DO VÍPPO que deverá

estar disnonível Dara acesso

OU

todo o

te ao Muni
com os

ENVELOPE 2 em

Declaro, ainda, que minha atuação cultural correponde à ârea desenvolvida no vídeo: (explicar
nas linhas abaixo como é sua atuação cultural, como desenvolveu a criação do vídeo, e qual o
tempo em que atua na área do projeto apresentado):

E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fé.

Em anexo juntar Portfólio ou seja, comprovantes de sua atuação na ârea através de
matérias de jornais eloa blogs elou revistas e/ou críticas e/ou certificados e
diplomas/ou atestados de capacidade técnica, emitidos por empresa pública ou
privada e/ou declarações, contrato, nota fiscalrfolders, todos legíveis, com identiÍicação do
veículo e/ou mídia de imprensa/instituição promotora, local de publicação e data de
veiculação do conteúdo/documento ou links digitais parâ acesso.
ribeirinhas. Dovos
culturais imanentes a comunidades
Caso se trate de
mento.
não nrecisam
autopertenci
autodeÍinição
e
tradicionais.
conforme
eco munidades
apresentar portfólio.

Guaratuba, xx de xxxxxx de2020.

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

CPF

nO XXXXXXXX

RESPONSÁVBT PELO PROJETO
1

ANEXO V
PROJETO

MóDULo MúsICA vróuuros vrúsrca

,,LIVE CULTURAL,,

C/OU

..FESTIVAL DRIVE THRU'

ENVELOPE 02
EDITAL DE CHAMAMENTO NO OO4/2020 - GUARATUBA CULTURAL MUSICA
Eu,

proponente do

Projeto

,

inscrito no Edital n" 00412020 - GUARATUBA CULTURAL - MUSICA, Música "Live
Cultural" e/ou Módulo Música "Festival Drive Thru" venho por meio deste descrever o meu
projeto conforme abaixo segue:

1.

Nas linhas abaixo apresentar e explicar o seu projeto

2. Nas linhas abaixo explicar a relevância artística e cultural de seu projeto, sua fundamentação e

objetivo.

3.

Nas linhas abaixo explicar como é sua atuação cultural em Guaratuba-PR, como

desenvolveu a criação do seu projeto, e qual o tempo em que atuana área do projeto apresentado
- apresentando portfolio, conforme descrito no Edital (comprovação com documentos):

4.

Nas linhas abaixo explicar comos será sua estratégia de ação e o cronograma de execução
do projeto:

!

5. Descrever abaixo as Diretrizes do seu projeto:
Material que utilizará,
Número de pessoas envolvidas,
Número de postos de trabalho relacionados à execução do seu projeto (indicar quais técnicos serão
e um breve currículo),
Local necessário,
Estrutura,
Cronograma de execução
Orçamento - custo com planilhamento de gastos a serem executados caso o projeto venha a ser
aprovado,
Data provável para a execução do projeto,
Duração do evento,
Público alvo a ser atingido,
Demais especificações para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários exigidos pelo
Edital bem como para descrever o Projeto com todas as suas características.

E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fé

Guaratuba, xx de xxxxxx de2020.

XXXXXXXXXXXXXXXX

CPF

NO

XXXXXXXX

RESPONSÁVTI PELO PROJETO
2

ANEXO VI _ DECLARAçÃO _ INEXISTÊNCTA DE IMPEDIMENTO

EDITAL DE CHAMAMENTO

NO OO4/2020.

GUARATUBA CULTURAL.

MUSICA

Eu,

CPF

no

com domicílio na

RG

Exped

no

Rua
Cidade Guaratuba-PR

DECLARO, tendo-se em vista o GHAMAMENTO PÚBLICO N' 004/2020 - GUARATUBA
CULTURAL - MÚSICA, que não pertenço aos quadros da Administração Direita ou
Indireta do Município de Guaratuba-PR; que não sou um dos membros do Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc
do Município de Guaratuba-PR, nem com estes possuo parentesco até o 3o. grau, nem possuo
qualquer outro impedimento para participar do certame.

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

I
Local

Data

Assinatura do Declarante

Observação: Reconhecer firma desta declaração

t

d"}.l..IÁ.*

Município de Guaratuba

:-r;

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICJPAL DA CULTURA
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N'OO5/2020 SMCTFOMENTO - EDITAL ALDIR BLANC
GUARATUBA CULTURAL - DANçA

A Prefeitura Municipal de Guaratuba, por meio
da Secretaria Municipal da Cultura, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas, torna público o presente Edital que tem por objeto estabelecer
ações emergenciais ao segmento DANçA com vistas ao preenchimento da
programação cultural do Município de Guaratuba-PR, como ação
emergencial de enfrentamento à Covid-19 avençada pela Lei Federal de n'
14.017 de 29 de junho de 2020 - Lei Aldir Blanc regulamentada pelo Decreto
Federal de no. 10.464 de 17 de agosto de 2020, Decreto Legislativo de
Reconhecimento de Estado de Calamidade Pública de n' 6 de 20 de março
de 2020 e pelo Decreto Municipal no.23.286 de 16 de março de2020 e suas
alterações.

Federal

Conforme o inciso ll do art. 2' do Decreto
de no 10.464 de 17 de agosto de 2020, bem como a Lei Federal

14.01712020, cabe ao Município de Guaratuba-Pr elaborar e publicar editais,
chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor
cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de
espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento
de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções
audiovisuais, de manifestações culturais, bem como a realização de atividades

artísticas

e

culturais que possam

ser

transmitidas pela internet ou

disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.

O presente edital se filia ao inciso lll do arL 2"
da Lei 14.01712020 c/c inciso lll do art. 2" do Decreto Federal 10.464 cumprindo,
portanto, o que determina a legislação vigente. Cabe à Secretaria Municipal da
Gultura e ao Comitê de Gredenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e Propostas, criado pela Portaria Municipal de no. 12.50412020,
apoiar e fomentar iniciativas advindas das trabalhadoras e trabalhadores da
cultura oportunizando a escolha de suas próprias finalidades culturais, ao
mesmo tempo em que estimula o incremento do sistema produtívo da cultura.
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1.1

DO OBJETO

O presente EDITAL destina-se a apoio ao setor cultural do Município de
Guaratuba por meio de Edital de Fomento Cultural como ação
emergencial de enfrentamento ao SARS-CoV-2 (Covid19) tendente à
manutenção de agentes, de espaços,
iniciativas,
cursos,
produções,
de
de desenvolvimento de atividades de economia criativa

de

de

dãèirJôd,r

jlk*

---f

Município de Guaratuba

!i'-

;n;

Estado do Paraná

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações
culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que
possam ser transmitidas pela ínterneÍ ou disponibilizadas por meio de
redes sociais e outras plataformas digitais.
Entende-se por "apoio ao setor cultural do Município de Guaratuba"
projetos que sejam realizados no Município por artistas e demais
trabalhadoras e trabalhadores da cultura, incluindo aqueles projetos que
visem à promoção de suas atividades perante a comunidade local,
outras regiões brasileiras ou de outras nacionalidades.
Os projetos, conforme o disposto no inciso lll do arl.2' da Lei 14.017 Lei Aldir Blanc deverão ser destinados à manutenção de agentes, de
espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de
atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções
audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de
atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet
ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas
digitais.
Todas as atividades decorrentes da realização dos projetos
contemplados deverão ser oferecidas gratuitamente à população na
modalidade virtual, tendo como possibilidade de realizaçãolexecução do
projeto de forma presencial, desde que cumpridas as medidas sanitárias
vigentes no município à época de sua execução.
O proponente poderá inscrever UM único projeto em cada um dos
módulos. No caso de um mesmo projeto ser inscrito 02 (duas) vezes, a
inscrição anterior será desconsiderada e terá validade apenas a última
inscrição realizada.
O total de recursos destinados para os fins deste Edital é de ate R$
29.425,89 (vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e
oitenta e nove centavos) na categoria DANÇ4.
Caso para a realização do projeto apresentado, haja necessidade de
utilização de espaço público, deverá ser apresentado no projeto
detalhadamente o local necessário, data e horário prováveis para sua
utilização e demais especificidades necessárias. Em havendo mais de
um projeto com necessidade de utilização de um local no mesmo
horário/dia, terá preferência aquele que primeiro protocolou a proposta.
Todo o custo, eventuais licenças, taxas, autorizações ou documentação

necessária para planejamento e execução do Projeto será da
responsabilidade exclusiva da Proponente não havendo por parte do
Município qualquer ônus ou valor complementar a ser pago ao
Proponente ou terceiros, nem mesmo para manutenção ou limpeza do

espaço público eventualmente a ser utilizado.
1.9

do edital categoria DANçA

entende-se possível a
apresentação de propostas culturais ligadas ao campo da dança

Para fins

podendo ser, conforme os Modulos especificados no item 3.1: projetos
de produção de espetáculos, shows de dança, realizaçáo de cursos,
apresentação, projeto de difusão com a realização de apresentações,
shows e similares desde que aconteçam integralmente dentro do
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Município de Guaratuba. Projetos que visem à pesquisa em dança, como
publicações e similares; projetos que visem à criação de conteúdos
relacionados à categoria DANç4.

2.

DAS TNSCRTçOES

2.1.

Para este Edital de Dança podem se inscrever Pessoas Físicas (Modulos
"Vídeo-Aula ou ApresentaÇão", "Live Cultural" ou "Festival Cultural Drive
Thru') ou Pessoas Jurídicas (apenas no Módulo "Festival Drive Thru').
Considera-se inscrição de Pessoa Física, aquela realizada por maiores de
18 anos, domiciliados no Município de Guaratuba-PR, capazes,que sejam
os responsáveis diretos pelo projeto cultural.
Considera-se inscrição de Pessoa Jurídica aquela realizada por
instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, cujo estatuto ou contrato
social e cartão de CNPJ tenha como natureza o desenvolvimento de
atividades relacionadas à produção artística e/ou cultural, sediadas no
Município de Guaratuba-PR.
No caso de inscrições feitas por cooperativas, associações, federações
ou entidades com representação legal ou grupo comunitário deverá ser
especificado, obrigatoriamente, o nome do grupo, artista ou associado

2.2.
2.3.

2.4.

que está sendo representado, bem como, declaração quanto

2.5.
2.6.

2.7.

3.

à

representação.
Pessoa Fisica ou Jurídica, com domicilio no Município de Guaratuba-Pr,
deverá comprovar que seu ramo de atuação tem relação com o objeto
deste Edital, devendo comprovar experiência na realização de ao menos
01 (um) evento relacionado à area do projeto cultural apresentado.
Para fins da comprovação de endereço serão considerados documentos
hábeis aqueles emitidos no ano de2020: qualquer comunicado de tributos
municipais, estaduais ou federais, faturas de concessionárias de gás, luz,
água, telefone, internet, celular, cartão de crédito, TV por assinatura,
correspondência bancária ou contrato de aluguel.
A inscrição dos projetos corresponde à aceitação de todos os termos do
presente Edital.

DO VALOR DO EDTTAL E DOS MODULOS

- DANçA

3.1 Para o presente Edital está disponibilizado o valor de até R$ 29.425,89
(vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove
centavos) na categoria DANÇA, podendo o Proponente se Ínscrever nos
seguintes Módulos:

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
MAXIMO DE
PROJETOS
CONTEMPLADOS
NO

MODULO

TEMPO DURAçÃO VALOR
UNITARIO

Módulo Dança "Vídeo- Vídeo-aula: mínimo
Aula ou
de 20 (vinte) minutos
Apresentação"
Vídeo- apresentação: R$ 1.000,00

05

mínimo de 05 (cinco)
minutos

Módulo Dança "Live
Cultural"

Mínimo de

40 R$ 2.000,00

02

Módulo Dança
"Festival Drive Thru"

Mínimo de th30 (uma R$ 20.000,00
hora e trinta minutos)

01

(quarenta) minutos

3.2 Para o Modulo "Vídeo-Aula ou Apresentação" e o Módulo "Live Cultural"
apenas serão aceitas inscrições de proponentes Pessoas Fisicas sendo,
portanto, vedada a participação de Pessoas Jurídicas em tais módulos.
3.3 Para o Módulo "Vídeo-Aula" o vídeo apresentado deverá conter no mínimo
a duração de 20 (vinte) minutos e para o Modulo "Vídeo-Apresentação"
deverá conter no mínimo a duração de 05 (cinco) minutos. Em qualquer das
hipóteses, compatíveis para divulgação no youtube, facebook, whatsapp.
3.4 Cada vídeo referente ao Módulo "Vídeo-Aula ou Apresentação" deverá ser
inédito, gravado na horizontal e seu conteúdo não poderá ser divulgado em
plataforma sem autorização do Município.
3.4.1 Durante o vídeo deve permanecer visível o Brasão do Município de
Guaratuba-PR e o Brasão do Governo Federal, estando estes disponíveis
para acesso através do siÍe da Prefeitura Municipal de Guaratuba.
3.4.2 O proponente deverá indicar ao Município o Link para acesso ao vídeo,
que não deverá estar disponibilizado para acesso externo de terceiros, para
que se preserve o seu ineditismo, ou apresentá-lo em pendrive junto com
os documentos do Envelope 2, tudo conforme consta no Anexo Vl.
3.5 Para os Módulos Dança "LÍve Cultural" e Dança "Festival Drive Thru" a
execução do Projeto será realizada conforme prazo estabelecido no Termo
de Apoio Emergencial e no item 10.1 deste edital.
3.6 A "Liye Cultural" deverá ter um tempo de duração mínima de 40 (quarenta)
minutos de transmissão pelainternet, sendo que o custo de sua transmissão
já deverá estar previsto pelo Proponente conforme o recurso financeiro
disponibilizado para tal módulo, sendo de sua responsabilidade a divulgação
e transmissão. Apos, deverá enviar o link ao Município.
3.7O "Festival Drive Thru" deverá ter um tempo de duração minima de 01h30
(uma hora e trinta minutos), devendo ao menos 50% do evento ser
transmitido pela internet, caso as regras sanitárias do Município permitam a
sua realização concomitantemente na forma presencial, cumprida toda a
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regulamentação vigente ao tempo da realização.
3.7 .1 Para a execução de todo o projeto já devem estar previstos todos os seus
custos, inclusive o da gravação, divulgação e transmissão pela internet.
3.7.2 A transmissão do evento é de responsabilidade do proponente, podendo
o Município ceder eventual local público pretendido, mediante solcitação
prévia.
3.8 Deverá o valor do projeto apresentado para os Módulos Dança "Live Cultural"
e Dança "Festival Drive Thru" estar adequado ao custo da planilha
orçamentária a ser apresentada.
3.9 Os conteúdos digitais e a difusão cultural deverão ter o caráter do ineditismo
nas redes, plataformas, devendo evidenciar a Dança conforme as
características a serem desenvolvidas em cada projeto.

4. DA APRESENTAçÃO DAS PROPOSTAS
4.1 Para participar do certame, os proponentes deverão protocolar 02
ENVELOPES lacrados com a documentação exigida, cada qual devidamente
identificado até às 10h30min (dez horas e trinta minutos) dia 08 de dezembro de
2020, na sede da Prefeitura Municipal de Guaratuba, localizada à Rua Dr. João
Cândido, no 380, Centro, Guaratuba.

4.2 A Sessão de abertura dos envelopes será iniciada no dia 08/1212020 às
11:00 horas na Avenida José Nicolau Abagge, s/no, Ginásio de Esportes, em
Guaratuba.
4.3 Os documentos obrigatorios a serem apresentados são os seguintes:

4.2.1 Proponente PESSOA FISICA deverá apresentar

os

seguintes

documentos:
No ENVELOPE 01:
a) Copia do RG e CPF;
b) Copia de 01 (um) comprovante de residência nos termos do item 2.6 em
nome do proponente ou de parente de primeiro grau. Caso o proponente não
possua comprovante de residência em seu nome ou de parente de primeiro grau,
este deverá apresentar o Anexo ll - Declaração de Residência em nome de
terceiros devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel,
comprovante de residência atualizado do proprietário do imóvel e copia do
documento de identificação civil (RG, CNH, CTPS ou similares contendo
fotografia) do proprietário do imóvel'
c) Cópia legível de documento contendo o número do PIS/PASEP ou
inscrição no iNSS do proponente.
d) Copia do cartão bancário em conta corrente da preferência do proponente
ou copia do Contrato de Abertura de Conta Corrente;
e) Autodeclaração de que o proponente não pertence aos quadros da
Administração Direita ou lndireta do Município de Guaratuba-PR; que não é um
dos membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos
e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc do Município de Guaratuba-PR, nem
com estas possui parentesco até o 3o. grau, conforme Anexo Vl.
0 Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais
acessível através do site www.rêceita.fazenda.o ov.br.
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g)

Certidão Negativa de Tributos Estaduais acessivel através do sÍte

www.pr.gov.br

h) Certidão Negativa de tributos Municipais de Guaratuba-Pr, acessível
através do
site: http://servicos.guaratuba.pr.qov.br:B0971portalcontri bu ntelem issao-certid oes
i

i) Os links para emissão das certidões constam do sife da Prefeitura Municipal
de G u a ratu ba : http :/lporta L q u a ratu ba. pr.qov. b r/certid oes.

No ENVELOPE 02:
a). Anexo lV devidamente preenchido - Projeto Gultural Módulo Dança "Vídeo-

Aula ou Apresentação": preenchimento e entrega de todos os documentos
relacionados ao projeto conforme ANEXO lV contendo documentos solicitados

e indicação do link do vídeo para ser analisado pelo Município (ou a entrega
através de pendrive hábil a acesso dentro do Envelope 2).
Parágrafo Primeiro. Apresentação de um Portfólio: matérias de jornais e/ou
b/ogs e/ou revistas e/ou críticas e/ou certificados e diplomas/ou atestados
de capacidade técnica, emitidos por empresa publica ou privada e/ou
declarações, contrato, nota fiscal, folders, todos legíveis, com identificação do
veículo e/ou mídia de imprensa/instituição promotora, local de publicação e
data de veiculação do conteúdo/documento.
Parágrafo Segundo. Manifestações Culturais imanentes a comunidades rurais,
ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais, conforme autodefinição e
autope rtenci mento, não precisam apresenta r portÍól io.
b). Projeto Gultural Módulo Dança "Live Gultural" ou "Festival Drive Thru":
documentos devidamente preenchidos conforme anexo V.

4.2.2 Proponente PESSOA JURíDICA deverá apresentar os seguintes
documentos:
No ENVELOPE 01:
Cópia do RG e CPF do representante legal;
Copia de 01 (um) comprovante de domicílio em nome da pessoa jurídica
nos termos do item 2.6;
c) Cópia do cartão bancário, em nome da empresa e/ou entidade. ou copia
do Contrato de Abertura de Conta Corrente;
d) Cópia do Estatuto e da Ata de Eleição da Diretoria, Contrato Social ou
Requerimento de Empresário, bem como suas alterações contratuais;
e) Comprovante de inscrição no CNPJ;
f) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, válida, obtida através do endereço eletrônico
www. receita.fazenda.qov. br.
g) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais, obtida através do
endereço eletrônico \A/wnroovhr
h) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, válida, obtida
através do endereço eletrônico http://servicos.guaratuba.pr.gov.br:8097/portalcontribu nte/em issao-certidoes
i) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

a)
b)

i
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(FGTS), válida, obtida através do

endereço

eletrônico

www.sifqe.caixa.qov. br/Cidadao/Governo/Asplcrf.asp:

j) Certidão Negativa de débitos trabalhistas, válida, obtida através do
s. br;
e ndereço eletrôn ico www.tst. us. br/certidao/ ou www. trt9.
k) Os /rnks para emissão das certidões constam do siÍe da Prefeitura
M u ici pal de G uaratu ba : http :i/portal. g ua ratu ba. pr. gov. br/certidoes.
l) Os seguintes documentos relacionados ao representante da pessoa
i

i

u

n

jurídica:
- Deverá apresentar autorização com firma reconhecida de todos os integrantes
do quadro societário, caso não esteja evidente no instrumento de constituição da
pessoa jurídica quem detém a legitimidade para representar a empresa
legalmente;
- Copia do RG e CPF ou outro documento oficial de representante legal da
pessoa jurídica, contendo fotografia.
proponente não pertence aos quadros da
Autodeclaração de que
Administração Direita ou lndireta do Município de Guaratuba-PR; que não é um
dos membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos
e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc do Município de Guaratuba-PR, nem
com estas possui parentesco até o 30. grau, conforme conforme Anexo Vl.

o

-

No ENVELOPE 02:

a). Projeto Cultural Módulo Dança "Festival Drive Thru"'. documentos
devidamente preenchidos conforme anexo. Pessoa Juridica está impedida de
resenta
nos Modulos "Vídeo-Aula ou
"Live Cultural"
Parágrafo Primeiro. Considera-se como Portfólio: matérias de jornais e/ou
b/ogs e/ou revistas e/ou críticas e/ou certificados e diplomas/ou atestados
de capacidade técnica, emitidos por empresa pública ou privada e/ou
decfarações, contrato, nota fiscal, folders, todos legíveis, com identificação do
veículo e/ou mídia de imprensa/instituição promotora, local de publicação e
data de veiculação do conteúdo/documento.
Parágrafo Segundo. Manifestações Culturais imanentes a comunidades rurais,
ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais, conforme autodefinição e
pertenci mento, não precisam a presenta r portfól io.
Parágrafo Terceiro. Durante a execução do Projeto poderá ser solicitada a
qualquer tempo pelo Município de Guaratuba, a exibição de documentação
atualizada, uma vez que o repasse financeiro depende da apresentação de
certidões válidas.
Parágrafo Quarto E vedada a inclusão no projeto de determinações quanto a
participação direta da Prefeitura Municipal na indicação ou escolha de locais de
apresentação, intervenções urbanas e outros correlatos. A responsabilidade total
do projeto é inteiramente do proponente sendo este fator, na sua ocorrência,
motivo de desclassificação do projeto.
Parágrafo Quinto. A inscrição implicará no conhecimento e aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais o proponente não
poderá alegar desconhecimento.

Município de Guaratuba
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Parágrafo Sexto O prazo para recebimento das propostas será conforme
indicado no item 4.1
Parágrafo Sétimo Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis ou com
prazo de validade vencido.

5

DAS VEDAçÕES
5.1 Estão impedidos de inscrever-se no presente Edital:
a)
Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria possuam
relações de parentesco até o 3o grau com membros do Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas
e com servidores da Prefeitura Municipal que tenham algum tipo de
vinculação aos atos decisorios quanto a presente edital.
b)
Pessoas Físicas menores de 18 (dezoito)anos.
c)
Servidores da Secretaria da Cultura e do Turismo ou membro do
Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e
Propostas ou pessoas que possuam parentescos com estes até o 3o
grau.
d)
Orgãos Públicos.

5.2 Estão proibidos:

a) Projetos ou documentação entregue fora do período estabelecido;
b) lnscrições realizadas sem a documentação estabelecida;

c)

A troca do proponente;

d) Qualquer alteração que implique em modificação das informações,
documentos ou itens apresentados no ato da inscrição do projeto.
e). Projetos que de alguma forma vinculem caráter eleitoral, contenham cenas
ou incitem situações de crime, sejam vexatorios, discriminatórios ou atentem
contra a diginidade da vida humana eiou os princípios constitucionais.

6. DO PROCESSO DE AVALTAçÃO
6.1 As propostas serão avaliadas em duas etapas.

6.2 Na primeira etapa de avaliação será feita a análise e habilitação

de
documentos dos proponentes; se estes cumprem os requisitos formais de acordo
com o disposto no edital e, ainda, se apresentaram todos os documentos
exigidos. Esta avaliação será feita por servidores municipais.
6.3 A segunda etapa de avaliação compreende a análise de mérito dos projetos
sendo também de caráter classificatório, através de critérios objetivos definidos
no item 6.5, mediante atribuição de notas pelo Comitê de Credenciamento,
Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas.
6.4 A segunda etapa de avaliação será realizada logo após a primeira de
habilitação, em que o Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e Propostas realizará em até 05 (cinco) dias a análise dos projetos
habilitados na primeira etapa, deliberando acerca de sua aprovação e, conforme
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a nota obtida de cada projeto, ordenando de acordo com a sua classificação em
ordem decrescente.
6.5 A avaliação dos projetos e, por conseguinte, a classificação destes pelo

Comitê de Credenciamento, Seleção

e de Análises dos Projetos

e

Propostas levará em conta, com o mesmo peso e com pontuação específica,
totalizando o máximo de 100 (cem) pontos, computando-se para cada um dos
Módulos os seguintes critérios:

Critério
a). Conteúdo e
coerência

Descrição

Pontuação

Módulo "Vídeo-Aula ou
Apresentação" - Pertinência do

conteúdo com a área de atuação e o
aspecto cultural evidenciado, bem
como a qualidade do vídeo
apresentado.

De00a40
Pontos

Módulo Dança "Live Gultural" e
Módulo Dança "Festival Drive Thru"
- Relevância artística/cultural,
Fundamentação, Planejamento,
estratégia de ação e cronograma de
execução
b). Viabilidade quanto a
sua Execução

Módulo "Vídeo-Aula ou
Apresentação": - Verificação se o
formato do vídeo apresentado está de
acordo com as especificações
técnicas do edital.
Módulo Dança "Live Cultural" e
Módulo Dança "Festival Drive Thru"
- Exequibilidade proposta, viabilidade
técnica e físico-financeira; relação de
custo/benef ício; com patibilidade entre
os objetivos, a estratégia de
realização e de difusão, público-alvo e
resultado final previsto no projeto.

c). Qualificação de
profissionais envolvidos

Módulo "Vídeo-Aula ou
Apresentação"e
Módulo Dança "Live Cultural": Tempo de atuação na área:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.

De00a30
Pontos

De00a30
Pontos
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Módulo Dança "Festival Drive Thru"
Postos de Trabalho relacionados:
a). Ate 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

6.6 Serão desclassificados os projetos que receberem média "zero" em algum
dos critérios de julgamento.
6.7 Dentre os projetos considerados viabilizados, haverá a classificação
conforme pontuação obtida, obedecendo ao limite de projetos a serem
contemplados de acordo com o módulo financeiro escolhido.
6.8 A nota final de cada projeto será a média aritmética simples das notas
atribu ídas pelos avaliadores.
6.9 Será considerada a nota de 51 (cinquenta e um) pontos como nota
mínima para serem considerados viabilizados os projetos e aptos a serem
classificados em ordem decrescente. Os projetos que não atingirem pelo menos
aquela nota estarão automaticamente desclassificados.
6.10 Em caso de empate serão consideradas consecutivamente as maiores
notas atribuídas nos critérios "a" (conteúdo e coerência), "b" (viabilidade quanto
a sua execução) e "c" (qualificação de profissionais envolvidos). Permanecendo
o empate será realizado sorteio em sessão dirigida pela Secretaria da Cultura do
Município de Guaratuba-Pr.
6.11 O Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise dos Projetos e
Propostas poderá solicitar apoio técnico quando necessário, com indicação de
servidores públicos mun icipais ou terceiros devidamente habil itados.
6.12 O Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise dos Projetos e
Propostas ebaborará a relação dos projetos classificados.
7. DA DIVULGAçÃO DOS RESULTADOS DAS ETAPAS
7.1 Cada proponente é responsável por acompanhar a divulgação do resultado
final, homologação e demais atos relacionados a este certame através do Diário
Oficial do Município de Guaratuba-PR, bem como pelo site da Prefeitura.
7.2 Na sessão indicada pelo item 4.2 será feita análise dos documentos de
habilitação dos projetos. Ato contínuo, serão divulgados os projetos habilitados.
7.3 Da divulgação dos projetos habilitados caberá recurso, em 02 (dois) dias,
dirigido à Sra. Secretária Municipal da Cultura através de protocolo na sede da
Prefeitura MunicÍpal de Guaratuba, localizada à Rua Dr. João Cândido, no 380,
Centro, Guaratuba.
7.4 Os projetos habilitados serão analisados pelo Comitê de Credenciamento,
Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas, em ate 05 (cinco) dias e
publicado edital da classificação no srïe da Prefeitura de Guaratuba.
7.5 Do Edital de classificação dos Projetos caberá recurso em única instância
em até 02 (dois) dias dirigido à Sra.Secretária Municipal da Cultura através de
protocolo da Prefeitura Municipal de Guaratuba-PR, à Rua Dr. João Cândido, no
380, Centro, Guaratuba. Esta decidirá em até 05 (cinco) dias.
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7.6 Após a análise dos recursos haverá homologação final do resultado, com
publicação no siÍe da Prefeitura Municipal de Guaratuba.
7.7 Os recursos serão avaliados por pelo menos 03 (três) membros do Comitê
de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas. Os
mesmos membros deverão analisar todos os projetos do respectivo módulo. Em
havendo empate, o voto de desempate será da Presidente do Gomitê de
Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas.
7.8 Durante a fase recursal não será permitida a juntada e complementação de
documentos obrigatórios e não enviados pelo proponente no momento da
inscrição.

Parágrafo Único. Para contabilizaçáo dos prazos estabelecidos neste item
serão consideradas as publicações do siÍe da Prefeitura.
8. DA REALTZAçÃO DOS OBJETOS DOS PROJETOS
8.1 Os proponentes contemplados neste Edital Dança - Módulo "Vídeo-Aula ou
Apresentação" devem ceder os direitos autorais sobre os trabalhos
apresentados para integrarem o acervo da Secretaria Municipal da Cultura de
Guaratuba, mediante assinatura de Termo de Cessão de Direitos, conforme
Anexo lll, pelo prazo de 01 (um) ano.
8.2 Os vídeos classificados como contemplados estarão aptos a receber os
recursos financeiros advindos deste edital, conforme conta bancária previamente
apresentada.
8.3 Os proponentes contemplados neste Edital Dança Modulos Dança "Live
Cultural" e Módulo Dança "Festival Drive Thru" estarão aptos a receber os
recursos financeiros aqui especificados a partir da data do Termo de Apoio
Emergencial.
8.4 Alem de concluírem o projeto conforme detalhamento do projeto e
cronograma, os beneficiados dos Módulos Dança "Live Cultural" e Modulo Dança
"Festival Drive Thru" deverão informar à Secretaria Municipal da Cultura
qualquer solicitação de remanejamento de datas com pelo menos 5 (cinco) dias
antecedência
reunião presencial
através
e-mail
justificativa
cultura@guaratuba.pr.gov.br, devendo haver
detalhada que será
analisada pela Secretaria Municipal da Cultura.
8.5 O e- maíldeverá especificar o nome do projeto, o contato do responsável e
todas as informações necessárias para o seu acompanhamento por parte do

-

de

em

Gomitê de Credenciamento, Seleção

ou

do

e de Análises dos Projetos

e

Propostas, bem como pela Secretaria Municipal de Guaratuba-Pr.
8.6 Para que seja acompanhada a divulgação e transmissão do projeto
contemplado pela internet ou sua disponibilização por meio de redes sociais ou
outras plataÍormas digitais, em cumprimento do $5o. do artigo go do Decreto
Federal 10.46412020, o Proponente deverá informar previamente à Secretaria
Municipal da cultura de Guaratuba a data, local, horário e demais
especificidades, em cumprimento ao cronograma apresentado e aprovado,
detalhando a forma de divulgação que realizará.
8.7 Tanto para a divulgação do projeto contemplado quanto durante o período
de transmissão do evento propiciado pelos recursos advindos deste edital
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deverá estar visível pelo máximo de tempo possível o Brasão do Município de
Guaratuba e o Brasão do Governo Federal. Caso parte do evento serja realizado
presencialmente, neste ato também deverão ser mencionadas as fontes do
recurso.
8.8 O proponente do Modulo Dança "Live Cultural" e Módulo Dança "Festival
Drive Thru" elaborará um relatorio final de cumprimento do objeto contendo a
descrição das atividades realizadas e todo o material comprobatório de sua
realização sejam eles fotos, vídeos, descrição das atividades, matérias de jornais
e enviá-lo à Secretaria Municipal da Cultura para apreciação e finalização do
p rocesso através do e-mail culturat@quaratuba.pr.qov.br. Este relatorio deverá
ser entregue em até 10 (dez) dias apos a execução do projeto. Este prazo poderá
ser prorrogado, a critério do Município de Guaratuba, conforme prazos a serem
cumpridos nos termos da legislação vigente e desde que cumpra o prazo descrito
no Termo de Apoio Emergencial.
8.9 A execução do objeto pode ou não ser acompanhada in loco por um
representante da Secretaria Municipal da Cultura para efeitos fiscalizatórios,
conforme a conveniência e o objeto do projeto.

s DA9 OBRTGAçOES
9.1 E dever do responsável pelo projeto contemplado cumprir fielmente o
disposto no Termo de Apoio Emergencial e realizar todas as atividades nas
formas e condições em que foram selecionadas.
9.2 Ê. obrigatoria a inserção do brasão da Prefeitura de Guaratuba e do Governo
Federal nas peças de divulgação do evento pelo Proponente contemplado. O
Brasão será disponibilizado a todos os contemplados através do e-mail
cu ltura@ouaratuba. or.sov. br
As peças promocionais deverão ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, e não poderão trazer nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal.
9.3 As peças gráficas, bem como os spofs de rádio e tv, se houver, além do uso
da marca da PREFEITURA DE GUARATUBA e do GOVERNO FEDERAL
deverão obedecer padrões estabelecidos conforme comunicação prévia com a
Secretaria Municipal da Cultura.
9.4 Os contemplados deverão, obrigatoriamente, submeter os materiais de
divulgação do projeto à aprovação do Comitê de Credenciamento, Seleção e
de Análises dos Projetos e Propostas, através da Secretaria Municipal da
Cultura, pelo email: cultura@guaratuba.pr.gov.br
9.5 Ficam sob responsabilidade dos contemplados todos os contratos, os custos,
direitos autorais e conexos, de imagem, encargos e demais despesas
operacionais, não cabendo à Prefeitura de Guaratuba nenhum custo adicional
àquele previamente estabelecido neste Edital.
9.6 Para projeto apresentado por pessoa jurídica, eventual ausência de previsão
orçamentária de custos relativos a quaisquer encargos, inclusive patronais e
fiscais não desobriga o proponente de sua responsabilidade pelo cumprimento
através de recursos proprios, já que o valor sob a responsabilidade do Município
está previamente identificado como sendo aquele descrito no item 3.1.
9.7 Exclusivamente caberá ao empreendedor a responsabilidade pela legalidade

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
da utilização dos elementos artísticos apresentados no projeto, devendo atender
legislação de direitos autorais, direito à imagem, não havendo qualquer
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Guaratuba, da Secretaria Muncipal
da Cultura, do Comitê descrito neste edital nem mesmo do Governo Federal.
9.8 O proponente deve obrigatoriamente manter seus dados cadastrais e de
contato atualizados durante todo o período de vigência deste Edital e Termo de
Apoio Emergencial. O Município de Guaratuba não se responsabiliza por
qualquer prejuízo que possa decorrer, direta ou indiretamente, em razão do
atraso e/ou falta desta atualização e que leve à inviabilidade de comunicação
oficial com o proponente.
Parágrafo Único. No caso de o projeto selecionado não cumprir quaisquer dos
itens pactuados e/ou não apresentar os documentos e itens exigidos neste
Edital conforme as características estabelecidas, os recursos financeiros
recebidos deverão ser devolvidos integralmente ao Município de GuaratubaPR, inclusive os rendimentos decorrentes de sua aplicação, quando for o caso,
na forma da legislação vigente, sem prejuízo da adoção das medidas
administrativas e judiciais cabíveis.
10 DOS PRAZOS DO CONTRATO

10.1 O prazo para a execução dos projetos aprovados

constará no Termo de
Apoio Emergencial, conforme período compreendido entre a sua assinatura e a
data de 30 de abril de 2021, podendo ser prorrogado por meio de ato proprio do
Município de Guaratuba-PR, desde que haja amparo na legislação federal.
10,2 O prazo de vigência do Termo de Apoio Emergencial será até o dia 30 de
maio de 2021,já compreendido o prazo de prestação de contas, podendo ser
prorrogado por meio de ato proprio do gestor local, desde que haja amparo na
legislação federal.

11. DA DOTAçÃO ORçAMENTARIA

11,1

A

despesa prevista no presente Edital correrá

à conta da dotação

orçamentária:
08.00
08.00
08.00
08.00

3.392.00 1 4.2.07 2 1 . 1 3.392.00 1 4.2.072 1 . 1 3.392.00 1 4.2.07 2 1 . 1 3.392.00 1 4.2.07 2 1 .1

3.3.90.30.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.48.00.00

11.2 A liberação do recurso para os projetos contemplados nos Modulos Dança
"Live Cultural" e Módulo Dança "Festival Drive Thru" se dará após assinatura do
Termo de Apoio Emergencial entre o proponente e o Município de Guaratuba.
11.3 A liberação do recurso para os projetos contemplados nos Módulos Dança
"Vídeo-Aula ou Apresentação" se dará apos a homologação final do resultado.
11.4 O recurso financeiro concedido será depositado em conta corrente do banco
de preferência do proponente, em nome do proponente do projeto.

$**
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12. DAS DtsPosrçÕes ceRrus
12.'l Este edital será publicado no Diário Oficial do Município. As análises
preliminares e finais de habilitação e seleção e demais atos estarão disponíveis
no siÍe da Prefeitura de Guaratuba: portal.guaratuba.pr.gov.br.
12.2 Caso os prazos previstos neste Edital não se iniciem ou terminem em dia
de normal expediente na Prefeitura Municipal, ficam automaticamente
prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.
12.3 Em caso de desistência, impossibilidade de recebimento do recurso
financeiro ou não cumprimento das exigências estabelecidas neste Edital por
parte do(s) proponente(s) contemplado(s), os recursos serão destinados a
outro(s) proponente(s) classificado(s) como suplente(s), sendo observada a
ordem de classificação discriminada pela Comissão. Caso haja desistência apos
o recebimento do repasse financeiro, caberão todas as medidas administrativas
contra o Proponente, além de eventuais medidas judiciais.
12.4 Havendo sobra de recurso entre os Módulos poderá ser deliberado pelo seu
remanejamento
12.5 Os membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e Propostas poderão participar de todos os procedimentos
concernentes ao Processo de Avaliação como forma de acompanhar o
andamento dos trabalhos e dirimir dúvidas que porventura surjam, junto aos
segmentos artísticos ou culturais aos quais pertencem.
12.6 A Prefeitura Municipal de Guaratuba não se responsabiliza por qualquer
incidente ou danos de qualquer tipo, direto ou indireto, decorrentes da realização
do projeto contemplado.
12.7 Os contemplados autorizam, desde já, a Prefeitura de Guaratuba e o
Governo Federal a mencionarem seu apoio e de utilizar em suas ações de
difusão, quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, as peças
publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, imagens, fotografias e os
relatorios de atividades dos serviços aprovados neste Edital e demais direitos
patrimoniais.
12.8 A Prefeitura Municipal de Guaratuba fica reservado o direito de prorrogar,
revogar, corrigir ou anular este Edital havendo motivos ou justificativas ou diante
de situação de conveniência, oportunidade ou interesse público.
12.9 Os proponentes que entregarem de forma incompleta os documentos
listados neste Edital, ou fora do prazo estabelecido, terão suas propostas
inabilitadas.
12.10 O ato de lnscrição do proponente pressupõe a aceitação e plena
concordância e compromisso de cumprimento de todos os critérios e condições
dos termos integrais deste Edital.
12.11 Em caso de necessidade de qualquer esclarecimento, o proponente
poderá entrar em contato até 01 (um) dia antes do encerramento das inscrições,
através do endereço eletrônico cultura@guaratuba.pr.gov.br ou pelo
telefone/uzhatsapp 41 99796-9446 de segunda a sexta-feira, das OBh às 14h.
12.12 Os casos omissos serão dirimidos pelo Comitê de Credenciamento,
Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas.
12.13 São parte integrante deste Edital:
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a) Anexo l- Minuta do Termo de Apoio Emergencial;
b) Anexo ll - Declaração de Residência em Nome deTerceiro;
c) Anexo lll - Termo de Cessão de Direitos Autorais.
d) Anexo lV - Projeto - Pessoa Física - Módulo Dança "Vídeo-Aula" ou
"Vídeo-Apresentação" - Envelope 02.
e) Anexo V - Projeto - Pessoa Física - Módulo Dança "Líve Cultural" - e/ou
Módulo Dança "Festival Drive Thru" - Envelope 02. Ou Projeto - Pessoa Jurídica
exclusivamente para Módulo Dança "Festival Drive ThnÌ'- Envelope 02.
Anexo VI - Autodeclaração - ausência de impedimento.
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CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Guaratuba, 19 de novembro de 2020

ANEXO I _ MINUTA DO TERMO DE APOIO
EMERGENCIAL
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N" OO5/2020
FOMENTO - EDITAL ALDIR BLANC

GUARATUBA CULTURAL

-

- DANçA

TERMO DE APOIO EMERGENCIAL NO
xxxl2020 Ao PROJETO xxxxxxx,

CONTEMPLADO NO EDITAL NO OO5I2O2O _
CHAMAMENTO PÚBLICO . GUARATUBA
CULTURAL - DANÇ4, QUE, ENTRE SI

CELEBRAM O

MUNICIPIO DE

GUARATUBA E XXXXXXXXXXXXXX, NA
FORMA ABAIXO:

PREAMBULO:
Aos xxxxxxx (xxxxxx) dias do mês de xxxxxx de 2020, nesta cidade de Guaratuba, Estado do
Paranâ, de um lado O MUNICÍPIO DE GUARATUBA, denominada OUTORGANTE,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n." 16.017.47410001-08, com sede
à Rua Dr. João Cândido, no 380, Centro, Guaratuba, Paranâ,neste ato devidamente representado
pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Roberto Justus, e
daqui por diante denominada OUTORGADA,
resolvem celebraro presente TERMO DE APOIO EMERGENCIAL com fundamento na Lei
n" 8 .6661 1993 ,Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 -Lei Aldir Blanc regulamentada pelo Decreto
Federal de n". 10.464 de 17 de agosto de 2020, Decreto Legislativo de Reconhecimento de
Estado de Calamidade Pública de n" 6 de 20 de março de 2020 e pelo Decreto Municipal n".
23.286 de 16 de março de 2020 e suas alterações e Edital de Chamamento no 00512020 -

GUARATUBA CULTURAL

-

DANÇA.

I _ CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio financeiro emergencial previsto no

EDITAL DE CHAMAMENTO N'005/2020

- GUARATUBA CULTURAL - DANÇA, para

arealização do Projeto "XXXXXXXXX", na forma descrita no Projeto aprovado pelo Comitê
de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas, criado pela Portaria
Municipal n" 12.50412020, devendo a OUTORGADA concluir o objeto conforme apresentado
na proposta contemplada.

il _ CLÁUSULA SEGUNDA.

DO VALOR APOIO FINANCEIRO

O valor contemplado no EDITAL DE CHAMAMENTO N' 005/2020 - CONCURSOGUARATUBA CULTURAL - DANÇA dO PROJETO XXXXXXXXXXX é de R$XXXXX
2.1.

(por exenso).
2.2.

O valor correspondente ao apoio financeiro acima estabelecido será pago em uma única

parcela na conta corrente do proponente, após a assinatura do presente termo.

III _ CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

t

3.1 As despesas decorrentes do presente Termo de Apoio Emergencial decorrentes do objeto

do

presente contrato correrão

por conta dos

recursos das dotações orçamentárias:

Iv - CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRTGAÇÕES On OUTORGANTE
4.1. Caberâ à OUTORGANTE, emrazão ao seu objeto:
4.1.1. Liberar os recursos do Apoio Emergencial, de acordo com a cláusula segunda do Edital;
4.1.2. Conceder à OUTORGADA as condições estabelecidas no EDITAL.

4.L.3. Acompanhar

e fiscalizar a execução do objeto deste Termo, nas formas estabelecidas no

Edital;

4.1.4. Tomar as providências administrativas cabíveis, no caso da OUTORGADA

não

cumprir com as exigências previstas no respectivo Edital.

v - cLÁusuLA QUTNTA - DAS OBRTGAÇOES n^q. OUTORGADA
5.1. Caberá a OUTORGADA:

5.1.1 Utilizar os recursos financeiros recebidos da OUTORGANTE exclusivamente

nas

despesas pertinentes ao objeto do Edital, e de acordo com o Projeto apresentado.

5.1.2. Toda e qualquer

despesa a ser realizada pelo(a)

OUTORGADO(A), com os recursos

financeiros do Edital, previsto neste Termo, será da responsabilidade deste, sendo vedado o uso
do nome ou logomarca do Município paÍa a contratação de bens ou serviços.

5.1.3. Executar o projeto integralmente, conforme aprovado pelo COMITÊ DE
CREDENCTAMENTO, SELEÇÃO E DE.q.NÁLrSr DOS PROJETOS E PROPOSTAS.
Eventual alteração de cronograma apenas será possível com apreciação antecipada pela
Secretaria Municipal da Cultura.

5.1.4. Responsabilizar-se pelas

despesas relativas aos direitos autorais, nos termos da Lei

Federal 9.610198, bem como demais licenças, autorizações e outros direitos relativos ao projeto,
assim como taxas incidentes sobre a execução ou apresentação do projeto cultural a ser
executado, eximindo o Município de Guaratuba-PR de quaisquer reclamações de terceiros.

5.1.5. O projeto proposto deverá serexecutado,

de acordo com o previsto no Edital.

5.1.6. Responsabilizar-se em disponlbllizar uma cópia digital com registro de todas

as

atividades realizadas no projeto, devendo esta ser entregue no ato da prestação de contas.

5.1.7. Responsabilizar-se em disponibiliar todos os equipamentos necessários e materiais,
além de recursos humanos para as atividades de criação e execução do projeto apresentado.

5.1.8. No

caso de utilização de espaço público ou cedido pelo Município de Guaratuba para

qualquer das atividades atinentes ao projeto apresenado, será responsável pela sua limpeza bem
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como pela retirada de eventuais materiais e equipamentos, não tendo o Município de Guaratuba
qualquer responsabilidade quanto a eventual avaria, furto, roubo ou danos;

5.1.9. Emitir mensalmente

e sempre que solicitado Secretaria Municipal da Cultura, relatório

das atividades propostas e da contrapartida

-

se existente, contendo o resultado alcançado, o

público, descrição das atividades, material de consumo, som, luz,matenal didático, assistentes,
profissionais, etc.
5.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento de encargos previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do Projeto, expressamente isentando o Município de Guaratuba de tais
valores e quaisquer outros, ainda que não previstos pelo Edital.
5.1.11. Responsabilizar-se portodo e qualquer dano causado ao Município de Guaratuba ou
terceiros durante a execução do projeto ou em nome deste.

5.t.12. Mencionarno material de divulgação do Projeto que este está sendo realízado "COM
RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A CULTURA - MUNICÍPIO DE GUARATUBA
- SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E MINISTERIO DO TURISMO''.
5.1.13. Apresentar prestação de contas devidamente instruída com documentos que comprovem
coerência com o orçamento do projeto aprovado/executado, em até 10 (dez) dias após a
conclusão do objeto contratual (projeto), contendo a descrição das atividades realizadas e todo

o material comprobatório de sua realização, sejam fotos, vídeos, descrição das atividades,
matérias de jomais e enviá-a à Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo para apreciação e
finalização do processo através do e-mail cultura@guaratuba.pr.gov.br. Este prazo poderá ser
prorrogado, a critério do Município de Guarafuba, conforme prazos a serem cumpridos nos
termos da legislação vigente e desde que cumpra o prazo máximo de vigência deste termo
contratual.
5.1.14. No caso de o projeto selecionado não cumprir quaisquer dos itens pactuados e/ou não

n" 005 e seus anexos, conforme as
características estabelecidas, os recursos financeiros recebidos deverão ser devolvidos,
apresentar os documentos e itens exigidos no Edital

atualizados, inclusive os rendimentos decorrentes de sua aplicação, quando for o caso, na forma
da legislação vigente, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis.
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5.1.15. Não transferir a outrem no todo ou em parte o objeto destetermo.

5.1.16. Devolver em caso de não cumprimento das exigências do Edital e das obrigações
pactuadas neste termo, no montante integral os recursos recebidos na forma deste termo, no

prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificação
administrativa, com juros e correções monetárias acrescidas pelo INPC, computados desde a
liberação dos recursos pelo Município de Guaratuba-PR, até a data da efetiva devolução pela
OUTORGADA, e de juros de mora de I%o, ao mês, incidentes a partir do 31" dia subsequente
ao recebimento da notificação.

vI _ CLÁUSULA SEXTA. DAS PENALIDADES
6.1. O não cumprimento das exigências do Edital ou de qualquer das cláusulas deste Termo de
Apoio Emergencial implicará na inabilitação do responsável pelo Projeto para firmar quaisquer

novos compromissos com o Município de Guaratuba, além de ficar obrigado a devolver a
importância recebida, com juros de mercado e correções legais, não obstante às penas e sanções
legais cabíveis previstos na Lei 8.666193, além de ficar impossibilitado, pelo prazo máximo de
02 (dois) anos, de contratar ou licitar com o Município de Guaratuba, assegurado o contraditório
e a ampla defesa previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

VII _ CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO
1.1. O prazo para a execução do projeto aprovado é, até a 30 de abril de 2021, podendo ser
prorrogado por meio de ato do Município de Guaratuba, desde que haja amparo na legislação
federal.
7.2. O pÍazo de vigência do Termo de Apoio Emergencial será até o dia 30 de maio de 2021,
podendo ser prorrogado por meio de ato do Município de Guaratuba desde que haja amparo na
legislação federal.

V[I- CLÁUSULA OITAVA:

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

8.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos estabelecidos no

Edital

de

Chamamento Público no. 00512020 CONCURSO CULTURAL GUARATUBA
CULTURAL _ DANÇ4.
IX _ CLÁUSULA NONA. DA PUBLICIDADE
9.1. Após assinatura deverá o presente Termo ser publicado no Diário Ofïcial do Município,
correndo por conta da OUTORGANTE.

X _ CLÁUSULA DECIMA . DO FORO
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Guaratuba-PR para dirimir dúvidas ou questões oriundas
deste Termo.
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E por estarem de comum acordo com todos os itens e condições estabelecidos neste Termo,
assinam-no as partes, em 03 (três) vias de iglal teor e forma, para os fins de direito, na presença
das testemunhas abaixo.

Guaratuba,

xx de xxxxxx de2020

MUNICÍPIO DE GUARATUBA

C

Roberto Justus
CPF n." 018.691.799-60
Prefeito

OUTORGANTE

SECRETARTA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO
Maria do Rocio Braga Bevervanso
CPF n" 764.035.139-15
Secretária

X)oüxxxxxxxxxxxxx

C

xxxxxxxxxxxxxxxx
CPF no xxxxxxxx
OUTORGADA

5

ANEXO rr

- DECLARAÇÃO

DE RESrDÊNCr.q. EM NOME DE TERCEIRO

EDITAL DE CHAMAMENTO

NO OO5/2020

- GUARATUBA CULTURAL.

DANçA

Eu,

CPF n'

com domicílio na

RG

Exped.

no

Rua
na Cidade de Guaratuba-PR

Declaro, a pedido do (a) interessado (a) e para fins de provas junto ao Município de

em vista CHAMAMENTO PUBLICO N" 00512020
DANÇA, que o (a) Sr. (a)
GUARATUBA CULTURAL Guaratuba-PR tendo-se

reside
no imóvel acima identificado,localizado nesta cidade de Guaratuba-PR.

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

/
Local

/

Data

Assinatura do Declarante

Observações:
1) Reconhecer firma desta declaração
2) Anexar Comprovante de Residência em nome do Declarante - que corresponde ao
mesmo endereço aqui informado como sendo o endereço do Proponente do Projeto.

1.

ANEXO

III _ TERMO

DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

EDITAL DE CHAMAMENTO . GUARATUBA CULTURAL _ DANçA
Para o Módulo "Vídeo-Aula e Apresentação"
Eu,

proponente do Projeto

C

inscrito no Edital n' 005 - GUARATUBA CULTURAL - DANÇ4, venho por meio desta
declaração , paÍatodos os fins CEDER o direito do autor e o direito de imagem para o uso do
vídeo autoral próprio apresentado, pelo prazo de 01 (um) ano para uso exclusivo do Município
de Guaratuba-PR através da Secretaria Muncipal da Cultura e do Turismo, a partir da aprovação
do projeto.
E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fé.

Guaratuba, xx de xxxxxx de2020.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

C

xxxxxxxxxxxxxxxx
CPF n" xxxxxxxx
Assinatura do Proponente

1

ANEXO IV
PROJETO
móOUrO DANçA "VÍUpO-AULA" ou DANÇA "VÍUnO-A.PRESENTAÇÃO'

ENVELOPE 02
EDITAL DE CHAMAMENTO NO OO5/2020 - GUARATUBA CULTURAL.

DANçA

proponente do Proj eto

inscrito no Edital no

00512020

vÍono-nuu ou DANçA
MODULO
APRESENTAÇÃO venho por meio desta informar que apresento o vídeo através de
GUARATUBA

CULTURAL DANÇA,

íIndicar NA LINHA
excl

M

CIMA o link DO VIDEO que deverá
durante todo
io de
te com os

estar

I para acesso
a

do ENVELOPE 2

Declaro, ainda, que minha atuação cultural corresponde à área desenvolvida no vídeo: (explicar
nas linhas abaixo como é sua atuação cultural, como desenvolveu a criação do vídeo, e qual o
tempo em que atuana área do projeto apresentado):

E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fe.

Em anexo juntar Portfólio ou seja, comprovantes de sua atuação na area através de
matérias de jornais e/ou blogs e/ou revistas e/ou críticas e/ou certificados e
diplomas/ou atestados de capacidade técnica, emitidos por empresa pública ou
privada e/ou declarações, contrato, nota fiscal rfolders, todos legíveis, com identificação do
veículo e/ou mídia de imprensa/instituição promotora, local de publicação e data de
veiculação do conteúdo/documento ou links digitais para acesso.
ribeirinhas. povos
culturais imanentes a comunid
Caso se trate de
e comunidades tradicionais. conforme autodefinição e autopertencimento. não precisam
apresentar rtfólio.

Guaratuba, xx de xxxxxx de2020.

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

CPF nO XXXXXXXX
RESPONSÁVNT- PELO PROJETO

t

ANEXO V

PRoJETo PESSoA EÍsrca
vrónur-o DANÇA ULIVE CULTURAL" elou
vróout o *FESTTvAL DRIVE THRLP'
OU

pRoJETo pESSoA "lunÍurca EXCLUSIvAMENTE PARA
MODULO *FESTIVAL DRIVE THR(T'
ENVELOPE 02

EDITAL DE CHAMAMENTO

NO OO5/2020.

GUARATUBA CULTURAL -

DANÇA
Eu,
proponente do Projeto
inscrito no Edital n' 00512020 - GUARATUBA CULTURAL - DANç A - "Live Cultural"
e/ou Módulo Dança "Festival Drive Thru" venho por meio deste descrever o meu projeto
conforme abaixo segue:

1.

Nas linhas abaixo apresentar e explicar o seu projeto

2. Nas linhas abaixo explicar a relevância artíí1jca e cultural de seu projeto, sua fundamentação e

objetivo.

3.

Nas linhas abaixo explicar como é sua atuação cultural em Guaratuba-PR, como

desenvolveu a criação do seu projeto, e qual o tempo em que atua na área do projeto apresentado
- juntar porlfolio, conforme descrito no Edital (comprovação com documentos):

4.

Nas linhas abaixo explicar comos será sua estratégia de ação e o cronograma de execução
do projeto:

1

Descrever abaixo as Diretrizes do seu projeto:
Material que lutllizar â,
Número de pessoas envolvidas,
Número de postos de trabalho relacionados à execução do seu projeto (indicar quais técnicos serão
e um breve currículo),
Local necessário,
Estrutura,
Cronograma de execução
Orçamento - custo com planilhamento de gastos a serem executados caso o projeto venha a ser
aprovado,
Data provável para a execução do projeto,
Duração do evento,
Público alvo a ser atingido,
Demais especificações para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários exigidos pelo
Edital bem como para descrever o Projeto com todas as suas características.

E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fé
Guaratuba, xx de xxxxxx de2020.

XXXXXXXXXXXXXXXXX
2

xxxxxxxxxxxxxxxx
CPF no xxxxxxxx
RESPONSAVEL PELO PROJETO

3

(

ANEXo vr - DECLARAçÃo - INEXISTÊNcI.I DE IMPEDTMENTo
EDITAL DE CTIAMAMENTO

NO OO5/2020

- GUARATUBA CULTURAL.

DANçA

Eu,

CPF n'

com domicílio na

RG

Exped.

no

Rua
Cidade Guaratuba-PR

CHAMAMENTO PÚBLICO N'OO5/2020 - GUARATUBA
CULTURAL - DANçA, que não pertenço aos quadros da Administração Direita ou
Indireta do Município de Guaratuba-PR; que não sou um dos membros do Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para fÏns da Lei Aldir Blanc
do Município de Guaratuba-PR, nem com estes possuo parentesco até o 3o. grau, nem possuo
qualquer outro impedimento para participar do certame.

DECLARO,
(

tCNdO-SC EM ViStA

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

I
Local

I

Data

Assinatura do Declarante

Observação: Reconhecer Íirma desta declaração

L

FL;

no_

MUNICÍPIO DE GUARATUBA

-

PARECER DA MINUTA
PROCURADORIA GERAL

@

MUNICíPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

GUARATUBA

PROCURADORIA GERAL DO MUNrcíPO

PREFEITURA MUNICIPAL

ASSESSORIA J

-

Análise técnica

PROCESSO No 1166012020
ORGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

CREDENCIAMENTO

MUSICA

E

DE

-

-

-

CHAMAMENTO PUBLICO
PROJETOS NOS SEGMENTOS DANÇ4,

EMENTA: ADMINISTRATIVO

LlClrAÇÃO

CULTURAIS AÇÃO DE
- LEI ALDIR BLANC - POSSIBILIDADE

MANIFESTAÇÕES

ENFRENTAMENTO A COVID-19
NA ESPECIE.

A promoção de certame na modalidade chamada pública para
credenciamento de projetos a serem Íomentados como ação emergencial
de enÍrentamento à Covid-19, conforme Lei Federal no 14.01712020 Lei
Aldir Blanc, é possÍvel diante das previsões legais da Lei Federal 8.666/93.

-

1. RELATORIO

Encaminhados os autos de processo administrativo n0 1166012020 a
este subscritor para analise e parecer, em que a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura solicita a
abertura de chamamento público visando o credenciamento de projetos nos segmentos dança, música

e manifestações culturais a serem contemplados com subsidio mensal conforme previsão da

Lei

Federal no 14.014712020 - Aldir Blanc.

Em resumo o oficio da Secretaria Municipal de Cultura aduz que a
celebração do presente procedimento se faz necessária para cumprimento a Lei n0 14.01712020 que
dispoe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de

calamidade pública, que repassou verbas ao Municipio de Guaratuba no importe de R$ 284.086,33
(duzentos e oitenta e quatro mil, oitenta e seis reais e trinta e três centavos) para atender aos setores
de dança, música e manifestações culturais.

Considerando

que o

chamamento público possui objeto

o

credenciamento de projetos para repasse de subsidio mensal ao setor da cultura, bem como tal
situação se dá devido a Pandemia da Covid-19, optou-se pela realização do procedimento através da
modalidade de Chamamento Público.

Rua Dr. João Cândido, no 380, centro, CEP 83.280-000
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MUNICíPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

GUARATUBA
PREFEITURA MUNICIPAL

PROCURADORIA GERAL DO MUNIC|PIO

conforme documento anexa da sMCT, os critérios adotados foram
discutidos em reunião acerca dos procedimentos a serem realizados, restando decidido que seriam
divididos em três editais de chamamento

-

Dança, Música e Manifestações Culturais.

cabe destacar que a Portaria no 12.s04 de 01 de outubro de 2020
designou membros para compor Comitê de Credenciamento, seleção

e

análise dos projetos e

Propostas da LeiAldir Blanc.

os

autos foram encaminhados ao Dep. de contabirÍdade, de onde

sobreveio a existência de rubrica para custeio da despesa.

Lavrada

a

minuta do edital,

o feito veio à

procuradoria Gerar para

2

análise e parecer, na forma do artigo 38, parágrafo único da LLCA.

E o breve relato

2. DA MANIFESTACÃO
2.1 Objeto da análise

Trata-se de solicitação de abeúura de chamada pública visando o
credenciamento

de projetos nos segmentos dança, música e manifestações culturais a

serem

contemplados com subsidio mensalconforme previsão da Lei Federal no 14.014712020 -Aldir Blanc.

Neste sentido, é sobremodo importante observar que o presente parecer

jurídico se alinha sobre o aspecto central de análise acerca dos aspectos técnicos do procedimento,
notadamente para que seja aferida a hipótese em tese, com posterior análise acerca do cumprimento

das etapas formais do certame e apreciadas as minutas do edital e seus anexos, de sode que o seu
viés é meramente opinativo e instrutivo.
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MUNICíPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

GUARATUBA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL

Doutro giro, não compete a este subscritor avaliar e/ou sopesar o mérito

da justificativa apresentada pelo ordenador da despesa

-

de sua exclusiva responsabilidade

- nem

mesmo deliberar acerca da necessidade ou não da contrataçã0, cujo desiderato compete em regime de
exclusividade ao ordenador da pasta.

Neste cariz, passemos a análise do processo

2.2Da licitação como postulado inafastável da Administração Pública

A vista de uma análise mais acurada do caso vertente, impõe-se

em

sede preliminar tecer alguns comentários acerca dos principios constitucionais a que a Administração
está adstrita, sobretudo ao principio da licitação previsto no artigo 37, inciso XXl, da Carta Política.

lnfere-se deste postulado constitucional que à Administração Pública

cabe

o dever de licitar sempre que necessitar

contratar obras, serviços, compras de quaisquer

naturezas e alienações, de forma a assegurar igualdade de condiçoes a todos os concorrentes.

Regulamentando referido mandando constitucional o legislador editou a

famigerada lei de licitações (lei federal no 8.666/93), onde minuciou as formas, limites,

e

demais

premissas para contratação pela Administraçã0.

Didaticamente,
seguinte forma: exigibilidade, dispensa

e

o

procedimento licitatorio pode ser sistematizado da

inexigibilidade.

A exigibilidade é a regra geral,

conforme

dispõe a Constituição Federal:

Art. 37, XXI - ressalvados os casos especiÍicados na legislaçã0, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da
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MUNICIPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

GUARATUBA
PREFËITURA MUNICIPAL

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Excepcionalmente, contudo,

o

legislador atribuiu ao respectivo ente

federativo algumas hipoteses de fuga ao processo licitatorio, sem que se cristalize o prejuízo ao erário.

A Chamada Pública se insere neste contexto, como meio de contratação

pelo ente público, através de divulgação na imprensa oficial, destinado

a convocar

possíveis

interessados integrantes de um determinado grupo profissional ou de mercado, cujo procedimento que
tem por finalidade assegurar o principio da ampla publicidade dos atos da Administraçã0.

2.3 Das circunstâncias do presente caso

Pelo que claramente se vê dos autos, o presente chamamento público
foi instaurado como medida administrativa destinada ao credenciamento de pessoas fisicas e juridicas a
serem contempladas com o subsidio mensal que visa ajudar aos trabalhadores e empreendedores do
ramo cultural como forma de enÍrentamento do estado de calamidade por conta da Covid-19.

O instituto do credenciamento como procedimento administrativo

que

visa à contratação de uma pluralidade de prestadores de serviços, simultaneamente, desde que
preenchidos requisitos previamente estabelecidos

no edital de

convocaçã0.

Ou seja, pelo

credenciamento o que se pretende é a habilitação de todos aqueles que preencherem os requisitos do
edital, sem que haja uma ordem de preferência entre eles. Qualquer pessoa juridica ou profissional que

cumpra as exingências editalícias

e que

aceite

o valor estabelecido

poderá ser contratado pela

Administraçã0.

O professor Luciano terraz em sua obra LicitaçÕes, estudos e práticas,
conceitua o credenciamento como:
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PREFEITURA MUNICIPAL

O

procedimento administrativo pelo qual

a

Adminsitração convoca

interessados para, segundo condições previamente definidas e
divulgadas, credeciam-se como prestadores de serviços ou beneficiários

de um negocio futuro a ser ofertado, quando a pluralidade de serviços
prestados for indispensável à adequada satisfação do interesse coletivo
ou, ainda, quando a quantidade de potenciais interessados for superior à

do objeto ofertado e por razões de interesse público a licitação não Íor
recomendada (Licitaçoes, estudos

e

práticas.

2 ed. Rio de

Janeiro:

Esplanada, 2002. p. 118).

Desse modo o credenciamento é uma hipotese de inexigibilidade de
licitaçã0, em que

a

inviabilidade de competição se caracteriza exatamente pela existência de

competição entre todos, com a qual se busca atingir o interesse público. Cabendo dizer apenas que tal
regra de inexigibilidade sofrerá exceção quando for o caso de algum convênio com cláusula expressa
obrigando a realização de previo procedimento licitatorio.

Conforme informado pela Sra. Secretaria Municipal da Cultura

e

do

Turismo o MunicÍpio de Guaratuba foi contemplado com um valor para que fosse distribuido "subsidios

mensais para a manutenção de espaços artisticos e culturais, microempresas e pequenas empresas

culturais, cooperativas, instituiçoes

e organizações culturais

comunitárias que tiveram as suas

atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, em observância ao disposto no
inciso ll do caput do art. 2o da Lei Federal no 14.01712020", conforme decreto federal no 10.46412020
que regulamentou a LeiAldir Blanc.

Na esfera municipal foi publicado

Decreto o 23.573 em 17 de

o

novembro de2020 que regulamenta os procedimentos necessários à aplicação dos recursos referente
a LeiAldir Blanc no âmbito municipal.
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O artigo 7o do decreto prevê que a SMCT "deverá promover editais
públicos que atendam aos princípios constitucionais para concessão de apoio emergencial de agentes,
espaços, iniciativas, cursos, produções, atividades de economia criativa e de economia solidária ligadas

aos setores artísticos e cultural, desde que comprovem residência no Municipio de Guaratuba-Paraná
no ano de2020".

A respeito da chamada pública, é prudente consignar que a lei

n0 8.66G,

de 1993, estabeleceu os objetivos e os princípios gerais que disciplinam as licitaçoes e os contratos
administrativos. O intuito maior desta norma foi, de certa maneira, moralizar a Administraçã0, os

negocios públicos
estabeleceu

e os

contratos administrativos em todos

os níveis. Para tanto, o

legislador

os dois principais objetivos da licitação: a) a seleção da melhor proposta e b)

o

oferecimento de igualdade de oportunidades aos participantes.

Assim, quando se verifica a necessidade de a Administração conhatar
realiza-se a licitação, visto que esta não pode contratar livremente, por estar adstrita aos princÍpios da
isonomia e da moralidade, visando garantir igualdade de oportunidade para todos os interessados em
contratarem com a Administração e assegurar efetivamente a aplicação ao princípio da impessoalidade.

No que pertine especificamente à chamada pública, entende-se que
esta não se refere ao procedimento licitatório genuinamente, mas sim traveste-se de procedimento
administrativo onde a Administração Pública conclama

a sociedade (interessados) a participar

do

certame, sempre com fulcro nas disposições do inciso XXV|l, do artigo 22, e inciso XXl, do adigo 37,
ambos da Constituição Federal, em que as entidades da Administração Pública Direta e lndireta devem

licitar sempre que

o bem ou serviço por elas oferecido puderem interessar a mais de um dos

administrados.

Com base nas diretrizes constitucionais

e

legais, por meio de

um

procedimento administrativo faz-se a chamada pública dos interessados, deixando claro que seria
considerado habilitado, aqueles que cumprirem e comprovaream os requisitos do edital.
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No presente caso, o instrumento de chamada pública tem corno objetivo

credenciar os projetos e propostas nos segmentos dança, música e manifestações culturais a serem
contemplados com fomento, como forma de ação de enfrentamento a Covid-19 da aréa da cultura,
conforme previsão da Lei Federal no 14.014712020 - Aldir Blanc.

Os valores de repasse para cada segmento foram estipulados

pela

SMCT e seus critérios de apuração estão especificados na informação complementar apresentada pela
secretaria.

Os editais prevêem os critérios de deferimento das inscirções, assim
como a lista de documentos para habilitação das empresas e pessoas interessadas.

7
Quanto

à

publicidade, recomendo que

o

aviso do edital deve ser

publicado nos veiculos de comunicação previstos em lei, quais sejam, Diário Oficial do Municipio, Diário

Oficial do Estado, Diário Oficial da Uniã0, Jornal de Grande Circulação e ainda na página oficial da
Prefeitura Municipal de Guaratuba, de forma a cumprir com o postulado da publicidade.

3. CONCLUSAO

Diante do exposto, opino breve
procedimento de chamada pública visando

o

e

objetivamente pela legalidade do

credenciamento de projetos nos segmentos dança,

música e manifestações culturais a serem contemplados com subsidio mensal conforme previsão da
Lei Federal no 14.014712020 - Aldir Blanc.

Recomendo ainda a obtenção da devida e necessária autorização do
Prefeito Municipal, nos termos do artigo 38, caput, da LLCA.
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É, em síntese, a manifestaçã0.

A

presente análise técnica deverá ser submetida ao acolhimento da

ilustre Procuradora Geral, na forma regimental.

Guaratuba/PR, 18 de novembro de 2020

co

RICARDO

Diretor Geral da Procuradoria

B
<-/
4

Gcuveie
Geial

funleË
íhA.Ã.
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MUNICIPIO DE GUARATUBA

PORTARTA DA COMTSSAOI PUBLTCAçAO

MUNICIPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná
PORTARIA N'12.504
Data: 1'de outubro de 2.020.
Súmula: Designa membros paÍa compor o
Comitê de Credenciamento, seleção e de análise
dos Projetos e Propostas - Lei Aldir Blanc.

O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e com a finalidade de atender a Lei Federal n" L4.0I712020, e ainda o contido no

protocolo n" 12612120,

]@E:

Art. 1'

Ficam designados para compor o Comitê de Análise dos Projetos e
Propostas para atender aLei Aldir Blanc, os seguintes membros:
RG no 1.197.443-0 e CPF n" 764.035.139-15
RG no 4.216.457-8 e CPF n" 503.726.299-20
RG no 5.932.176-5 e CPF n" 835.720A09-06
RG n" 5.319.962-3 e CPF n" 286.45L382-04
RG no 8.379.994-3 e CPF no 051 .596.829-37
RG no 3.981.885-0 e CPF n'014.839.069-22
RG no 13.200.918-0 e CPF n" 111.344.019-81

Parágrafo Único. Fica designada a servidora Tania Malinoski Bartolome,
gestora de Convênios junto à Plataforma Mais Brasil, para acompanhar o
Administrativa,
Técnica
referido processo.
Ãrt.2" Esta portaria entrarâ em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em

1o

de outubro de2.020.

ROBERTO JUSTUS
Prefeito
Rua Dr. João Gndido, no 380, centro, CEP 83.280-000
Fone: 41 -3472-8500

- GUAMTUBA -

pnnnruÁ

Diário OÍicial do Município de Guaratuba
Atos do Poder Executivo

Edição n" 719
Data: 7 de outubro de 2.020

Página - 10 Artigo 4" - Das alterações constantes deste Decreto ficam também

ki

alteradas as ações do PPA e o Anexo de Metas e prioridades da
de Diretrizes Orçamentárias, a Programação
Financeira e o Cronograma de Desembolso 2018, no que couber.
Artigo 5'- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e
partir de 2410912020, revogando-se
seus efeitos retroagem
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PI]BLIQUE-SE E REGISTRE-SE
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, 24 de setembro de 2020.
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RG 3.286.442-2PR e CPF 491.862.729-34
2. Claudio Cesar da Cunha
Técnico Nível Médio
RG 4.837.575-8PR e CPF 826.157.809-72

tItl-üUIilÉS
PORTARIAN" 12.504
Data: lo de outubro de2.020.

RESOLVE:
lo Ficam designados os servidores abaixo relacionados, para
exercerem as frrnções de Autoridade Sanitarista, no âmbito da
Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde:
l. Hermínio de Paula Molinari
Médico Veterinário CRMVPR 2930

Art.

Matricula 34821

ROBERTO CORDEIRO ruSTUS
PREFEITO

Súmula: Designa membros para compor

Considerando a Lei Municipal 1.163/2005 em seu aúigo 3 t ;
Considerando aLei 1.17512005, artigos: lo; 3o inciso ll;273 e215,

o Comitê

de

Credenciamento, seleção e de análise dos Projetos e Propostas - Lei
Aldir BlancO Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, e com a finalidade de atender a Lei Federal no
14.01712020, e ainda o contido no protocolo no 12612120, RESOLVE:
Ficam designados para compor o Comitê de Análise dos
Art.
Projetos e Propostas para atender a Lei Aldir Blanc, os seguintes
mernbros:
Maria do Rocio Braga Bevervanso
RG n' 1.197.443-0 e CPF n'764.035.139-15
Débura Aquino de Carvalho
RG n'4.21ó.457-8 e CPF n" 503.726.299-20
Marcia Cristina Kawashima dos Santos
RG n" 5.932.176-5 e CPF n'835.720.409-06

lo

João Maria Ribeiro dos Santos

RG n' 5.319.962-3 e CPF n' 286.451.382-04
Renato Jose Prigoli
RG n" 8.379.994-3 e CPF n' 051.596.829-37
Heros Gil Fanini Antonio
RG n" 3.981.885-0 e CPF n" 014.839.069-22
Gabriel Francisco Gonçalves Tomazoni
RG n' 13.200.918-0 e CPF n" 111.3,14.019-81

Parágrafo Único. Fica designada a servidora Tania Malinoski
Bartolome, Técnica Administrativa, gestora de Convênios junto à
Plataforma Mais Brasil, para acompanhar o referido processo.
Art. 2o Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 1o de outubro de2.020.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito

PORTARIA N" I2.505
Data: lo de outubro de2.020.
Súmula: Designa servidores pâra exercer Autoridade Sanitária, no
âmbito das ações da Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental da
Secretaria Municipal de Saúde.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e,
Considerando o disposto na Constituição da República, em seu artigo
200, incisos I, II,VI, VII e VIII;
Considerando Lei Federal 8080/1990, em seu artigo 18, incisos IV,
alínea b e Vl;
Considerando Lei Estadual 13.331/2001, em seus artigos: 8'; 13
incisos I, V, IX, XIII; 32 inciso II; 34 parágrafo único; 37, incisos I,
Il; 42; 43; 45; 68 e arÍ. 75;
Considerando Decreto Estadual 5.71112002, ern seus artigos: l"; 30;
62;92;l l8; 148; 184;519;520 $ l'e $ 2";545; 565:576;
Considerando Lei Orgânica do Município em seu artigo 10, inciso
XXX[, 154 e 155;

Matricula I l72l
3. Carlos Alberto França
Técnico Administrativo
RG 6.072.409-l PR e CPF 032.156.179-19
Matrícula 14631
4. GregorTureck
Agente de Endemias
RG 849.696.1-3 e CPF 03r.302.499-58

Matrícula 56591
5. Leonardo Leite Quintino
Agente Comunitrírio de Saúde
RG 9.994.1 62-6 e CPF 07 1.07 6.239-90

Matricula 304021
6. Marjorie Casas
Agente de Endemias
RG 10.761.479-6 PR e CPF 070.411.649-93

Matrícula 5681I
7. Pedro Arthur de Oliveira Lima
Agente Comunitário de Saúde
RG 89352835 e CPF 042.854.674-96

Matrícula 49031
8. Yvana Catta Preta Campelli
Técnico Administrativo
RG: 1.262.785-8 PR e CPF: 428.371.389-91
Matrícula 1641I
9. Gedai Ramon Alves
Agente de Fiscalização
RG n' 10.282.676-0 e CPF n" 069.535.449-37
10. Zenildade P. Martines Lima
Agente Comunitário de Saúde
RG n'5.254.691-5 e CPF n" 610.540.469-72
I l. Mario Cesar Brunato Silva
Engenheiro Sanitarista
RG n' 56379690 e CPF n'488.759.169-00
Art. 2" Os servidores aqui designados exercerão as atividades de
inspeção, fiscalização sanitiiria e vigilância em Saúde, lavratura de
auto de infração sanitária, instauração de processo administrativo

sanitiírio, interdição cautelar de estabelecimento, interdição e
apreensão cautelar de produtos e ainda as atividades para fazer

cumprir as penalidades aplicadas pelas autoridades sanitárias
comp€tentes nos processos administrativos saniúrios, exercer a
Íiscalização das agressões ao meio ambiente que teúam repercussão
sobre a saúde humana, e atuar,junto aos órgãos estaduais e federais
competentes para controlá-las, além de outms atividades inerentes à
função de Autoridade Sanitaria, previstas na legislação pertinente.
Art. 3o Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria
Municipal n" 10.525117.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em l" de outubro de2.020.

ROBERTOruSruS
Prefeito
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SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
EDITAL no 003/2020 - SMCT
FOMENTO - EDITAL ALDIR BLANC
GUARATUBA CULTURAL - MANIFESTAçoES CULTURAIS

Município de Guaratuba, por meio da
no
uso das atribuiçóes que lhes foram
Secretaria Municipal da Cultura,
públim
presente
Edital que tem por objeto estabelecer
o
conferidas torna

O

ações emergenciais ao segmento MANIFESTAçÕES CULTURAIS com vistas
ao preenchimento da programação culhrral do Município de GuaratubaPR como ação emergencial de enfrentamento Covid-19 avençada pela
14.017 de 29 de junho de 2O2O Lei Aldir Blanc
Lei Federal de
regulamenüada pelo Decreto Federalde no. 10.464 de 17 de agosto de 2O24,
Decreto Legislativo de Reconhecimento de Estado de Calamidade Pública de
n'6 de 20 de março de2O20 e pelo Decreto Municipal no.23.286 de 16de
março de 2020 e suas alterações.

n'

à

-

Conforme o inciso ll do artigo 2" do Decreto
Federal de no 10.464 de 17 de agosto de 2020, bem como a Lei Federal
14.017nA20 cabe ao Município de Guaratuba-Pr elaborar e publicar edítais,
chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor
cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de
espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento
de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções
audiovisuais, de manifestações culturais, bem como a realização de atividades

artísticas

e

culhrrais que possam ser transmitidas pela intemet ou

disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.

O presente edital se filia ao inciso lll do art. 2"
da Lei 14.A171202A c/c art. 2o, inciso lll dcl Decreto Federal 10.464 cumprindo,
portanto, o que determina a legislação vigente. Cabe à Secretaria Municipal da
Cultura e ao Gomitê de Gredenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e Propostas, criado pela Portaria Municipal de no. 12.50412020,
apoiar e fomentar iniciativas advindas das trabalhadoras e trabalhadores da
cultura oportunizando a escolha de suas próprias finalidades culturais, ao
mesmo tempo em que estimula o incremento do sistema produtivo da cultura.
1.
1.1

DO OBJETO

O presente EDITAL destina-se a apoio ao setor culturaldo Município de
Guaratuba por meio de Edital de Fomento Cultural como ação
ernergencial de enfrentamento ao SARS-CoV-2 (Covid19) tendente à
manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cuÍsos,
de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa
e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

culturais, bem como àrealizaçâo de atividades artísticas e culturais que
possam ser transmitidas pela inÍernef ou disponibilizadas por meio de
redes sociais e outras plataformas digitais.
Entende-se por "apoio ao setor cultural do Município de Guaratuba"
projetas que sejam realizados no Município por artistas e demais
trabalhadoras e trabalhadores da cultura, incluindo aqueles projetos que
visem à promoção de suas atividades perante a comunidade local,
outras regiões brasileiras ou de outras nacionalidades.
Os projetos, conforme o disposto no inciso lll do art. 2" da Lei 14.017
Lei Aldir Blanc deverão ser destinados à manutenção de agentes, de
espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de
atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções
audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de
atividades artísticas e culturais que possam sertransmitidas pela tnÍerneÍ
ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas
digitais.
Todas as atividades decorrentes da realização dos projetos
contemplados deverão ser oferecidas gratuitamente à população na
modalidade virtual, tendo como possibilidade de realizaçãolexecução do
projeto de forma presencial, desde que cumpridas as medidas sanitárias
vigentes no município à época de sua execução.
O proponente poderá inscrever UM único projeto em cada um dos
módulos. No caso de um mesmo projeto ser inscrito 02 (duas) vezes, a
inscrição anterior será desconsiderada e terá validade apenas a última
inscrição realizada.
O total de recursos destinados para os fins deste Edital é de até R$
150.000,0 {cento
reais}
oategona
cinquenta
MANTFESTAçOES CU LTU RA|S.
Caso para a realização do projeto apresentado, haja necessidade de
utilização de espaço público, deverá ser apresentado no projeto
detalhadamente o local necessário, data e horário prováveis para sua
utilização e demais especificidades necessárias. Em havendo mais de
um projeto com necessidade de utilização de um local no mesmCI
horário/dia, terá preferência aquele que primeiro protocolou a proposta.
Todo o custo, eventuais licenças, taxas, autorizações ou documentação
necessária para planejamento
execução do Projeto será da
responsabilidade exclusiva da Proponente não havendo por parte do
Município qualquer ônus ou valor complementar a ser pago ao
Proponente ou terceiros, nem mesmo para rnanutenção ou limpeza do
espaço público eventualmente a ser utilizado.
Para fins do edital categoria MANIFESTAçÕES CULTURAIS entendese possível propostas culturais ligadas as mais diversas manifestações
culturais,conforme Módulo especifico descrito no item 3.1: projetos de
produção de espetáculos, shows com variadas formas de manifestações
culturais, realização de cursos, apresentação, projeto de difusão com a
realização de apresentações, desde que aconteçam integralmente
dentro do município de Guaratuba. Projetos que visem à pesquisa em
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dança, como publicações e similares; projetos que visem à criação de

conteúdos ielacionados
CULTURAIS.

à categolia

MANIFESTAçÕeS

2,

DAS TNSCR|çÕES

2.1.

Para este Edital de Manifestações Culturais podem se inscrever Pessoas
Físicas (Módulos Vídeo-Aula Saberes Populares, Cultura Popular e
Projeto Caiçara) ou Pessoas Jurídicas (Cultura Popular e Projeto
Caiçara).
Considera-se inscrição de Pessoa Física, aquela realizada por maiores de
18 anos, domiciliados no Município de Guaratuba-PR, capazes,
responsável direto pelo projeto cultural.
Considera-se inscrição de Pessoa Jurídica aquela realizada por
instituições privadas, com ou sem Íins lucrativos, cujo estatuto ou contrato
social e cartão de CNPJ tenha como natureza o desenvolvimento de
atividades relacionadas à produção artística e/ou cultural, como sede no
Município de Guaratuba-PR.
No caso de inscrições feitas por cooperativas, associações, federações
ou entidades com representação legal ou grupo comunitário deverá ser
especiÍicado, obrigatoriamente, o nome do grupo, artista ou associado
que está sendo representado, bem como, declaração quanto à
representação.
Pessoa Fisica ou Jurídica, domiciliada no Município de Guaratuba-Pr,
deverá comprovar que seu ramo de atuação tenha relação com o objeto
deste Edital, devendo comprovâr experiência na realização de ao menos
01 (evento) de alguma forma relacionado à area do projeto cultural
apresentado.
Para fins da comprovação de endereço serão considerados documentos
hábeis aqueles emitidos no ano de 2020: qualquer comunicado de tributos
municipais, estaduais ou íederais, faturas de concessionárias de gás, luz,
água, telefone, intemet, celular, cartão de crédito, TV por assinatura,
correspondência bancária ou contrato de aluguel.
A inscrição dos projetos corresponde a aceitação de todos os termos do
presente edital.

2.2.
2,3.

2.4.

2.5.

2,6.

2.7.

3.

DO VALOR DO EDITAL E DOS MODULOS

MATìIIFESTAçÕES

CULTURAIS.

3.1 Para o presente Edital está disponibilizado o valor de até R$ 150.000,00
{cento e cinquenta mil reais} na categoria MANIFESTAçÕES
CULTURAIS, podendo o Proponente se inscrever nos seguintes Módulos:
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i
MÓDULo

TEMPo DURAçÃo

lvar-on
IUNITAR!O

Módulo Manifestação
Gultural "Vídeo-Aula
Saberes Populares"

Vídeo-aula: mínimo
de 20 (vinte)
minutos

F-

IcONTEMPLADOS
0
I

zo.ooo,oolol

lns

Módulo "Projeto Caiçara" Mínimo de 3 dias 2 horas por dia

lnnoleros

1.000,00

Módulo "Cultura Popular" Mínimo de 10 dias

-thpordia

iN'MÁ)flMo DE

zo.ooo,oo

lns

1

lo

3.2 Fers c lr{eiuic artdec-AuÌe Saberes Pcgunres" epengs seraõ ece$ss
ãr'EsiçÉffi qb, prry,cwrÈea F'seom FHsffi eeficie, pstmtsì ìreriâCê a
dftr"Srr r-it Frn**.-r** . iigír iiri*+ çlr irFí ii n'úiiii.r
i-rXi-1n
3.3 O conteúdo do vídeo Saberes Populares será protagonizado mm
depoimentos de agentes culturais moradores de Guaratuba e que possuam
algum tipo de vivência a respeito de algum segmento cultural. Poderá se
referir a memória de Guaratuba, podendo enfatizar qualquer aspecto cultural
da cidade. Poderá conter dados biográÍicos, trajetória de algum profissional
ou cultura em Guaratuba, impressões culturais diante de tempos pandêmicos
conforme o enfoque vivenciado em Guaratuba.
3.4 Para o Módulo'Vídeo-Aula Saberes Populares" o vídeo apresentado deverá
conter no mínimo a duração de 20 (vinte) minutos e ser compatível para
divulgação no youtube, facebook, whatsapp.
3.5 Cada vídeo referente ao Módulo "Video-Aula Saberes Populares" deverá ser
inédito, gravado na horizontal e seu conteúdo não poderá ser divulgado em
plataÍorma sem autorização do Município.
3.5.1 Durante o vídeo deve permanecer visível o Brasão do Município de
Guaratuba-PR e o Brasão do Governo Federal, estando estes disponíveis
para acesso através do sife da Prefeitura Municipal de Guaratuba.
3.5.2 O proponente deverá indicar ao Municípia o Link para acesso ao vídeo,
que não deverá estar disponibilizado para acesso extemo de terceiros, para
que se preserve o seu ineditismo. Ou apresentá-lo em pendrive junto com
os documentos do Envelope 2, tudo conforme consta nos Anexos deste
Edital.
3.6 Para

os Módulos "Projeto Caiçara" e "Cultura Popula/', a execução do

Projeto será realizada conforme prazo estabelecido no Termo de Apoio
Emergencial.
3.7 O Módulo "Projeto Caiçara" deverá se referir a algumas das manifestações
próprias da cultura caiçara, enfatizando-a de alguma forma, podendo retratála pela música, dança, arte cênica, artes visuais, artes plásticas, artes
gráficas, circo, artesanato, literatura, apresentações ou quaisquer outras
formas que possam evidenciar a importância do projeto.
3.8 O Módulo Cultura Populardeverá se referir a alguma das manifestações próprias da
cultura popular brasileira ou estrangeira, desde que esta esteja de alguma forma
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inserida no calendário ou no cotidiano nacional. Poderá ser retratada através da
música, dança, arte cênica, artes üsuais, artes plásticas, artes gráficas, circo,
artesanato, literatura, apresentações ou quaisquer outras formas que possam
evidenciar a importância do projeto.

3.9 O Módulo "Cultura Populaf'deverá acontecer, com ampla divulgação, pelo
menos durante 10 (dez) dias, com a duração mínima de 01h hora por dia.
Caso seja possível que o evento ocorra presencialmente, conforme regras
sanitárias na epoÉ da realização do evento, a transmissão pela internet
deverá ocorrer todos os dias com pelo menos 20 minutos de duração, sendo
que o custo de sua transmissão já deverá estar prevista pelo Proponente
conforme o recurso financeiro disponibilizado para tal módulo, bem como a
responsabilidade pela divulgação. Após, deverá enviar o link comprobatório
ao Município.

3.10 O Módulo

"Projeto Caiçara" deverá acontecer, com ampla divulgação, pelo
menos durante 03 (três) dias e com um tempo de duração minima de 02h00 por dia.

Caso seja possível que o evento ocorra presencialmente, conforme regras
sanitárias na época da realização do evento, a transmissão pela internet
deverá ocoffer todos os dias com pelo menos 2O(vinte) minutos de duração,
sendo que o custo de sua transmissão já deverá estar previsto pelo
Proponente conforme o recurso financeiro disponibilizado para tal módulo,
bem como a responsabilidade pela divulgação. Após, deverá enviar o link
comprobatório ao Município.
relacionados aos Módulos "Projeto Caiçara" e "Cultura
Populaf deverão apresentar algum tipo de contrapartida ao Município de
Guaratuba-PR, devendo constá-la no projeto. O simples acesso ao evento
do público não será considerada contrapartida ao Município.
3.12 Deverá o valor do projeto apresentado para os Módulos "Projeto Caiçara"
e "Culturã Popular" estar adequado ao custo da planilha orçamentária a ser
apresentada no Envelope 2.
3.13 Os conteúdos digitais e a difusão cultural deverá ter o caráter do
ineditismo nas redes, plataformas, devendo evidenciar a Manifestação
Cultural a que se propôs conforme as caraterísticas a serem desenvolvidas
em cada projeto.

3.11 Os projetos

4. DA APRESENTAçAO DAS PROPOSTAS
4.1 Para participar do certarne, os proponentes deverão protocolar g2
ENVELOPES lacrados com a documentação exigida, cada qual devidamnete
idenüficado até às 10:30min (dez horas e trinta minutos) dia 08 de dezembro de
2O2O, na sede da Prefeitura Municipalde Guaratuba, localizada à Rua Dr. João
Cândido, no 380, Centro, Guaratuba.

4,2 A Sessão de abertura dos envelopes será iniciada no dia 0811212020 às
1 1:00 horas na Avenida José Nicolau Abagge, s/no, Ginásio de Esportes, em
Guaratuba na data de 08i1212020.
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4.3 Os documentos obrigatórios a serem apresentados são os seguintes:
4.2,1 Proponente Pessoa Física deverá apresentar os seguintes
documentos:
No ENVELOPE 01:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia de 01 (um) comprovante de residência nos termos do item 2.6 em
nome do proponente ou de parente de primeiro grau. Caso o proponente não
possua comprovante de residência em seu nome ou de parente de primeiro grau,
este deverá apresentar o Anexo ll - Declaração de Residência em nome de
terceiros devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel,
comprovante de residência atualizado do proprietário do imóvel e cópia do
documento de identiÍicação civil (RG, CNH, CTPS ou similares contendo
fotografia) do proprietário do imóvel;
c) Cópia legível de documento contendo o número do PIS/PASEP ou
inscrição no |NSS do proponente.
d) Cópia do cartão bancário em conta corente da preferência do proponente
ou cópia do Contrato de Abertura de Conta Corrente;
e) Autodeclaração de que o proponente não pertence aos quadros da
Administração Direita ou lndireta do Município de Guaratuba-PR; que não é um
dos membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos
e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc do Município de Guaratuba-PR, nem
com estas possui parentesco até o 3o. grau, conforme Anexo Vl.
0 Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais
acess ível através do site www.receita.fazenda.oov. br.
g) Certidão Negativa de Tributos Estaduais acessivel através do site
www.pr.gov.br
h) Certidão Negativa de tributos Municipais de Guaratuba-Pr, acessível
através do site: httn;/lservicos.suaratuba.nr.qov.br:8097/portalcontribui nte/em issao-ceúidoes
i) Os ltnks para emissão das certidões c,onstarn do siÍe da PreÍeitura Municipal
de Guaratuba: http:1/portal.quaratuba.pr.gov.br/certidoes.
No ENVELOPE 02:
a). Projeto Módulo Manifestações Culturais Vídeo-Aula Saberes Populares:
preenchimento e entrega de todos os documentos relacionados ao projeto
conforme ANEXO lV contendo documentos solicitados e indicação do ltnk do
vídeo para ser analisado pelo Município (ou a entrega através de pendrive hábil
a acesso dentro do Envelope 2). Pessoa Juridica está impedida de ser inscrever
no Módulo "Vídeo-Aula Saberes Populares"
Parágrafo Primeiro. Apresentação de um Portfólio: matérias de jornais e/ou
ôlogs elou reüstas e/ou críticas e/ou certifìcados e diplomas/ou atestados
de capacidade técnica, emitidos por empresa pública ou privada elou
declarações, contrato, nota fiscal, folders, todos legíveis, com identificação do
veículo eiou mídia de imprensalinstituição promotora, local de publicação e
data de veiculação do conteúdoldocumento.
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Parágrafo Segundo. Manifestações Culturais imanentes a comunidades rurais,
ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais, conforme autodefinição e
autopertenci mento não precisam apresenta r portfól io.
b). Módulo "Projeto Caiçara" e Módulo "Cultura Popular": documentos
devidamente preenchidos confonne anexo V.

4.2.2 Proponente Pessoa Jurídica deverá apresentar os seguintes
documentos:
No ENVELOPE 01:
Cópia do RG e CPF do representante legal;
Cópia de 01 (um) comprovante de domicílio em nome da pessoa jurídica
nos termos do item 2.6;
Copia do cartão bancário, em nome da empresa e/ou entidade, ou cópia
do Contrato de Abertura de Conta Corrente;
Cópia do Estatuto e da Ata de Eleição da Diretoria, Contrato Social ou
Requerimento de Empresário, bem como suas alterações contratuais;
Comprovante de inscrição no CNPJ;
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa
União, válida, obtida através
endereço eletrônico
wwvrr. receitia.Íazenda.qov.br.
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais, obtida através do
endereço eletrônico www.pr,qov,br.
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, válida, obtida
através do endereço eletrônico httr:/tservims.guaratuba.pr.gov.br:8097lportalcontrbu inle/emissao+ertidoes
CertiÍicado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
endereço eletrônico
através

a)
b)
c)
d)
e)
f)

da

do

g)
h)

i)
(FGïS), válida, obtida
do
j) Certidão Negativa de débitos trabalhistas, válida, obtida através do
endereço eletrônico tr*vrr.btjus.brlcaÍidaq/ ou www.trtÍl.jus.br;
k) Os links para ernissão das certidões constam do srfe da Prefeitura
Municipal de Guaratuba: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/ceúidoes.
l) Os seguintes documentos relacionados ao representante da pessoa
jurídica:
- Deverá apresentar autorização com Íirma reconhecida de todos os integrantes
do quadro societário, caso não esteja evidente no instrumento de constituição da
pessoa jurídica quem detém a legitimidade para representar a empresa
legalmente;
- Cópia do RG e CPF ou outro documento oficial de representante legal da
pessoa jurídica, contendo fotografia.
proponente não pertence aos quadros da
Autodeclaração de que
Administração Direita ou lndireta do Município de Guaratuba-PR; que não é um
dos membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos
e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc do Município de Guaratuba-PR, nem
com estas possui parentesco até o 30. grau, conÍorme Anexo Vl.
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No ENVELOPE 02

a). Módulo "Proieto Caiçara" e Módulo "Gultura Populaf': documentos
devidamente preenchidos conforme anexos deste edital.

Parágrafo Primeiro. Considera-se como Portfólio: matérias de jornais e/ou
b/ogs e/ou reüstas e/ou críticas e/ou certifïcados e diplomas/ou atestados
de capacidade técnica, emitidos por empresa pública ou privada e/ou
declarações, contrato, nota fiscal, folders, todos legíveis, com identificação do
veículo elou mídia de imprensa/instituição promotora, local de publicação e
data de veiculação do conteúdoldocumento.
Parágrafo Segundo. Manifestações Culturais imanentes a comunidades rurais,
ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais, conforme autodeÍinição e
pertencimento, não precisam apresentar portfólio.
Parágrafo Terceiro. Durante a execução do Projeto poderá ser solicitada a
qualquer tempo pelo Município de Guaratuba-PR a exibição de documentafio
atualizada, uma vez que o repasse financeiro depende da apresentação de
certidões válidas.
Parágrafo Quarto É vedada a inclusão no projeto de determinações quanto a
participação direta da Prefeitura Municipal na indicação ou escolha de locais de
apresentação, intervenções urbanas e outros conelatos. A responsabilidade total
do projeto é inteiramente do proponente sendo este fator, na sua ocorrência,
motivo de desclassificação do projeto.
Parágrafo Quinto. A inscrição implicará no conhecimento e aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais o proponente não
poderá alegar desconhecimento.
Parágrafo Sexto O prazo para recebimento das propostas será conÍomre
indicado no item 4.1.
Parágrafo Sétimo Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis ou com
prazo de validade vencido.

5 DAS VEDAçÕES
5.1 Estão impedidos de inscrever-se no presente Edital:
a) Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria possuam
relações de parentesco com membros do Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análises dos Proietos e Propostas
e com servidores da Prefeitura Municipal que tenham algum tipo de

b)
c)
d)

vinculação aos atos decisórios quanto a presente edital.
Pessoas Físicas menores de 18 {dezoito)anos;
Servidores da Secretaria da Cultura e do Turismo ou membro do
Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e
Propostas ou pessoas que possuam parentescos com estes até o 3"
qrau.
0rgãos Públicos.

5.2 Estão proibidos:
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a) Projetos ou documentação entregue fora do período estabelecido;
b) lnscrições realizadas sem a documentação estabelecida;

c) A troca do proponente;
d) Qualquer alteração que

implique em modificação das informações,
documentos ou itens apresentados no ato da inscrição do projeto.
e). Projetos que de alguma forma vinculem caráter eleitoral, contenham cenas
ou incitem situações de crime, sejam vexatórios, discriminatório ou atentem
contra a diginidade da vida humana elou os princípios constitucionais.
6. DO PROCESSO DE AVALTAçÃO
6.1 As propostas serão avaliadas em duas etapas.

6.2 Na primeira etapa de avaliação será íeita a análise e habilitação de

documentos dos proponentes; se estes cumprem os requisitos formais de acordo
com o disposto no edital e, ainda, se apresentaram todos os documentos
exigidos. Esta avaliação será feita por servidores municipais.
6.3 A segunda etapa de avaliação compreende a análise de mérito dos projetos
sendo também de caráter classificatório, através de critérios objetivos definidos
item 6.5, mediante atribuição de notas pelo Gomitê de Gredenciamento,
Seleção e de Análises dos Proietos e Propostas.
6.4 A segunda etapa de avaliação será real)zada logo após a prímeira de
habilitação, em que o Gomitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e Propostas realizará em até 05 (cinco) dias a análise dos projetos
habilitados na primeira etapa, deliberando acerca de sua aprovação e, conforme
a nota obtida de cada projeto, ordenando de acordo com a sua classificação em
ordem decrescente.
6.5 A avaliação dos projetos e, por conseguinte, a classificação destes pelo
Gomitê de Credenciamênto, Seleção e de Análises dos Projetos ê
Propostas levará em conta, com o mesmo peso e com pontuação específica,
totalizando o máximo de '100 (cem) pontos, computando-se para cada urn dos
Módulos os seguintes critérios:

Critério
a). Conteúdo e
coerência

Descrição

Pontuação

Módulo "Vídeo-Aula Saberes
Populares" - Pertinência do conteúdo
com ã área de atuação e o aspecto
cultural evidenciado, bem como a
qualidade do vÍdeo apresentado.

De00a40
Módulo "Gultura Popular" e
Módulo "Projeto Gaiçara"

Pontos

- Relevância artística/cu ltural,
Fundamentação, Planejamento,

rr4íp
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estratégia de ação e cronograma de
execução

b). Viabilidade
quanto a sua
Execução

Módulo "Vídeo-A,ula Saberes
Populares": - Verificação se o
formato do vídeo apresentado está de
acordo com as especificações
técnicas do edital.

De00a30
Pontos

illódulo "Cultura Popular" e
Módulo "Projeto Caiçara"
- Exequibilidade proposta, viabilidade
técnica e físico-Íinanceira; relação de
custo/benefício; compatibÍlidade entre
os objetivos, a estratégia de
realização e de difusão, público alvo e
resultado final previsto no projeto.
c). Qualilicação de
profissionais
envolvidos

Módulo "Vídeo-Aula Saberes
Populares": - Tempo de atuação na
área:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.

De00a30
Pontos

Módulo "Gultura Popula/' e
Módulo "Projeto Caiçara" Postos de
Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

6.6 Serão desclassificados os projetos que receberem média "zero" em algum
dos critérios de julgamento.
6.7 Dentre os projetos considerados viabilizados, haverá

conforme pontuação obtida, obedecendo

a

classificação
serem

ao limite de projetos a

contemplados de acordo com o módulo financeiro escolhido.
6.8 A nota final de cada projeto será a média aritmética simples das notas
atribu ídas pelos avaliadores.
6.9 Será considerada a nota de 5í (einquenta e um) pontos como nota
mínima para serem considerados viabilizados os projetos e aptos a serem
classifìcados em ordem decrescente. Os projetos que não atingirem pelo menos
aqu ela n ota estarão automati camente desclassificados.
6.í0 Em caso de empate serão consideradas consecutivamente as maiores
notas atribuídas nos critérios "a" (conteúdo e coerência), "b" {viabilidade quanto
a sua execução) e "c" (qualificação de profissionais envolvidos). Permanecendo
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o empate seÉ realizado sorteio em sessão dirigida pela Secretaria da Cultura do
Município de Guaratuba-Pr.
6.í1 O Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise dos Projetos e
Propostas poderá solicitar apoio técnico quando necessário, com indicação de
servidores pú blicos municipais ou terceiros devidamente habilitados.
6.í2 O Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise dos Projetos e
Propostas ebaborará a relação dos projetos classificados.
7. DA DTVULGAçÃO DOS RESULTADOS DAS ETAPAS
7,í Cada proponente é responsável por acompanhar a divulgação do resultado
final, homologação e demais atos relacionados a este certame através do Diário
Oficialdo Município de Guaratuba-PR, bem como pelo sr'Íe da Prefeitura.
7.2 Na sessão indicada pelo item 4.2 será feita análise dos documentos de
habilitação dos projetos. Ato contÍnuo, serão divulgados os projetos habilitados.
7.3 Da divulgação dos projetos habilitados caberá recurso, em 02 (dois) dias,
dirigido à Sra. Secretária Municipal da Cultura através de protocolo na sede da
Prefeitura Municipal de Guaratuba,localizada à Rua Dr. João Cândido, no 380,
Centro, Guaratuba.
7.4 Os projetos habilitados serão analisados pelo Comitê de Credenciamento,
Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas, em até 05 (cinco) dias e
publicado edital da classificação no siÍe da Prefeitura de Guaratuba.
7.5 Do Edital de classificação dos Projetos caberá recurso em única instância
em até 02 (dois) dias dirigido à Sra.Secretária Municipal da Cultura através de
protocolo da PreÍeitura Municípalde Guaratuba-PR, à Rua Dr. João Cândido, no
380, Centro, Guaratuba. Esta decidirá em até 05 (cinco) dias
7.7 Os recursos serão avaliados por pelo menos 03 (três) membros do Comitê
de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas. Os
mesmos membros deverão analisar todos os projetos do respectivo módulo. Em
havendo empate, o voto de desempate será da Presidente do Comitê de
Gredenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas.
7.8 Durante a fase recursal não será permitida a juntada e complementação de
documentos obrigatórios e não enviados pelo proponente no momento da
inscrição.
Parágrafo Único. Para contabilização dos prazos estabelecidos neste item
serão consideradas as publicações do sife da Prefeitura.

8. DA REALTZAçÃO OOS OBJETOS DOS PROJETOS
8.1 Os proponentes contemplados neste EditalManifestações Culturais - Módulo

Vídeo-Aula Saberes Populares" devem ceder os direitos autorais sobre os
trabalhos apresentados para integrarem o acervo da Secretaria da Cultura de
Guaratuba, mediante assinatura de Termo de Cessão de Direitos, conforme
Anexo lll, pelo prazo de 01 (um) ano.
8.2 Os vídeos classificados como contemplados estarão aptos a receber os
recursos financeiros advindos deste edital, conforme conta bancária preüamente
apresentada.
8.3 Os proponentes contemplados neste Edital Manifestações Culturais Módulo "Cultura Populaf e Módulo "Projeto Caiçara" estarão aptos a receber os
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recursos financeiros aqui especificados a partir da data da assinatura do Termo
de Apoio Emergencial.
8.4 Além de concluírem o projeto conÍorme detalhamento do projeto e
cronograma, os beneficiados dos Módulos "Cultura Popular" e "Projeto Caiçara"
deverão informarà Secretaria da Cultura qualquersolicitação de remanejamento
de datas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência em reunião presencial
ou através do e-mailcultura@guaratuba.pr.gov.br, devendo haver justificativa
detalhada que será analisada pela Secretaria Municipal de Cultura.
8.5 O e- maildeverá especificar o nome do projeto, o contato do responsável e
todas as informações necessárias para CI seu acompanhamento por parte do
Gomitê de Gredenciamento, Seleção e de Análises dos Proietos e
Propostas, bem como pela Secretaria Municipal de Guaratubafr.
8.6 Para que seja acompanhada a divulgação e transmissão do projeto
contemplado pela internet ou sua disponibilização por meio de redes sociais ou
outras plataformas digitais, em cumprimento do $5o. do artigo 9o do Decreto
Federal 10.464t2020, o Proponente deverá informar previamente à Secretaria
demais
data, local, horário
Municipal da Cultura de Guaratuba
especificidades, em cumprimento ao cronograma apresentado e aprovado,
detalhando a forma de divulgaçâo que realizará.
8.7 Tanto para a divulgação do projeto contemplado quanto durante o período
de transmissão do evento propiciado pelos recursos advindos deste edital
deverá estar visível pelo máximo de tempo possível o Brasão do Município de
Guaratuba e o Brasão do Govemo Federal. Caso parte do evento serja realizado
presencialmente, neste ato também deverão ser mencionadas as fontes do
recur€o.
8.8 O proponente do Módulo "Cultura Popula/' e Módulo "Projeto Caiçara"
elaborará um relatório final de cumprimento do objeto contendo a descrição das
atividades realizadas e todo o material comprobatório de sua realização sejam
eles fotos, vídeos, descrição das atividades, matérias de jornais e enviálo à
Secretaria Municipal da Cultura para apreciação e finalização do processo
através do e-mail cultura@ouaratuba.or.gov.br. Este relatório deverá ser
entregue em até 10 {dez) dias após a execução do projeto. Este prazo podeÉ
ser proffogado, a critério do Município de Guaratuba, conforme prazos a serem
cumpridos nos termos da legislação vigente e desde que cumpra oprazo descrito
no Termo de Apoio Emergencial.
8.9 A execução do objeto pode ou não ser acompanhada ìn loco por um
representante da Secretaria Municipal da Cultura para efeitos fiscalizatórios,
conforme a conveniência e o objeto do projeto.

a
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e DAF OBRTGAçÕES
9.1 E dever do responsável pelo projeto contemplado cumprir fielmente o
disposto no Termo de Apoio Emergencial e realizar todas as atividades nas
formas e condições em que foram selecionadas.
9,2Ê.obrigatória a inserção do brasão da Prefeitura de Guaratuba e do Governo
Federal nas peças de divulgação do evento pelo Proponente contemplado. O
Brasão será disponibilizado a todos os contemplados através do e-maíl
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cultura@guaratuba.or.gov.br As peças promocionais deverão ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, e não poderão lrazer nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal.
9.3 As peças gráÍicas, bem como os spofs de rádio e tv, Se houver, além do uso
da marca da PREFETTURA DE GUARATUBA e do GOVERNO FEDERAL
deverão obedecer padrões estabelecidos conforme comunicação prévia com a
Secretaria Municipal da Cultura.
9.4 Os contemplados deverão, obrigatoriamente, submeter os materiais de
divulgação do projeto à aprovação do Gomitê de Credenciamento, Seleção e
de Análises dos Proietos e Propostas, através da Secretaria Municipal da
Cultu ra, pelo email: cultu ra @guaratu ba.pr. gov.br
9.5 Ficam sob responsabilidade dos contemplados todos os contratos, os custos,
conexos, de imagem, encargos e demais despesas
direitos autorais
não
operacionais,
cabendo ao Município de Guaratuba nenhum custo adicional
aquele previamente estabelecido neste Edital.
9.6 Para projeto apresentado por pessoa jurídica, eventual ausência de previsão
orçamentária de custos relativos a qualquer encargos, inclusive patronais e
fiscais não desobriga o proponente de sua responsabilidade pelo cumprimento
através de recursos próprios, já que o valor sob a responsabilidade do Município
está previamente identificado como sendo aquele descrito no itern 3.1.
9.7 Exclusivamente caberá ao empreendedora responsabilidade pela legalidade
da utilização dos elementos artísticos apresentados no projeto, devendo atender
legislação de direitos autorais, direito à imagem, não havendo qualquer
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Guaratuba, da Secretaria Muncipal
da Cultura, do ComÍtê descrito neste edital nem mesmo do Govemo Federal.
9.8 O proponente deve obrigatoriamente manter seus dados cadastrais e de
contato atualizados durante todo o período de vigência deste Edital e Termo de
Apoio Emergencial. O Município de Guaratuba não se responsabiliza por
qualquer prejuízo que possa decorrer, direta ou indiretarnente, em razão do
atraso e/ou falta desta atualização e que leve à inviabilidade de comunicação
oficial com o proponente.
Parágrafo Unico. No caso de o projeto selecionado não cumprir quaisquer dos
itens pactuados e/ou não apresentar os documentos e itens exigidos neste
Edital conforme as características estabelecidas, os recursos financeiros
recebidos deverão ser devolvidos integralmente ao Município de GuaratubaPR, inclusive os rendimentos decorrentes de sua aplicação, quando for o caso,
na forma da legislação vigente, sêm prejuízo da adoção das medidas
administrativas e judiciais cabíveis.

e

10 DOS PRAZOS DO GONTRATO

,l0.í O prazo para a execução dos projetos aprovados

constará no ïermo de
Apoio Emergencial, conforme período compreendido entre a sua assinatura e a
data de 30 de abril de 2021, podendo ser pronogado por meio de ato próprio do
Município de Guaratuba-PR, desde que haja amparo na legislação federal.

í0.2 O prazo de vigência do Termo de Apoio Emergencial será até o dia 30 de
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maio de 2021,já compreendido o prazo de prestação de contas, podendo ser
pronogado por meio de ato próprio Município de Guaratuba, desde que haja
amparo na legislação federal.

1í. DA DCITAçÃO ORçAMENTÁRn
11.1 A despesa prevista no presente Edital correrá

à conta da dotação

orçamentária:
08.001 . 1 3.392.00 I 4.2.072
08.001 . 1 3.392.OO1 4.2.072
08.00 1 . 1 3.392.AO1É..2.O7 2
08.00í . í 3.392.00 I 4.2.072

- 3.3.90.30.00.00
- 3.3.90.36.00.00
- 3.3.90.39.00.00
- 3.3.90.48.00.00

11.2 A liberação do recurso para os projetos contemplados no Módulo "Cultura
Popular" e Módulo "Projeto Caiçara" se dará apos assinatura do Termo de de
Apoio Emergencial entre o proponente e o Município de Guaratuba.
í1.3 A liberação do recurso para os projetos contemplados nos Módulos
Manifestações Culturais 'Vídeo-Aula Saberes Populares" se dará após a
homologação final do resultado.
11.4 O recurso financeiro concedido será depositado em conta corrente do banco
de preferência do proponente, em nome do proponente do projeto.

í2. DAS DTSPOS|çÕES CeRruS
12.1 Este edital será publicado no Diário OÍicial do Município. As análises
preliminares e finais de habilitação e seleção e demais atos estarão disponíveis
no srïe da Prefeitura de Guaratuba: portal.guaratuba.pr.gov,br.
12.2 Casa os prazos previstos neste Edital não se iniciem ou terminem em dia
de normal expediente na Prefeitura Municipal, ficam automaticamente
prorrogados para o primeiro dia útilsubsequente.
í2.3 Em caso de desistência, impossibilidade de recebimento do recurso
financeiro ou não cumprimento das exigências estabelecidas neste Edital por
parte do(s) proponente(s) contemplado(s), os recursos serão destinados a
outro(s) proponente(s) classificado(s) como suplente(s), sendo observada a
ordem de classificação discriminada pela Comissão. Caso haja desistência após
o recebimento do repasse financeiro, caberão todas as medidas administrativas
contra o Proponente, além de eventuais medidas judiciais.
í2.4 Havendo sobra de recurso entre os Módulos poderá ser deliberado pelo seu
remanejamento
í2.5 Os membros do Gomitê de Credenciamenton Seleção e de Análises dos
Projetos
processo relativo
Propostas poderão participar de todo
concemente ao Processo de Avaliação como Íorma de acompanhar o
andamento dos trabalhos e dirimir dúvidas que porventura se façam necessárias
junto aos segmentos artísticos ou culturais aos quais peúencem.
12,6 A Prefeitura Municipal de Guaratuba não se responsabilizam por qualquer
incidente ou danos consequentes de qualquer tipo, direto ou indireto, deconente
da realização do projeto contemplado.
í2.7 Os contemplados autorizam, desde já, a Prefeitura de Guaratuba e o
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Govemo Federal o direito de mencionar seu apoio e de utilizar em suas ações
peças
publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, imagens, fotografias e os
relatórios de atividades dos serviços aprovados neste Edital e demais direitos
patrimoniais.
12.S À Prefeitura Municipal de Guaratuba Íìca reservado o direito de prorrogar,
revogar, conigir ou anular este Editalhavendo motivos ou justificativas ou diante
de situação de conveniência, oportunidade ou interesse pÚblico.
12.9 Os proponentes que entregarem de forma incompleta os documentos
listados neste Edital, ou fora do prazo estabelecido, terão suas propostas
inabilitadas.
12.10 O ato de lnscrição do proponente pressupõe a aceitação e plena
concordância e compromisso de curnprimento de todos os critérios e condições
dos termos integrais deste Edital.
12. Em caso de necessidade de qualquer esclarecimento, o proponente podeÉ
entrar em contato até 01 (um) dia antes do enceramento das inscrições, através
do endereço eletrônico cultura@guaratuba.pr.gov.br ou pelo telefone/whatsapp
41 99796-9446 de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h.
12.12 Os casos omissos serão dirimidos pelo Comitê de Credenciamento,
Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas.
1.2.13 É parte integrante deste Edital:
a) Anexo I - Minuta do Termo de de Apoio Emergencial;
b) Anexo ll - Declaração de Residência em Nome deTerceiros;
c) Anexo lll - Termo de Cessão de Direitos Autorais.
d) Anexo lV - Projeto - Pessoa Física - Módulo Manifestações Culturais
"Vídeo-Aula Saberes Populares" - Envelope 02.
e) Anexo V - Projeto - Pessoa Física ou Jurídica - Módulo'Projeto Cultural"
e Módulo "Cultura Populaf'- Envelope 02.
f) Anexo Vl - Autodeclaração de ausência de impedimento.
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE.SE E CUMPRA-SE.
Guaratuba, 19 de novembro de 2020.

de difusão, quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, as
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Maria do Rocio Braga Bevervanso
Secreúria Municipal da Cultura e do Turismo
Dec.23.333/20
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SECRETARIA MUNICIPAL DA C.ULTURA
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO
No 00412020 - sMcr
FOMENTO - EDTTAL ALDTR BLANC
GUARATUBA CULTURAL - MUSICA

A Prefeitura Municipal de Guaratuba, por meio

da Secretaria Municipal da Cultura, no uso das aÍibuições que lhe Íoram
conferidas torna públieo o presente Fdital que tem por objeto estabelecer

ações emergenciais ao segmento lllUSlCA com vistas ao preenchimento da
programação culfural do Município de Guaratuba-PR como ação
emergencial de enfrentamento à Covid-19 avençada pela Lei Federal de n'
14.017 de 29 de junho de 2020 - Lei Aldir Blanc regulamentada pelo Decreto
Federal de n". 1A.464 de 17 de agosto de 2020, Decreto Legislativo de
Reconhecimento de Estado de Calamidade Pública de n' 6 de 20 de março
de 202O e pelo Decreto Municipal no.23.286 de 16 de março de 2420 e suas
alterações.

Conforme o art. 2, incisos ll do Decreto
Federal de n" 10.464 de 17 de agosto de 2020, bem como a Lei Federal
14.01712020 cabe ao Município de Guaratuba-Pr elaborar e publicar editiais,
chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor
cultural e ouhos instrumentos destinados à manutenção de agentes, de
espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento
de atividades de economia criaüva e de economia solidária, de produções
audiovisuais, de manifestiaçÕes culturais, bem como a realização de aüvidades
artísticas e culturais que possam ser transmiüdas pela intemet ou
disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.

O presente edital se filia ao inciso lll do art. 2"
da Lei M.A17ZA2O c/c inciso llldo art. 2" do Decreto Federal 10.464 cumprindo,
portanto, o que determina a legislação vigente. Cabe à Secretaria lllunicipal da

Cultura e ao Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e Propostas, criado pela Portaria Municipal de no. 12.50412A20,
apoiar e fomentar iniciativas advindas das trabalhadoras e trabalhadores da
cultura oportunizando a escolha de suas próprias finalidades culturais, ao
mesmo tempo em que estimula o incremento do sistema produtivo da cultura.

1.
1.1

DO OBJETO
O presente EDITAL de CHAMAMENTO PÚBLICO destina-se a apoio ao
setor cultural do Município de Guaratuba por rneio de Editalde Fomento
Cultural como ação emergencial de enfrentamento ao SARS-CoV-2
(Covid19) tendente à manutenção de agentes, de espaços, de
produções, de desenvolvimento de
iniciativas,
cursos,
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atividades de economia eriativa e de economia solidária, de produções
audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de
atividades artísticas e culturais que possarn sertransmitidas pela intemet
ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas
digitais.
Entende-se por "apoio ao setor cultural do Município de Guaratuba"
projetos que sejam realizados no Município de Guwafuba por artistas e
demais trabalhadoras e trabalhadores da cultura, incluindo aqueles
projetos que visem à promoção de suas atividades perante a
comunidade local, outras regiões brasileiras ou de outras
nacionalidades.
Os projetos, conforme o disposto no inciso lll do art. 2" da Lei M.A17 Lei Aldir Blanc deverão ser destinados à manutenção de agentes, de
espaços, de iniciativas, de cursos, de produçôes, de desenvolvimento de
atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções
audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realizaçÉ,o de
atividades artísticas e culturais que possarn sertransmitidas pela rnÍemeÍ
ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas
digitais.
Todas as atividades decorrentes da realização dos projetos
contemplados deverão ser oÍerecidas gratuitamente à população na
modalidade virtual, tendo como possibilidade de realização/execução do
projeto de fonna presencial, desde que cumpridas as medidas sanitiarias
vigentes no município à época de sua execução.
O proponente poderá inscrever UM único projeto em cada um dos
módulos. No caso de um mesmo projeto ser inscrito 02 (duas) vezes, a
inscrição anterior será desconsiderada e terá validade apenas a úttima
inscrição realizada.
O total de recursos destinados para os fins deste Edital é de até R$
68.660,44 {sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais e
quarenta e quatro centavos) na categoria MÚSrcA.
Caso para a realizaçâo do projeto apresentado, haja necessidade de
utilização de espaço público, deverá ser apresentado no projeto
detalhadamente o local necessário, data e horário prováveis para sua
utilização e demais especificidades necessárias. Em havendo mais de
um projeto com necessidade de utilização de um local no mesmo
horário/dia, terá preÍerência aquele que primeiro protocolou a proposta.
Todo o custo, eventuais licenças, taxas, autonzaçôes ou documentação
necessária para planejamento e execução do Projeto será da
responsabilidade exclusiva da Proponente não havendo por parte do
Município qualquer ônus ou valor complementar a ser pago ao
Proponente ou terceiros, nem mesmo para manutenção ou limpeza do
espaço público eventualmente a ser utilizado.

Para fins do edital categoria MUSICA entende-se possível a
apresentação de propostas culturais ligadas ao campo da música
podendo ser, conforme os Módulos especificados no item 3.1: projetos
de produção de espetáculos, shours de música, realizaSo de cursos,
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apresentação, projeto de difusão com a realização de apresentações,
shows e similares desde que aconteçam integralmente dentro do
município de Guaratuba. Projetos que visem à pesquisa em música,
como publicações e similares; projetos que visem à criação de
conteúdos retacionados à categoria MÚStCn.

2. DAS TNSCR|çÕES
2.1. Para este Ediüal de Música podem se inscrever Pessoas Físicas
2.2.
2.3.

(Módulos Yídeo-Aula ou Apresentafio", "Live Cultural" ou "Festival
Cultural Drive Thru) ou Pessoas Jurídicas "L,Ve Cultural" ou "Festival
Cultural Drive Thru).
Considera-se inscrição de Pessoa Física, , aquela realizada por maiores de
18 anos, domiciliados no Município de Guaratuba-PR, capazes,que sejam

os responsáveis diretos pelo projeto cultural.

Considera-se inscrição

de

Pessoa Jurídica aquela realizada por

instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, cujo estatuto ou contrato

social e cartão de CNPJ tenha como natureza o desenvolvimento de
atividades relacionadas à produção artística e/ou cultural, sediadas no

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

3.

Município de Guaratuba-PR.
No caso de inscrições feitas por cooperativas, associações, federações
ou entidades com representação legal ou grupo comunitário deverá ser
especificado, obrigatoriamente, o nome do grupo, artista ou associado
que está sendo representado, bem como, declaração quanto à
representação.
Pessoa Fisica ou Jurídica, domiciliada no Município de Guaratuba-Pr,
deverá cCImprovar que seu ramo de atuação tem relação com o objeto
deste Edital, devendo comprovar experiência na realização de ao menos
01 (um) evento relacionado à area do projeto cultural apresentado.
Para fins da comprovação de endereço serão considerados documentos
hábeis aqueles emitidos no ano de 2020: qualquer comunicado de tributos
municipais, estaduais ou federais, Íaturas de concessionárias de gás, luz,
água, telefone, intemet, celular, cartão de crédito, TV por assinatura,
conespondência bancária ou contrato de aluguel.
A inscrição dos projetos corresponde à aceitação de todos os termos do
presente Edital.

DO VALOR DO EDITAL E DOS MODULOS

- MÚSICA

3.1 Para o presente Edital está disponibilizado o valor de até R$ 68.660,44
(sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e quatro
centavos) na categoria MUSICA, podendo o Proponente se inscrever nos
seguintes Módulos:
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N" MÁ)OMO DE

Iì'ÓDULO

Módulo Música
"Vídeo-Aula ou
Apresentação"

Módulo Música
uLive Cultural"
Módulo Música
"Festival Drive

TEMPO DURAçÃO VALOR
UNITARIO

PROJETOS
CONTEMPLADOS

Vídeo-aula: mínimo
de 20 (vinte) minutos
Vídeo- apresentação:
mínimo de 05 (cinco)
minutos
MÍnimo de th30
(uma hora e trinta
minutos)
Mínimo de 2h00
(duas horas)

R$ 1.000,00

09

R$ 3.000,00

08

R$ 35.000,00

01

Thrü'
3.2 Para o Módulo "Vídeo-Aula ou Apresentação" apenas serão aceitas
inscrições de proponentes Pessoas Físicas sendo, portanto, vedada a
participação de Pessoas Jurídicas em tal módulo.
3.3 Para o Módulo'Vídeo-Aula" o vídeo apresentado deverá conter no mínimo
a duração de 20 (vinte) minutos e para o Módulo 1/ídeo-Apresentação"
deverá conter no mínimo a duração de 05 (cinco) minutos. Em qualquer das
hipóteses, compatíveis para divulgação no youtube, facebook, whatsapp.
3.4 Cada vídeo referente ao Módulo "Vídeo-Aula ou Apresentação" deverá ser
inédito, gravado na horizontal e seu conteúdo não poderá ser divulgado em
plataforma sern autorização do Município.
3.4.1 Durante o vídeo deve permanecer visível o Brasão do Município de
Guaratuba-PR e o Brasão do Governo Federal, estando estes disponíveis
para acesso através do sife da Prefeitura Municipal de Guaratuba.
3.4.2 O proponente deverá indicar ao Município o Link para acesso ao vídeo,
que não deverá estar disponibilizado para acesso extemo de terceiros, para
que se preserve o seu ineditismo, ou apresentáJo em pendrive junto com
os documentos do Envelope 2, tudo conforme consta no Anexo lV.
3.5 Para os Módulos Música "Lve Cultural" e Música "Festival Drive Thru" a
execução do Projeto será realizada conforme prazo estabelecido no Termo
de Apoio Emergencial.
3.6 A "Liye Cultural" deverá ter um tempo de duração mínima de 01h30 (uma
hora e trinta minutos) de transmissão pela intemet, sendo que o custo de sua
transmissão já deverá estar previsto pelo Proponente conforme o recurso
financeiro disponibilizado para tal módulo, sendo de sua responsabilidade a
divulgação e transmissão. Após, deverá enviar o linkao Município.
3.7 O "Festival Drive Thrú' deverá ter um tempo de duração minima de 01h30
(uma hora e trinta minutos), devendo ao menos 50% do evento ser
transmitido pela íntemed caso as regras sanitárias do Município permitam a
sua realização concomitantemente na forma presencial, cumprida toda a
regulamentação vigente ao tempo da realização.
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Para a execução de todo o projeto já devem estar previstos todos os seus
custos, inclusive o da gravação, divulgação e transmissão pela intemet.
3.7.2 A transmissão do evento é de responsabilidade do proponente, podendo
o Município ceder eventual local público pretendido, mediante solcitação
prévia.
3.8 Deverá o valor do projeto apresentado para os Módulos Música "Lrye
Gultural" e Música "Festival Drive ïhnl'estar adequado ao custo da planilha
orçamentária a ser apresentada.
3.9 Os conteúdos digitais e a diÍusão cultural deverão ter o caráter do ineditismo
nas redes, plataformas, devendo evidenciar Música conforme as
característicâs a serem desenvolvidas em cada projeto.

3.7.1

a

4. DA APRESENTAçÃO DAS PROPOSTAS
4.1 Para participar do certame, os proponentes deverão protocolar 02
ENVELOPES lacrados com a documentação exigida, cada qual devidamente
identificado até às 10h30min (dez horas e trinta minutos) dia 08 de dezembro de
202A, na sede da Prefeitura Municipal de Guaratuba, localizada à Rua Dr. João
Cândido, no 380, Centro, Guaratuba.

4.2 A Sessão de abertura dos envelopes será iniciada no dia O8h22O2O às
11:00 horas na Avenida José Nicolau Abagge, s/no, Ginásio de Esportes, em
Guaratuba.
4.3 Os documentos obrigatórios a serem apresentados são os seguintes:
4.2.1 Proponente Pessoa Física deverá apresentar os seguintes
documentos:
No ENVELOPE 01:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia de 01 (um) comprovante de residência nos termos do item 2.6 em
nome do proponente ou de parente de primeiro grau. Caso o proponente não
possua comprovante de residência em seu nome ou de parente de primeiro grau,
este deverá apresentar o Anexo ll - Declaração de Residência em nome de
terceiros deüdamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel,
@mprovante de residência atualizado do proprietário do imóvel e cópia do
docurnento de identificação civil (RG, CNH, CTPS ou similares contendo
fotografia) do proprietário do imóvel;
c) Cópia legível de documento contendo o número do PIS/PASEP.
d) Cópia do cartão bancário em conta comente da preferência do proponente
ou cópia do Contrato de Abertura de Conta Corrente;
e) Autodeclaração de que o proponente não pertence aos quadros da
Administração Direita ou Indireta do Município de Guaratuba-PR; que não é um
dos membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos
e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc do Município de Guaratuba-PR, nem
com estas possui parentesco até o 3o. grau, conforme Anexo Vl
í) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais
acessivel através do site www.receíta.fazenda.oov.br.
g) Certidão Negativa de Tributos Estaduais acessivel através do site
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www.pr.gov.br

h) Certidão Negativa de tributos Municipais de Guaratuba-Pr, acessível
através do site: http://servicos.quaratuba:,pr.qov.bn8097/pgrtal-

contri bu nte/emissao-ce rtidoe s
i

i) Os links para emissão das certidões constam do siÍe da Prefeitura Municipal
de Guaratuba: http://portal.guarafu ba,nr.gov.brlcertidoes.

No ENVELOPE 02:

a). Anexo lV devidamente preenchido - Projeto Cultural Módulo Música
"Vídeo-Aula ou Apresentação": preenchimento e entrega de todos os
documentos deúdamente preenchidos e relacionados ao projeto conforme
ANEXOS lV e V contendo documentos solicitados e indicação do ltnk do vídeo
para ser adquirido pelo Município (ou a entrega através de pendrive hábil a
acesso dentro do Envelope 2).
Parágrafo Primeiro. Apresentação de um Portfólio: matérias de jornais e/ou
ôlogs e/ou reüstas e/ou críticas e/ou certiÍicados e diplomas/ou atestados
de capacidade técnica, emitidos por empresa publica ou privada e/ou
declarações, contrato, nota fiscal, folders, todos legíveis, com identificação do
veículo e/ou mídia de imprensa/instituição promotora, local de publicação e
data de veiculação do conteúdo/documento.
Parágrafo Segundo. Manifestaçôes Culturais imanentes a comunidades rurais,
ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais, conforme autodefinição e
autopertencimento, não precisam apresentar portfólio.
b). Projeto Cultural Módulo Música "Live Gultural" ou "Festival DriveThrÚ'z
documentos devidamente preenchidos conforme anexo V.

4.2.2 Proponente Pessoa Jurídica deverá apresentar os seguintes
documentos:
No ENVELOPE 01:
Cópia do RG e CPF do representante legal;
Cópia de 01 (um) comprovante de domicílio em nome da pessoa jurídica
nos termos do item 2.6;
Cópia do cartão bancário, em nome da ernpresa e/ou entidade. ou cópia
do Contrato de Abertura de Conta Corrente;
Copia do Estatuto e da Ata de Eleição da Diretoria, Contrato Social ou
Requerimento de Empresário, bem como suas alterações contratuais;
Comprovante de inscrição no CNPJ;
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e
Dívida Ativa da União, válida, obtida através do endereço eletrônico
rlyww. receita .Íazen da..oov" br.
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais, obtida através do
endereço eletrônico14416ru41.qovibt
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, válida, obtida
através do endereço eletrôn ico htp://servioos.guarahtba.pr.gov.br:8097/portalcontribu intelemissao+eÉidoes

a)
b)
c)
d)
e)
f)
à
g)
h)
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i)

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS),
endereço eletrônico
através

válida, obtida

do

Certidão Negativa de débitos trabalhistas, válida, obtida através do
il
e de reço letrôn ico wçnrv.tst.ius.br/certidao/ ou www.trt9. ius. br;
k) Os lrnks para emissão das certidões constam do srfe da Prefeitura
Municipal de Guaratuba: http:l/portal.guaratuba.pr.gov.br/certidoes.
l) Os seguintes documentos relacionados ao representante da pessoa
n

e

jurídica:
- Deverá apresentar autorização com firma reconhecida de todos os integrantes
do quadro societário, caso não esteja evidente no instrumento de constituição da
pessoa jurídica quem detém a legitimidade para representar a empresa
legalmente;
- Cópia do RG e CPF ou outro documento oficial de representante legal da
pessoa jurídica, contendo fotografia.
proponente não pertence aos quadros da
Autodeclaração de que
Administração Direita ou lndireta do Município de Guaratuba-PR; que não é um
dos membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos
e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc do Município de Guaratuba-PR, nem
com estas possui parentesco até o 3o. grau, conforme Anexo Vl

o

-

No ENVELOPE 02

a). Projeto Cultural Módulo Música "Liye Cultural" ou "Festival Drive ThnÍ:

I

docurnentos devidamente preenchidos coníorme anexo. Pessoa Juridica está
impedida de ser inscrever no Módulo Música'Vídeo-Aula ou Apresentacão".
Parágrafo Primeiro. Considera-se como Portfólio: matérias de jornais e/ou
bíogs elou reústas elou crÍticas e/ou certiÍicados e diplomas/ou atestados
de capacidade técnica, emitidos por empresa pública ou privada elou
declarações, contrato, nota fiscal, folders, todos legíveis, com identificação do
veículo e/ou mídia de imprensa/instituição promotora, local de publicação e
data de veiculação do conteúdo/documento.
Parágrafo Segundo. Manifestações Gulturais imanentes a comunidades rurais,
ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais, conforme autodefinição e
pertencimento, não precisam apresentar portfólio.
Parágrafo Terceiro. Durante a execução do Projeto poderá ser solicitada a
qualquer tempo pelo Município de Guaratuba, a exibição de documentação
atualizada, uma vez que o repasse financeiro depende da apresentação de
certidões válidas.
Parágrafo Quarto É vedada a inclusão no projeto de determinações quanto a
participação direta da Prefeitura Municipal na indicação ou escolha de locais de
apresentação, intervenções urbanas e outros correlatos. A responsabilidade total
do projeto é inteiramente do proponente sendo este fator, na sua ocorrência,
motivo de desclassificação do projeto.
Parágrafo Quinto. A inserição implicará no conhecimento e aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais o proponente não
poderá alegar desconhecimento.
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Parágrafo Sexto O prazo para recebimento das propostas será conforme
indicado no item 4.1.
Parágrafo Sétimo Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis ou mm
prazo de validade vencido.

5 DAS VEDAçÕES
5.í Estão impedidos de inscrever-se no presente Edital:
a) Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria possuam
relações de parentesco até o 30 grau , com membros do Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Arálises dos Projetos e Propostas
e com servidores da Prefeitura Municipal que tenham algum tipo de

b)
c)

vinculação aos atos decisórios quanto a presente edital.
Pessoas Físicas menores de 18 {dezoito) anos.
Servidores da Secretaria da Cultura e do Turismo ou membro do
Gomitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e
Propostas ou pessoas que possuam parentescos com estes até o 30
g.rau.

d)

Orgãos Públicos.

5.2 Estão proibidos:

a) Projetos ou documentação entregue fora do período estabelecido;
b) lnscrições realizadas sem a documentação estabelecida;

c) A troca do proponente;
d) Qualquer alteração que implique em modificação das informações,

documentos ou itens apresentados no ato da inscrição do projeto.
e). Projetos que de alguma forma vinculern caráter eleitoral, contenham cenas
ou incitem situações de crime, sejam vexatórios, discriminatórios ou atentem
contra a diginidade da vida humana e/ou os princípios constitucionais.

e

6. DO PROGESSO DE AVALTAçÃO

S.í As propostas serão avaliadas em duas etapas.
6.2 Na primeira etapa de avaliação será feita

a análise e habilitação de
documentos dos proponentes; se estes cumprem os requisitos formais de acordo
com o disposto no edital e, ainda, se apresentaram todos os documentos
exigidos. Ësta avaliação será feita por servidores municipais.
6.3 A segunda etapa de avaliação compreende a análise de mérito dos projetos
sendo também de caráter classificatório, através de critérios objetivos definidos
no item 6.5, mediante atribuição de notas pelo Comitê de Credenciamento,
Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas.
6.4 A segunda etapa de avaliação será realizada logo após a primeira de
habilitação, em que o comitê de Gredenciamento, seleção e de Análises dos
Proietos e Propostas realizará em até 05 (cinco) dias a análise dos projetos
habilitados na primeira etapa, deliberando acerca de sua aprovação e, conforme

fi?fr

Município de Guaratuba
E

M@

Estado do Paraná

a nota obtida de cada projeto, ordenando de acordo com a sua classificação em
ordem decrescente.
6.5 A avaliação dos projetos e, por conseguinte, a classificação destes pelo
Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e
Propostas levará em conta, com o mesmo peso e com pontuação específica,
totalizando o máximo de 100 (cem) pontos, computando-se para cada um dos
Módulos os seguintes critérios:

Gritério
a). Conteúdo e
coerência

Descrigão

Módulo "Vídeo-Aula ou Apresentação"

Pontuação

-

Pertinência do conteúdo com a área de
atuação e o aspecto cultural evidenciado,
bem e,omo a qualidade do vídeo
apresentado.

De00a40
Módulo Música "Live Cultural" e
Módulo Música "Festival Drive Thrd'

Pontos

- Relevância artística/cu ltu ral,
Fundamentação, Planejamento, estratégia
de ação e cronograma de execução
b). Mabilidade
quanto a sua
Execução

Módulo "Vídeo-Aula ou Apresentação": VeriÍicação se o formato do vídeo
apresentado está de acordo com as
especificações técnicas do edital.

Módulo Música *Live Cultural" e
Módulo Música "Festival Drtve Thru"

De00a30
Pontos

- Exequibilidade proposta, viabilidade
técnica e físico-financeira; relação de
custo/benefício; compatibilidade entre os
objetivos, a estratégia de realização e de
difusão, público-alvo e resultado final
previsto no projeto.
c). QualÍÍicação
de profissionais
envolvidos

Módulo "Vídeo,Aula ou Apresentação" e
Módulo Música "Live Gultural":
- Tempo de atuação na área:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.

De00a30
Pontos

Módulo Música "Festival Drive Thru"
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
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c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

6.6 SeÉo desclassificados os projetos que receberem média

"zeron'

dos critérios de julgamento.
6.7 Dentre os projetos considerados viabilizados, haverá

conforme pontuação obtida, obedecendo

ao

a

em algum

classificação
a serem

limite de projetos

contemplados de acordo com o módulo financeiro escolhido.
6.8 A nota Íinal de cada projeto será a média aritmética simples das notas
atribuídas pelos avaliadores.
6.9 Será considerada a nota de 5í {cinquenta e um) pontos como nota
mínima para sêrem considerados viabilizados os projetos e aptos a serem
classificados em ordem decrescente. Os projetos que não atingirem pelo menos
aque la nota estarão automaticamente desclassificados.
6,10 Em caso de empate serão consideradas consecutivamente as maiores
notas atribuídas nos critérios "a" (conteúdo e coerência), "b" (viabilidade quanto
a sua execução) e ^'c" (qualificação de profissionais envolvidos). Permanecendo
o empate será realizado sorteio em sessão dirigida pela Secretária da Cultura do
Município de Guaratuba-Pr.
6.í1 O Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise dos Projetos e
Propostas poderá solicitar apoio técnico quando necessário, com indicação de
servidores públicos mun ici pais ou tercei ros devidamente habilitados.
6.12 O Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise dos Projetos e
Propostas ebaborará a relação dos projetos classificados.
7. DA DTVULGAçÃO OOS RESULTADOS DAS ETAPAS
7.í Cada proponente é responsável por acompanhar a divulgação do resultado
fïnal, homologação e demais atos relacionados a este certame através do Diário
OÍicialdo MunicÍpio de Guaratuba-PR, bem como pelo srÍe da Prefeitura.
7.2 Na sessão indicada pelo item 4.2 serâ feita análise dos documentos de
habilitação dos projetos. Ato contínuo, serão divulgados os projetos habilitados.
7.3 Da divulgação dos projetos habilitados caberá recurso, em O2 (dois) dias,
dirigido à Sra. Secretária Municipal da Cultura através de protocolo na sede da
Prefeitura Municipal de Guaratuba, localizada à Rua Dr. João Cândido, no 380,
Centro, Guaratuba.
7.4 Os projetos habilitados serão analisados pelo Comitê de Credenciamento,
Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas, em até 05 (cinco) dias e
publicado editalda classificação no sffe da Prefeitura de Guaratuba.
7,5 Do Edital de classificação dos Projetos caberá recurso em única instância
em até 02 (dois) dias dirigido à Secretária Municipal da Cultura através de
protocolo da Prefeitura Municipal de Guaratuba-PR, na sede da Prefeitura
Municipal de Guaratuba, localizada à Rua Dr. João Cândido, no 380, Centro,
Guaratuba. Esta decidirá em até 05 (cinco) dias.
7,6 Após a análise dos recursos haverá homologação Íinal do resultado, com
publicação no sfte da Prefeitura Municipal de Guaratuba.
7.7 Os recursos serão avaliados por pelo menos 03 (três) membros do Comitê

nú9,

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas. Os
mesmos membros deverão analisar todos os projetos do respectivo rnódulo. Em
havendo empate, o voto de desernpate será da Presidente do Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas.
7.8 Durante a fase recursal não será permitida a juntada e complementação de
documentos obrigatórios e não enviados pelo proponente no momento da
inscrição.
Parágrafo Único. Para contabilização dos prazos estabelecidos neste item
serão consideradas as publicações do siÍe da Prefeitura.
8. DA REALtrAçÃO OOS OBJETOS DOS PROJETOS

8.í Os proponentes contemplados neste Edital Música - Módulo "Vídeo-Aula ou
Apresentação" devem ceder os direitos autorais sobre os trabalhos

apresentados para integrarem o acervo da Secretaria Municipal da Cultura de
Guaratuba, mediante assinatura de Termo de Cessão de Direitos, conforme
Anexo lll , pelo prazo de 01 (um) ano.

8.2 Os vídeos classificados como contemplados estarão aptos a receber os
recursos financeiros advindos deste edital, conforme conta bancária previamente
apresentada.
8.3 Os proponentes contemplados neste Edital Música - Módulos Música "Liye
Cultural" e Módulo Música "Festival Drive Thru" estarão aptos a receber os
recursos financeiros aqui especificados a partir da data do Termo de Apoio
Emergencial.
8.4 Além de concluírem o projeto conforme detalhamento do projeto e
cronograma, os beneficiados dos Módulos Música "Live Cultural" e Módulo
Música "Festival Drive Thrü' deverão informar à Secretaria Municipal da Cultura
qualquer solicitação de remanejamento de datas com pelo menos 5 (cinco) dias
antecedência
reunião presencial
através
e-mail
cultura@guaratuba.pr.gov.br, devendo haver justificativa detalhada que será
analisada pela Secretaria Municipal da Cultura.
8.5 O e- maildeverá especiÍicar o nome do projeto, o contato do responsável e
todas as informações necessárias para o seu acompanhamento por parte do
Gomitê de credenciamento, seleção e de Análises dos Projetos e
Propostas, bêm como pela Secretaria Municipal de Guaratubafr.
8.6 Para que seja acompanhada a divulgação e transmissão do projeto
contemplado pela intemet ou sua disponibilização por meio de redes sociais ou
outras platafonnas digitais, em curnprimento do $5o. do artigo go do Decreto
Federal 10.46412020, o Proponente deverá informar previamente à Secretaria
Municipal da cultura de Guaratuba
data, local, horário
demais
especificidades, em cumprimento ao cronograma apresentado e aprovado,
detalhando a forma de divulgação que realizará.
8.7 Tanto para a diwlgação do projeto contemplado quanto durante o período
de transmissão do evento propiciado pelos recursos advindos deste edital
deverá estar visível pelo máximo de tempo possÍvel o Brasão do Município de
Guaratuba e o Brasão do Govemo Federal. Caso parte do evento serja realizado
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presencialmente, neste ato também deverão ser mencionadas as fontes do
recurso.
8.8 O proponente do Módulo Música'Live Cultural" e/ou Módulo Música "Festival
Dríve ThnJ' elaborará um relatório final de cumprimento do objeto contendo a
descriçáo das atividades realizadas e todo o material comprobatório de sua
realização sejam eles fotos, vídeos, descrição das atividades, matérias de jornais
e enviá-lo à Secretaria da Cultura e do Turismo para apreciaçáo e finalização do
processo através do e-mail cultura@guaratuba. . Este relatório deverá
serentregue em até 10 (dez) dias após a execução do projeto. Este prazo poderá
ser prorrogado, a critério do Município de Guaratuba, conforme prazos a serem
cumpridos nostermos da legislação vigente e desde que cumpra o prazo descrito
no Termo de Apoio Emergencial.
8.9 A execução do objeto pode ou não ser acompanhada in /oco por um
representante da Secretaria Municipal da Cultura para efeitos fiscalizatórios,
conforme a conveniência e o objeto do projeto.

I DAS OBRTGAçÕES
9.í

É dever do responsável pelo projeto premiado cumprir fielmente o disposto
no Termo de Apoio Emergencial e realizar todas as atividades nas formas e
condições em que foram selecionadas.
9.2 E obrigatória a inserção do brasão da Prefeitura de Guaratuba e do Govemo
Federal nas peças de divulgação do evento pelo Proponente contemplado. O
Brasão será disponibilizado a todos os contemplados através do e-mail
cultura@quaratuba.nr.qov.br As peças promocionais deverão ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, e não poderão trazer nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal.
9.3 As peças gráÍìcas, bem como os spoÍs de rádio e tv, se houver, além do uso
da marca da PREFEITURA DE GUARATUBA e do GOVERNO FEDERAL
deverão obedecer padrões estabelecidos conforme comunicação prévia com a
Secretaria Municipal da Cultura.
9.4 Os contemplados deverão, obrigatoriamente, submeter os materiais de
divulgação do projeto à aprovação do Comitê de Credenciamento, Seleção e
de Análises dos Proietos e Propostas, através da Secretaria de Cultura,
pelo emarï: cultura@guaratuba.pr.gov.br
9.5 Ficam sob responsabilidade dos contemplados todos os contratos, os custos,
direitos autorais e conexos, de imagem, encargos e demais despesas
operacionais, não cabendo à PreÍeitura de Guaratuba nenhum custo adicional
àqu ele previamente estabelecido neste Edital.
9.6 Para projeto apresentado por pessoa jurídica, eventual ausência de previsão
orçamentária de custos relativos a quaisquer encargos, inclusive patronais e
fiscais não desobriga o proponente de sua responsabilidade pelo cumprimento
através de recursos próprios, já que o valor sob a responsabilidade do Município
está previamente identificado como sendo aquele descrito no item 3.1.
9.7 Exclusivamente caberá ao empreendedor a responsabilidade pela legalidade
da utilização dos elementos artísticos apresentados no projeto, devendo atender
legislação de direitos autorais, direito à imagem, não havendo qualquer

íí1?g'

Município de Guaratuba
EE

Bg

Estado do Paraná

c

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Guaratuba, da Secretaria Muncipal
da Cultura, do Comitê descrito neste edital nem mesmo do Governo Federal.
9.8 O proponente deve obrigatoriamente manter seus dados cadastrais e de
contato atualizados durante todo o período de vigência deste Editale Termo de
Apoio Emergencial. O Município de Guaratuba não se responsabiliza por
qualquer prejuízo que possa decorrer, direta ou indiretarnente, em razão do
atraso elou falta desta atualização e que leve à inviabilidade de comunicaçâo
oficial com o proponente.
PaÉgrafo Único. No caso de o projeto selecionado não cumprir quaisquer dos
itens pactuados e/ou não apresentar os documentos e itens exigidos neste
Edital conforme as características estabelecidas, os recursos financeiros
recebidos deverão ser devolvidos integralmente ao Município de GuaratubaPR, inclusive os rendirnentos deconentes de sua aplicação, quando for o caso,
na forma da legislação vigente, sem prejuízo da adoção das medidas
administrativas e judiciais cabíveis.

íO DOS PRAZOS DO CONTRATO

í0.í

O prazo para a execução dos projetos aprovados constará no Termo de
Apoio Emergencial, conforme perÍodo compreendido entre a sua assinatura e a
data de 30 de abril de 2021, podendo ser prorrogado por meio de ato próprio do
gestor l,ocal, desde que haja amparo na legislação federal.
10.2 O praza de vigência do Termo de Apoio Emergencial será até o dia 30 de
maio de 2021,já compreendido o prazo de prestação de contas, podendo ser
pronogado por meio de ato próprio do gestor local, desde que haja amparo na
legislação federal.

{í. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRh
11.1 A despesa prevista no presente Edital correrá à

orçamentária:

08.001 . I 3.392.001 4.2 .O72
08.001 . 1 3.392.00 1 4.2.s72
08.001 . 1 3.392.OO1 4.2.072
08.001 . 1 3.392.AA1 4.2.972

conta da dotação

- 3,3.90.30.00.00
- 3.3.90.36.00.00
- 3.3.90.39.00.00
- 3.3.90.48.00.00

11.2 A liberação do recurso para os projetos contemplados nos Módulos Música

"Lt've Cultural" e Música "Festival Drive Thn^t se dará após assinatura do Termo

de Apoio Emergencial entre o proponente e o Município de Guaratuba.
íí.3 A liberação do recurso para os projetos contemplados nos Módulos Música
'Vídeo-Aula ou Apresentação" se dará após a homologação Íinaldo resultado.
11.4 O recurso financeiro concedido será depositado eú Conta corrente do banco
de preferência do proponente, em nome do proponente do projeto.
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12.1 Este edital será publicado no Diário Oficial do Município. As análises
preliminares e finais de habilitação e seleção e demais atos estarão disponíveis
no siÍe da Prefeitura de Guaratuba: portal.guaratuba.pr.gov.br12,2 Caso os prazos previstos neste Edital não se iniciem ou terminem em dia
de normal expediente na Prefeitura Municipal, ficam automaticamente
pronogados para o primeiro dia útil subsequente.
12.3 Em caso de desistência, impossibilidade de recebimento do recurso
Íinanceiro ou não cumprimento das exigências estabelecidas neste Edital por
parte do(s) proponente(s) contemplado(s), os recursos serão destinados a
outro(s) proponente(s) classificado(s) como suplente(s), sendo obsenrada a
ordem de classificação discriminada pela Comissão. Caso haja desistência após
o recebimento do repasse financeiro, caberão todas as medidas administrativas
contra o Proponente, além de eventuais medidas judiciais.
12.4Havendo sobra de recurso entre os Módulos poderá serdeliberado pelo seu
remanejamento
12.5 Os membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e Propostas poderão participar de todo o processo relativo concernente
ao Processo de Avaliação como forma de acompanhar o andamento dos
trabalhos e dirimir dúvidas que porventura se façam necessárias junto aos
segmentos artísticos ou culturais aCIs quais pertencem.
12.6 A Prefeitura Municipal de Guaratuba não se responsabiliza por qualquer
incidente ou danos de qualquertipo, direto ou indireto, deconentes da realizaçâo
do projeto contemplado.
12.7 Os contemplados autorizam, desde já, a Prefeitura de Guaratuba e o
Governo Federal o direito de mencionar seu apoio e de utilizar em suas ações
de difusão, quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, as peças
publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, imagens, fotografias e os
relatórios de atividades dos serviços aprovados neste Edital e demais direitos
patrimoniais.
12.8 A Prefeitura Municipal de Guaratuba fica reservado o direito de prorrogar,
revogar, corrigir ou anular este Edital havendo motivos ou justiÍicativas ou diante
de situação de conveniência, oportunidade ou interesse público.
12.9 Os proponentes que entregarem de forma incompleta os documentos
listados neste Edital, ou fora do prazo estabelecido, terão suas propostas
inabilitadas.
12.10
ato de lnscrição do proponente pressupõe a aceitação e plena
concordância e compromisso de cumprimento de todos os critérios e condições
dos termos integrais deste Edital.
12.11 Em caso de necessidade de qualquer esclarecimento, o proponente
poderá entrar em contato até 01 (umi dia antes do ençerramento das inscrições,
através do endereço eletrônico cultura@guaratuba.pr.gov.br ou pelo
telefonelwhatsapp 4í 99796-9446 de segunda a sexta-Íeira, das 08h às 14h.
12'12 Os casos omissos serão dirimidos pelo Comitê de Credenciamento,
Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas.
12.13 E parte integrante deste Edital:
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a) Anexo I - Minuta do ïermo de Apoio Emergencial;
b) Anexo ll - Declaração de Residência em Nome deTerceiro;
c) Anexo lll - Termo de Cessão de Direitos Autorais;
d) Anexo lV - Projeto - Pessoa Física - Módulo Música "Vídeo-Aula" ou
'Vídeo-Apresentação" - Envelope 02.
e) Anexo V - Projeto - Pessoa Física ou Jurídica - Módulo Música "Lrye
Cultural" e/ou Módulo Música "Festival Drìve Thrü'- Envelope 02.
Anexo Vl - Autodeclaração de ausência de impedimento.
CERTIFIQUE.SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Guaratuba, 19 de novembro de 2O2A.
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Maria do Rocio Braga Bevervanso
Secretária Municipal da Cultura e do Turismo
Dec.23.333/20
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SECRETARIA MUNICJPAL DA GULTURA
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NO OO5'2020 SMCTFOMENTO - EDITAL ALDIR BLANC
GUARATUBA CULTURAL - DANçA

A Prefeitura Municipal de Guaratuba, por meio
da Secretaria Municipal da Cultura, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas, toma público o presente Edital que tem por objeto estabelecer
ações emergenciais ao segmento DANçA com vistas ao preenchimento da
programação cultural do Município de Guaratuba-PR, como ação
emergencial de enfrentamento à Covid-19 avençada pela Lei Federal de n'
14.017 de 29 de junho de 2020 - Lei Aldir Blanc regulamentada pelo Decreto
Federal de n". 10.464 de 17 de agosto de 202A, Decreto Legislativo de
Reconhecimento de Estado de Calamidade Pública de n" 6 de 20 de março
de 2020 e pelo Decreto Municipal no. 23.286 de 16 de março de 2020 e suas
alterações.

Conforme o inciso ll do art. 2" do Decreto
Federal de n" 1A.464 de 17 de agosto de 2020, bem como a Lei Federal
14.O17l2A20,cabe ao Município de Guaratuba-Pr elaborare publicar editais,
chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor
cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de
espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento
de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produçôes
audiovisuais, de manifestações culturais, bem como a realização de atividades

artísticas

e

culturais que possam

ser

transmiüdas

pela internet

ou

disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.

O presente edital se Íilia ao inciso lll do art. 2"
da Lei 14.01712020 c/c inciso lll do art. 2'do Decreto Federal 10.464 cumprindo,
portanto, o que determina a legislação vigente. Cabe à Secretaria Municipal da
Cultura e ao Gomitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e Propostas, criado pela Portaria Municipal de no. 12.504nA20,
apoiar e fomentar iniciativas advindas das trabalhadoras e trabalhadores da
cultura oportunizando a escolha de suas próprias finalidades culturais, ao
mesmo tempo em que estimula o incremento do sistema produtivo da cultura.

1.
1.1

DO OBJETO
O presente EDITAL destina-se a apoio ao setor culturaldo Município de
Guaratuba por meio de Edital de Fomento Cultural como ação
emergencial de enfrentamento ao SARS-CoV-2 (Covid19) tendente à
manutenção de agentes, de espaços,
iniciativas,
cursos,
de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações
culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que
possam ser transmitidas pela rnÍerneÍ ou disponibilizadas por meio de
redes sociais e outras plataformas digitais.
Entende-se por "apoio ao setor cultural do Município de Guaratuba"
projetos que sejam realizados no Município por artistas e demais
trabalhadoras e trabalhadores da cultura, incluindo aqueles projetos que
visem à promoção de suas atiüdades perante a comunidade local,
outras regiões brasileiras ou de outras nacionalidades.
Os projetos, conforme o disposto no inciso lll do ari.2" da Lei 14.017 Lei Aldir Blanc deverão ser destinados à manúençâo de agentes, de
espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de
atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções
audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de
atividades artísticas e culturais que possam sertransmitidas pela intemet
ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas
digitais.
Todas as atividades deconentes da realização dos projetos
contemplados deverão ser oferecidas gratuitamente à população na
modalidade virtual, tendo como possibilidade de realização/execução do
projeto de Íorma presencial, desde que cumpridas as medidas sanitárias
vigentes no município à época de sua execução.
O proponente poderá inscrever UM único projeto em cada um dos
módulos. No caso de um mesmo projeto ser inscrito 02 (duas)vezes, a
inscrição anterior será desconsiderada e terá validade apenas a última
inscrição realizada.
O total de recursos destinados para os fins deste Edital é de ate R$
29.425,89 (vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e
oitenta e nove centavos) na categoria DANÇA.
Caso para a realização do projeto apresentiado, haja necessidade de
utilízação de espaço público, deverá ser apresentado no projeto
detalhadamente o local necessário, data e horário prováveis para sua
utilização e demais especificidades necessárias. Em havendo mais de
um projeto com necessidade de utilização de um local no mesmo
horário/dia, terá preferência aquele que primeiro protocolou a proposta.
Todo o custo, eventuais licenças, taxas, autorizações ou documentação
necessária para planejamento e execução do Projeto será da
responsabilidade exclusiva da Proponente não havendo por parte do
Município qualquer ônus ou valor complementar a ser pago ao
Proponente ou terceiros, nem mesmo para manutenção ou limpeza do
espaço público eventualmente a ser utilizado.

Para fins do edital categoria DANçA entende-se possível a
apresentação de propostas culturais ligadas ao campo da dança

podendo ser, conforme os Módulos especificados no item 3.1: projetos
de produção de espetáculos, shows de dança, realização de cursos,
apresentação, projeto de difusão com a realização de apresentações,
shows e similares desde que aconteçam integralmente dentro do
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MunicÍpio de Guaratuba. Projetos que visem à pesquisa em dança, como
publicações e similares; projetos que visem à criação de conteúdos
relacionados à categoria DANç4.

2. DAS TNSCRTçOES
2.1, Para este Editalde Dança podem se inscrever Pessoas Físicas (Módulos
2,2.
2,3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

3.

"Vídeo-Aula ou Apresentação", "LtVe Cultural" ou "Festival Cultural Drive
Thru") ou Pessoas Jurídicas (apenas no Módulo "Festival Drive Thru'].
Considera-se inscrição de Pessoa FÍsica, aquela realizada por maiores de
18 anos, domiciliados no Município de Guaratuba-PR, capazes,que sejam
os responsáveis diretos pelo projeto cultural.
Considera-se inscrição de Pessoa Jurídica aquela realizada por
instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, cujo estatuto ou contrato
social e cartão de CNPJ tenha como natureza o desenvolvimento de
atividades relacionadas à produção artística e/ou cultural, sediadas no
MunicÍpio de Guaratuba-PR.
No caso de inscrições feitas por cooperativas, associações, federações
ou entidades com representação legal ou grupo comunitário deverá ser
especificado, obrigatoriamente, o nome do grupo, artista ou associado
que está sendo representado, bem como, declaraçâo quanto à
representação.
Pessoa Fisica ou Jurídica, com domicilio no Município de Guaratuba-Pr,
deverá comprovar que seu ramo de atuação tem relação com o objeto
deste Edital, devendo comprovar experiência na realização de ao menos
01 (um) evento relacionado à area do projeto cultural apresentado.
Para fins da comprovação de endereço serão considerados documentos
hábeis aqueles emitidos no ano de 202O: qualquer comunicado de tributos
municipais, estaduais ou federais, faturas de concessionárias de gás, luz,
água, telefone, intemet, celular, cartão de crédito, TV por assinatura,
correspondência bancária ou contrato de aluguel.
A inscrição dos projetos coÍïesponde à aceitação de todos os termos do
presente Edital.

DO VALOR DO EDTTAL E DOS MÓDULOS

- DANçA

3.1 Para o presente Edital está disponibilizado o valor de até R$ 29.425,89
(vinte e nove rnil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove
centavos) na categoria DANÇA, podendo o Proponente se inscrever nos
seguintes Módulos:
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N" MA)(IMO DE

MODULO

TEMPO DURAçÃO VALOR
UNITARIO

Módulo Dança "Vídeo- Vídeo-aula: mínimo
Aula ou
de 20 (vinte) minutos
Apresentação"
Vídeo- apresentação: R$ 1.000,00

PROJETOS
CONTEMPLADOS

05

mínimo de 05 (cinco)
minutos

Módulo Dança "Live
Cultural"
Módulo Dança
"Festival Drive ThríÍ'

Mínimo de

40 R$ 2.000,00

02

Mínimo de th30 (uma R$ 20.000,00
hora e trinta minutos)

01

(quarenta) minutos

3.2 Para o Módulo "Vídeo-Aula ou Apresentação" e o Módulo "Live cultural"
apenas serão aceitas inscrições de proponentes Pessoas Fisicas sendo,
portanto, vedada a participação de Pessoas Jurídicas em tais módulos.
3.3 Para o Módulo "Vídeo-Aula'o vídeo apresentado deverá conter no mínimo
a duração de 20 {vinte) minutos e para o Módulo "Vídeo-Apresentação"
deverá conter no mínimo a duração de 05 (cinco) minutos. Em qualquer das
hipóteses, compatíveis para divulgação no youtube, façebook, whatsapp3.4 Cada vídeo referente ao Módulo "Vídeo-Aula ou Apresentação" deverá ser
inédito, gravado na horizontal e seu conteúdo não poderá ser divulgado em
plataíorma sem autorÍzação do Município.
3.4.1 Durante o vídeo deve permanecer visível o Brasão do Município de
Guaratuba-PR e o Brasão do Governo Federal, estando estes disponíveis
para acesso através do srÍe da Prefeitura Municipal de Guaratuba.
3.4.2 O proponente deverá indicar ao Município o Link para acesso ao vídeo,
que não deverá estar disponibilizado para acesso extemo de terceiros, para
que se preserve o seu ineditismo, ou apresentá-lo em pendrive junto com
os documentos do Envelope 2, tudo conÍorme consta no Anexo Vl.
3.5 Para os Módulos Dança "Lrve cultural" e Dança "Festival Drive Thru" a
execução do Projeto será realizada conforme prazo estabelecido no Termo
de Apoio Emergencial e no itern 10.1 deste edital.
3-6 A "LÍve cultural" deverá ter um tempo de duração mínima de 40 (quarenta)
minutos de transmissão pela internet, sendo que o custo de sua transmissão
já deveni estar previsto pelo Proponente conforme o recurso financeiro
disponibilizado para tal módulo, sendo de sua responsabilidade a divulgação
e transrnissão. Após, deverá enviar o link ao Município.
3.7o "Festival Drive rhnl' deverá ter um tempo de duração miníma de 01hs0
(uma hora e trinta minutos), devendo ao menos s0% do evento ser
transmitido pela intemef, caso as regras sanitárias do Município permitam a
sua realização concomitantemente na forma presencial, cumprida toda a
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regulamentação vigente ao tempo da realizaçâo.
de todo o projeto já devem estar previstos todos os seus
custos, inclusive o da gravação, divulgação e transmissão pela internet.
3.7.2 A transmissão do evento é de responsabilidade do proponente, podendo
o Município ceder eventual local público pretendido, mediante solcitação
prévia.
3.8 Deverá o valor do projeto apresentado para os Módulos Dança "Lrve Cultural"
e Dança "Festival Drive Thrd estar adequado ao custo da planilha
orçamentária a ser apresentada.
3.9 Os conteúdos digitais e a difusão cultural deverão ter o caráter do ineditismo
nas redês, plataÍormas, devendo evidenciar Dança conÍonne as
características a serem desenvolvidas em cada projeto.

3.7.1 Para a execução

a

4. DA APRESENTAçÃO DAS PROPOSTAS
4.1 Para participar do certame, os proponentes deverão protocolar 02
ENVELOPES lacrados com a documentação exigida, cada qual devidamente
identificado até às 10h30min (dez horas e trinta minutos) dia 08 de dezembro de
2OZA, na sede da Prefeitura Municipal de Guaratuba, localizada à Rua Dr. João
Cândido, no 380, Centro, Guaratuba.

4,2 A Sessão de abertura dos envelopes será iniciada no dia O811212020 às
11:00 horas na Avenida José Nicolau Abagge, s/no, Ginásio de Esportes, em
Guaratuba.
4.3 Os documentos obrigatórios a serem apresentados são os seguintes:
4.2.1 Proponente PESSOA FíSIGA deverá apresentar os seguintes
documentos:
No ENVELOPE 0{:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia de 0'l {um) comprovante de residência nos termos do item 2.6 em
nome do proponente ou de parente de primeiro grau. Caso o proponente não
possua comprovânte de residêncÍa em seu nome ou de parente de primeiro grau,
este deverá apresentar o Anexo ll - Declaração de Residência em nome de
terceiros devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel,
comprovante de residência atualizado do proprietário do imóvel e cópia do
documento de identificação civil (RG, CNH, CTPS ou similares contendo
fotografia) do proprietário do imóvel;
c) Cópia legível de documento contendo o número do PIS/PASEP ou
inscrição no INSS do proponente.
d) Cópia do cartão bancário em conta conente da preferência do proponente
ou cópia do Contrato de Abertura de Conta Corrente;
e) Autodeclaração de que o proponente não pertence aos quadros da
Administração Direita ou lndireta do Município de Guaratuba-PR; que não é um
dos membros do Comitê de Credenciarnento, Seleção e de Análises de Projetos
e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc do Município de Guaratuba-PR, nem
com estas possui parentesco até o 30. grau, conforme Anexo Vl.
f) Ceúidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais
acess ível através do site www.receita.fazenda. gov.br.
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g) Certidão Negativa de Tributos Estaduais acessivel através do site
h) Certidão Negativa de tributos Municipais de Guaratuba-Pr, acessível
através do site: http;l/serviços,suaratuba.pr,sov.br;8097/pgrtal-

www.pr.gov.br

contribu nte/ern issao-certidoes
i) Os links para ernissão das certidões constam do siÍe da Prefeitura Municipal
de Guaratuba: http://portal.quaratuba.pr.oov.brlcertidoes.
i

No ENVELOPE 02:
a). Anexo lV devidamente preenchido - Projeto Gultural Módulo Dança "Vídeo-

Aula ou Apresentação": preenchimento e entrega de todos os documentos

relacionados ao projeto conforme ANEXO lV contendo documentos solicitados
e indicação do link do vídeo para ser analisado pelo Município (ou a entrega
através de pendrive hábil a acesso dentro do Envelope 2).
Parágrafo Primeiro. Apresentação de um Portfólio: matérias de jornais e/ou
ô/ogs e/ou reüstas e/ou críticas e/ou certificados e diplomas/ou atestados
de capacidade técnica, emitidos por empresa publica ou privada e/ou
declarações, contrato, nota fiscal, folders, todos legíveis, com identificação do
veículo elou mídia de imprensa/instituição promotora, local de publicação e
data de veiculação do conteúdo/documento.
Parágrafo Segundo. Manifestações Culturais imanentes a comunidades rurais,
ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais, conforme autodefinição e
autopertencimento, não precisam apresentar portfólio.
b), Projeto Cultural Módulo Dança "Live Cultural" ou "Festival Drive Thru":
documentos deúdamente preenchidos conÍorme anexo V.

4,2.2 Proponente PESSOA JURÍDICA deverá apresentar os seguintes
documentos:
No ENVELOPE 0í:
Cópia do RG e CPF do representante legal;
Cópia de 01 (um) comprovante de domicílio em nome da pessoa jurídica
nos terrnos do item 2.6;
Cópia do cartão bancário, em nome da empresa elou entidade. ou cópia
do Contrato de Abertura de Conta Corrente;
Cópia do Estratuto e da Ata de Eleição da Diretoria, Contrato Social ou
Requerimento de Empresário, bem como suas alterações contratuais;
Comprovante de inscrição no CNPJ;
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa
união, válída, obtida através
endereço eretrônico
www. receita.fazerlCa.qov. br,
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais, obtida através do
endereço eletrônico-16p9*pg^ggy;S.
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, válida, obtida
através do endereço eletrônico http:l/sorvieoe.guaratuba,pr.gov..br:8097fp6ïalcontribui nte/em issao-certidoes
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

ai
b)
c)
d)
e)
0

da

do

g)
h)
i)
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(FGTS), válida, obtida através do
qq{ltr..siÍge*çAiì<a. gsv. br/Çi dad a.o/Gpvqmo- iAsp/crÍ,a sp

j)

endereço

eletrônico

;

Certidão Negativa de débitos trabalhistas, válida, obtida através do
endereçoeletrônicouü&v.tsl jus.brlrertidas/ortuely,f rt9jus-br;
k) Os Íinks para emissão das certidões constam do siÍe da Prefeitura
Mun icipal de Guaratuba : http:/lportal.guaratu ba. pr.gov. brlcertidoes.

l)

Os seguíntes documentos relacionados ao representante da pessoa

jurídica:
- Deverá apresentar autorização com firma reconhecida de todos os integrantes
do quadro societário, caso não esteja evidente no instrumento de constituição da
pessoa jurídica quem detém a legitimidade para representar a empresã
legalmente;
- Cópia do RG e CPF ou outro documento oficial de representante legal da
pessoa jurídica, contendo fotografia.
proponente não pertence aos quadros da
Autodeclaração de que
Administração Direita ou lndireta do Município de Guaratuba-PR; que não é um
dos membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos
e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc do Município de Guaratuba-PR, nem
com estas possui parentesco até o 30. grau, conforme conforme Anexo Vl.

-

o

No ENVELOPE 02:

a). Projeto Gultural Módulo Dança "Festival Drive

f

ThnJ': documentos
devidamente preenchidos conforme anexo. Pessoa Juridica está impedida de
ser inscrever nos Módulos "Vídeo-Aula ou Apresentacão" e no Módulo Dança
"Ltye Cultural".
Parágrafo Primeiro. Considera-se como Portfólio: matérias de jornais elou
b/ogs e/ou revistas elou críticas e/ou certificados e diplomas/ou atestados
de capacidade técnica, emitidos por empresa pública ou privada elou
declarações, contrato, nota fiscal, folders, todos legíveis, com identificação do
veículo elou mídia de imprensa/instituição promotora, local de publicação e
data de veiculação do conteúdoldocumento.
Parágrafo Segundo. Manifestações Culturais imanentes a mmunidades rurais,
ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais, conforme autodefinição e
pertencimento, não precisam apresentar portfó lio.
Parágrafo Terceiro. Durante a execução do Projeto poderá ser solicitada a
qualquer tempo pelo Município de Guaratuba, a exibição de documentação
atualizada, uma vez que o repasse financeiro depende da apresentação de
certidões válidas.
Parágrafo Quarto É vedada a inclusão no projeto de determinações quanto a
participação direta da Prefeitura Municipal na indicação ou escolha de locais de
apresentação, intervenções urbanas e outros conelatos. A responsabilidade total
do projeto é inteirarnente do proponente sendo este fator, na süa ocorência,
motivo de desclassificação do projeto.
Parágrafo Quinto. A inscrição implicará no conhecimento e aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais o proponente não
poderá alegar desconhecimento.
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Parágrafo Sexto O prazo para recebimento das propostas será conforme
indicado no item 4.1.
Parágrafo Sétimo Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis ou com
prazo de validade vencido.

5 DAS VEDAçÕES
5.1 Estão impedidos de inscrever-se no presente Edital:
a) Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria possuam

b)
c)
d)

relações de parentesco até o 30 grau com membros do Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas
e com servidores da Prefeitura Municipal que tenharn algum tipo de
vinculação aos atos decisórios quanto a presente edital.
Pessoas Físicas menores de 18 (dezoito) anos.
Servidores da Secretaria da Cultura e do Turismo ou membro do
Gomitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e
Propostas ou pessoas que possuam parentescos com estes até o 3o
grau.
Orgãos Públicos.

5.2 Estão proibidos:

a)
b)

Projetos ou documentação entregue fora do período estabelecido;
lnscriçÕes realizadas sem a documentação estabelecida;
c) A troca do proponente;
d) Qualquer alteração que implique em modiÍïcação das informaçôes,
documentos ou itens apresentados no ato da inscrição do projeto.
e). Projetos que de alguma forma ünculem caráter eleitoral, contenham cenas
ou incitem situações de crime, sejam vexatórios, discriminatórios ou atentem
contra a diginidade da vida humana e/ou os princípios constitucionais.

6. DO PROCESSO DE AVALTAçÃO

6.í As propostias serão avaliadas em duas etapas.
6.2 Na primeira etapa de avaliação será feita a análise e habilitação de
documentos dos proponentes; se estes cumprem os requisitos formais de acordo
com o disposto no edital e, ainda, se apresentaram todos os documentos
exigidos. Esta avaliação será feita por servidores municipais.
6.3 A segunda etapa de avaliação compreende a análise de mérito dos projetos
sendo também de caráter classificatório, através de critérios objetivos deÍinidos
no item 6.5, mediante atribuição de notas pelo Comitê de Credenciamento,
Seleção e de Análises dos Proietos e Propostas.
6.4 A segunda etapa de avaliação será realizada logo após a prirneira de
habilitação, em que o comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e Propostas realizará em até 05 (cinco) dias a análise dos projetos
habilitados na prirneira etapa, deliberando acerca de sua aprovação e, conforme
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a nota obtida de cada projeto, ordenando de acordo com a sua classificação em
ordem decrescente.
6.5 A avaliação dos projetos e, por conseguinte, a classificação destes pelo

Gomitê de Gredenciamento, Seleção e de Análises dos Proietos e
Propostas levará em conta, com o mesmo peso e com pontuação específica,
totalizando o máfmo de 100 (cem) pontos, computando-se para cada um dos
Módulos os seguintes critérios:

Critério
a). Conteúdo e
coerência

Descrição

Pontuação

Módulo'Yídeo-Aula ou
Apresentação" - Pertinência do

conteúdo com a área de atuação e o
aspecto cultural evidenciado, bem
como a qualidade do vídeo
apresentado.

De00a40
Pontos

Módulo Dança "Live Gulturaln'e
Módulo Dança "Festival DrtveThnÍ'
- Relevância artística/cultural,
Fundamentação, Planejamento,
estratégia de ação e cronograma de
execução

bi. Viabilidade quanto a
sua Execução

Módulo "Vídeo-Aula ou
Apresentação": - Verificação se o
formato do vídeo apresentado está de
acordo com as especificações
técnicas do edital.

Módulo Dança "Live Cultural" e
Módulo Dança "Festival Drive Thru'o

De00a30
Pontos

- Exequibilidade proposta, viabilidade
técnica e físico-financeira; relação de
custo/benefício; compatibilidade entre
os objetivos, a estratégia de
realização e de difusão, público-alvo e
resultado Íinal previsto no projeto.
c). Qualificação de
profissionais envolvidos

Módulo "Vídeo-Aula ou
Apresentação"e
Módulo Dança "Live Cultural": Tempo de atuação na área:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.

De00a30
Pontos

,ítp?
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Módulo Dança "Festival Drive Thnf'
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c).Acima de 10 postos:30 pontos.

6.6 Serão desclassificados os projetos que receberem média "zero" em algum
dos critérios de julgamento.
6.7 Dentre os projetos considerados viabilizados, haverá

a

classificação

conforme pontuação obtida, obedecendo ao limite de projetos a serem
contemplados de acordo com o rnódulo financeiroescolhido.
6.8 A nota final de cada projeto será a média aritmética simples das notas
atribu ídas pelos avaliadores.

6.9 Será considerada a nota de 5í {cinquenta e um) pontos como nota
mínima para serem considerados viabilizados os projetos e aptos a serem
classificados em ordem decrescente. Os projetos que não atingirem pelo menos
aquela nota estarão automaticamente desclassificados.
6.í0 Em caso de ernpate serão consideradas consecutivamente as maiores
notas atrÌbuídas nos critérios "a" (conteúdo e coerência), "b" (viabilidade quanto
a sua execução) e "c" (qualificação de profissionais envolvidos). Permanecendo
o empate será realizado sorteio em sessão dirigida pela Secretaria da Cultura do
Município de Guaratuba-Pr.
6.11 O Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise dos Projetos e
Propostas poderá solicitar apoio técnico quando necessário, com indicação de
servidores pú blicos mun ici pais ou terceiros devidamente habi litados.
6.12 O Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise dos Projetos e
Propostas ebaborará a relação dos projetos classificados.
7. DA DTVULGAçÂO OOS RESULTADOS DAS ETAPAS
7.1 Cada proponente é responsável por acompanhar a divulgação do resultado
final, homologação e demais atos relacionados a este certame através do Diário
Oficial do Município de Guaratuba-PR, bem como pelo sl'Íe da Prefeitura.
7.2 Na sessão indicada pelo item 4.2 serâ feita análise dos documentos de
habilitação dos projetos. Ato contínuo, serão divulgados os projetos habilitados.
7.3 Da divulgação dos projetos habilitados caberá recurso, em 02 (dois) dias,
dirigido à Sra. Secretária Municipal da Cultura através de protocolo na sede da
Prefeitura Municipal de Guaratuba, localizada à Rua Dr. João Cândido, no 380,
Centro, Guaratuba.
7.4 Os projetos habilitados serão analisados pelo Comitê de Credenciamento,
Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas, em até 05 (cinco) dias e
publicado edital da classificação no srÍe da Prefeitura de Guaratuba.
7.5 Do Edital de classificação dos Projetos caberá recurso em única instância
em até 02 idois) dias dirigido à Sra.Secretária Municipal da Cultura através de
protocolo da Prefeitura Municipalde Guaratuba-PR, à Rua Dr. João Cândido, no
380, Centro, Guaratuba. Esta decidirá em até 05 (cinco) dias.
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7.6 Após a análise dos recursos haverá homologação final do resultado, com
publicação no siÍe da Prefeitura Municipal de Guaratuba.
7.7 Os recursos serão avaliados por pelo menos 03 (três) membros do Comitê
de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas. Os
mesmos membros deverão analisar todos os projetos do respectivo módulo. Em
havendo empate, o voto de desempate será da Presidente do Gomitê de
Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas.
7.8 Durante a fase recursal não será permitida a juntada e complementação de
documentos obrigatórios e não enviados pelo proponente no momento da
inscrição.
Parágrafo Único. Para contabilização dos prazos estabelecidos neste item
serão consideradas as publicações do sr'Íe da Prefeitura.
8. DA REA,L|ZAçÃO OOS OBJETOS DOS PROJETOS
8.1 Os proponentes contemplados neste Edital Dança - Módulo "Vídeo-Aula ou
os direitos autorais sobre os trabalhos
apresentados para integrarem o acervo da Secretaria Municipal da Cultura de
Guaratuba, mediante assinatura de Termo de Cessão de Direitos, conforme
Anexo lll, pelo prazo de 01 (um) ano.
8.2 Os vídeos classiÍicados como contemplados estarão aptos a receber os
recursosfinanceiros advindos deste edital, conforme conta bancária previamente
apresentada.
8.3 Os proponentes contemplados neste Edital Dança - Módulos Dança "Live
Cultural" e Módulo Dança "Festival Drive Thru" estarão aptos a receber os
recursos financeiros aqui especificados a partir da data do Termo de Apoio
Emergencial.
8.4 Além de concluÍrem o projeto conforne detalhamento do projeto e
cronograma, os beneficiados dos Módulos Dança "Live Cultural" e Módulo Dança
"Festival Drive Thru" deverão informar à Secretaria Municipal da Cultura
qualquer solicitação de remanejamento de datas com pelo menos 5 (cinco) dias
de antecedência em reunião presencial ou através do e-mail
cultura@guaratuba.pr.gov.br, devendo haver justÍficativa detalhada que será
analisada pela Secretaria Municipal da Cultura.
8.5 O e- maildeverá especificar o nome do projeto, o contato do responsável e
todas as informações necessárias para o seu acompanhamento por parte do

Apresentação" devem ceder

Comitê de Credenciamento, Seleção

e de Análises dos Projetos e

Propostas, bem como pela Secretaria Municipal de Guaratuba-Pr.
8.6 Para que seja acompanhada a divulgação e transmissão do projeto
contemplado pela intemet ou sua disponibilização por meio de redes sociais ou
outras plataformas digitais, em cumprimento do $5o. do artigo 90 do Decreto
Federal 1CI.46412020, o Proponente deverá informar previamente à Secretaria
Municipal da Cultura de Guaratuba a data, local, horário e demais
especificidades, em cumprimento ao cronograma apresentado e aprovado,
detalhando a forma de divulgação que realizará.
8.7 Tanto para a divulgação do projeto contemplado quanto durante o período
de transmissão do evento propiciado pelos recursos advindos deste edital
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deverá estar visível pelo máximo de tempo possível o Brasão do Município de
Guaratuba e o Brasão do Governo Federal. Caso parte do evento serja realizado
presencialmente, neste ato também deverão ser mencionadas as fontes do
recurso.
8.8 O proponente do Módulo Dança "LrVe Cultural" e Módulo Dança "Festival
Dríve Thrü elaborará um relatório final de cumprimento do objeto contendo a
descrição das atividades realizadas e todo o material comprobatório de sua
realizaçáo sejam eles fotos, vídeos, descrÍção das atividades, matérias de jomais
e enviá-lo à Secretaria Municipal da Cultura para apreciação e finalização do
processo através do e-mail cuttura@ouarafub'a . Este relatório deverá
ser entregue em até 10 (dez) dias após a execução do projeto. Este prazo poderá
ser prorrogado, a critério do Município de Guaratuba, conforme prazos a serem
cumpridos nos termos da legislação vigente e desde que cumpra o prazo descrito
no Termo de Apoio Emergencial.
8.9 A execução do objeto pode ou não ser acompanhada in loco por um
representante da Secretaria Municipal da Cultura para efeitos fiscalizatórios,
conforme a conveniência e o objeto do projeto.
e DAF OBRTGAçÕES

9.í E dever do responsável

pelo projeto contemplado cumprir fíelmente o
disposto no Termo de Apoio Emergencial e realizar todas as atividades nas

formas e condições em que foram selecionadas.
9'2 E obrigatória a inserção do brasão da Prefeitura de Guaratuba e do Governo
Federal nas peças de divulgação do evento pelo Proponente contemplado. o
Brasão será disponibilizado a todos os contemplados através do e-mail
cultura@quaratuba.pr.oov.bf As peças promocionais deverão ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, e não poderão trazer nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal.
9.3 As peças gráficas, bem como os spoÍs de rádio e tv, se houver, além do uso
da marca da PREFEITURA DE GUARATUBA e do GOVERNO FEDERAL
deverão obedecer padrões estabelecidos conforme comunicação prévia com a
Secretaria Municipal da Cultura.
9.4 Os contemplados deverão, obrigatoriamente, submeter os materiais de
divulgação do projeto à aprovação do comitê de credenciamento, seleção e
de Análises dos Projetos e Propostas, através da Secretaria Municipal da
Cultu ra, pe lo email: cultu ra @g uaratuba. pr. gov.br
9.5 Ficam sob responsabilidade dos contemplados todos os contratos, os custos,
direitos autorais e conexos, de imagem, encargos e demais despesas
operacionais, não cabendo à Prefeitura de Guaratuba nenhum custo adicional
àquele previamente estabelecido neste Edital.
9.6 Para projeto apresentado por pessoa jurÍdica, eventual ausência de previsão
orçamentária de custos relativos a quaisquer encargos, inclusive patronais e
fiscais não desobriga o proponente de sua responsabilidade pelo cumprimento
através de recursos próprios, já que o valor sob a responsabilidade do Município
está previamente identificado como sendo aquele descrito no item 3.1.
9.7 Exclusivamente caberá ao empreendedora responsabilidade pela legalidade
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da utilização dos elementos artísticos apresentados no projeto, devendo atender
legislação de direitos autorais, direito à imagem, nâo havendo qualquer
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Guaratuba, da Secretaria Muncipal
da Cultura, do Comitê descrito neste edital nem mesmo do Govemo Federal.
9.8 O proponente deve obrigatoriamente manter seus dados cadastrais e de
contato atualizados durante todo o período de vigência deste Editale Termo de
Apoio Emergencial. O Município de Guaratuba não se responsabiliza por
qualquer prejuízo que possa deconer, direta ou indiretamente, em razão do
atraso e/ou falta desta atualização e que leve à inviabilidade de comunicação
oficial com g proponente.
Parágrafo Unico. No caso de o projeto selecionado não cumprir quaisquer dos
itens pactuados e/ou não apresentar os documentos e itens exigidos neste
Edital conforme as características estiabelecidas, os recursos financeiros
recebidos deverão ser devolvidos integralmente ao Município de GuaratubaPR, inclusive os rendimentos decorrentes de sua aplicação, quando for o caso,
na forma da legislação vigente, sem prejuízo da adoção das medidas
administrativas e judiciais cabíveis.

íO DOS PRAZOS DO CONTRATO

10.1 O prazo para a execução dos projetos aprovados constará no Termo de
Apoio Emergencial, conforme período compreendido entre a sua assinatura e a
data de 30 de abrilde 2021, podendo ser proffogado por meio de ato próprio do
Município de Guaratuba-PR, desde que haja amparo na legislação federal.
1A.2 O prazCI de vigência do Termo de Apoio Emergencial será até o dia 30 de
maio de 2021, já compreendido o prazo de prestação de contas, podendo ser
pronogado por meio de ato próprio do gestor local, desde que haja amparo na
legislação federal.

'rí. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRh
11.1 A despesa prevista no presente Edital correrá
{

à

conta da dotação

orçamentária:
08.001
08.001
08.001
08.001

3.392.00
3.392.00
.1 3.3s2.00
. 1 3.392.00
.1

1

.1

1

- 3.3.90.30.00.00
- 3.3.90.36.00.00
- 3.3.90.39.00.00
4.2.A7 2 - 3.3.90.48.00.00
4.2.07 2

4.2.072
1 4.2.A72
1

11.2 A liberação do recurso para os projetos contemplados nos Módulos Dança
"Live Cultural" e Módulo Dança "Festival Drive ThnJ' se dará após assinatura do
Termo de Apoio Emergencial entre o proponente e o Município de Guaratuba.
í1.3 A liberação do recurso para os projetos contemplados nos Módulos Dança
'Vídeo-Aula ou Apresentação" se dará após a homologação fìnaldo resultado.
{ 1.4 O recurso financeiro concedido será depositado em conta corrente do banco
de preferência do proponente, em nome do proponente do projeto.
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í2. DAs DrsPosrçÕes ceners
12.1 Este edital será publicado

r

preliminares e finais de habilitação
no sr'Íe da Prefeitura de Guaratuba
12.2 Caso os prazos previstos ner

de norrnal expediente na

Pre
pronogados para o primeiro dia úti

(
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c

ân
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rio. As análises
arão disponíveis
terminem em dia
rutomaticamente

12.3 Em caso de desistência, i. '-r-----ento do recurso
financeiro ou não cumprimento das exigências estabelecidas neste Edital por
parte do{s) proponente(s) contemplado(s), os recursos serão destinados a
outro(s) proponente(s) classificado(s) como suplente(s), sendo observada a
ordern de classificação discriminada pela Comissão. Caso haja desistência após
o recebimento do repasse financeiro, caberão todas as medidas administrativas
contra o Proponente, além de eventuais medidas judiciais.
12.4 Havendo sobra de recurso entre os Módulos poderá ser deliberado pelo seu
remanejamento
í2.5 Os membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e Propostas poderão participar de todos os procedimentos
concernentes ao Processo de Avaliação como Íorma de acompanhar o
andarnento dos trabalhos e dirimir dúvidas que poÌventura surjam, junto aos
segmentos artísticos ou culturais aos quais pertencem.
í2.6 A Prefeitura Municipal de Guaratuba não se responsabiliza por qualquer
incidente ou danos de qualquer tipo, direto ou indireto, decorrentes da realização
do projeto contemplado.
í2,7 Os contemplados autorizam, desde já, a Prefeitura de Guaratuba e o
Govemo Federal a mencionarem seu apoio e de utilizar em suas ações de
difusão, quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, as peFS
publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, imagens, fotograÍias e os
relatórios de atividades dos serviços aprovados neste Edital e demais direitos
patrimoniais.
í2.8 A Prefeitura Municipal de Guaratuba fica reservado o direito de prorrogar,
revogar, corrigir ou anular este Edital havendo motivos ou justificativas ou diante
de situação de conveniência, oportunidade ou interesse público.
12.9 Os proponentes que entregarem de forma incompleta os documentos
listados neste Edital, ou fora do prazo estabelecido, terão suas propostas
inabilitadas.
12.10 O ato de lnscrição do proponente pressupõe a aceitação e plena
concordância e compromisso de cumprimento de todos os critérios e condições
dos termos integrais deste Edital.
12.11 Em caso de necessidade de qualquer esclarecimento, o proponente
poderá entrar em contato até 01 (um) dia antes do encerramento das inscrições,
através do endereço eletrônico cultura@guaratuba.pr.gov.br ou pelo
telefone/urhatsapp 41 99796-9446 de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h.
12.12 Os casos omissos serão dirÍmidos pelo Comitê de Credenciamento,
Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas.
12.13 São parte integrante deste Edital:
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a) Anexo I - Minuta do Termo de Apoio Emergencial;
b) Anexo ll - Declaração de Residência em Nome deTerceiro;
c) Anexo lll - Termo de Cessão de Direitos Autorais.
d) Anexo ÍV - Projeto - Pessoa Física - Módulo Dança "Vídeo-Aula" ou
'Vídeo-Apresentação" - Envelope 02.
e) Anexo V - Projeto - Pessoa Física - Módulo Dança'LlVe Cultural" - e/ou
Módulo Dança "Festival Drìve Thrü'- Envelope 02. Ou Projeto - Pessoa Jurídica
exclusivamente para Módulo Dança "Festival Drive ThnÍ - Envelope 02.
Anexo Vl - Autodeclaração - ausência de impedimento.

f)

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Guaratuba, 19 de novembro de 2O2A

?-ì? R@È<íe r(.rèra:e
Maria do RocioBraga Bèúerúanso
Secretária Municipal da Cultura e do Turismo
Dec.23.333/20
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CHAMAMENTOS PUBLICOS
Acompanhe aqui todos os avisos, editais, informações complementares...
EDITAL DE CHAMAMENTO no OO5/202O - SMCT FOMENTO
BLANC GUARATUBA CULTURAL - DANÇA.

- EDITAL ALDIR

-

SMCT FOMENTO - EDITAL ALDIR BLANC GUARATUBA CULTURAL
DAN çA (cha ma m entos_a rq u ivos/ALDI R/ed ita I 5/E DITALO0 52 02 0. pdf )

EDITAL nO OO5/2020

I ( ch a m a mentos_a rq u ivos/ALDI

R/ed ita I 5/An exol. pdf )

II (cha ma mentos_a rq u ivos/ALDI

R/edita lSlAnexoll. pdf )

AN EXO
AN EXO

AN EXO II

I

(ch

a

ma m entos_a rq

u

-

ivos/ALDI R/ed ita I 5/An exoIII. pdf )

ANEXO IV (chamamentos_arquivos/ALDIR/edital5/AnexolV.pdf)

V

(

ch a m a me

VI

(

ch a m a m

AN EXO
AN EXO

ntos_a rq u ivos/ALDI R/ed ita I 5/An exoV. pdf )

entos_a rq u ivos/ALDIR/ed ita I S/AnexoVI. pdf )

EDITAL DE CHAMAMENTO no oo4/2920 - SMCT FOMENTO
BLANC GUARATUBA CULTURAL - MUSICA.
EDITAL

NO

u

OO4/2A20
Ú

sr

cn

AN

1

92.1 68.1 .2:81/chamamentos

(

-

- EDITAL ALDIR

SMCT FOMENTO - EDITAL ALDIR BLANC GUARATUBA CULTURAL
entos-a rq u ivos/ALDI R/ed ita l4l E DITALO 042 0 2 0. pdf )

-

ch a m a m

EXo

I

(cha ma mentos_a rq uivos/ALDIR/edital4/AnexoI. pdf )
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Chamamentos

II (chamamentos_arquivos/ALDIR/edital4/Anexoll.pdf)
AN EXO III ( cha m a m entos_a rq u ivos/ALDI R/ed ita l4lAn exoIII. pdf )
ANEXO

AN EXO

IV

(

ch a m a m

entos_a rq u ivos/ALDI R/ed ita l4lAn exolV. pdf )

ANEXO V (chamamentos_arquivos/ALDIR/edital4/AnexoV.pdf)
AN EXO

VI

(ch

mame

a

ntos_a rq u ivos/ALDI R/ed ita l4lAn exoVl. pdf )

EDITAL DE CHAMAMENTO nO OO3/2020 - SMCT FOMENTO - EDITAL ALDIR
BLANC GUARATUBA CULTURAL - MANIFESTAçOES CULTURAIS.
EDITAL nO OO3/2020 - SMCT FOMENTO - EDITAL ALDIR BLANC GUARATUBA CULTURAL
MAN IFESTAçÕeS CU LTU RAIS (ch a ma mentos_a rq u ivos/ALDI R/EDITAL. pdf )
AN EXO

I

-

(cha m a m entos_a rq u ivos/ALDI R/An exolTêrm odeAnexo. pdf )

II (cha mamentos_a rq u ivos/ALDIR/Anexoll. pdf )
AN EXO III (ch a m a mentos_a rq u ivos/ALD I R/An exoIII. pdf )
AN EXO

AN EXO

IV

AN EXO
AN EXO

V

VI

(

ch a m a

(ch
(

a

mentos_a rq u ivos/ALD I R/An exovl. pdf )

mame

ch a ma m

ntos_a rq u ivos/ALDI R/AnexoV. pdf )

entos_a rq u ivos/ALDI R/AnexoVI. pdf )

CHAMADA PUBLICA NO OOT/202O - SMPA PARA CONVOCAçAO DE .
AGRICULTORES FAMILIARES LOCAIS CADASTRADOS NO PRONAF A
APRESENTAçAO DE PROPOSTAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AO PAA

CHAMAMENTO PÚBI-ICO NO OO2l20
TRUCK CARNAVAL 2O2O

-

SMCT

-

CAMAROTES, BARRACAS, FOOD

CHAMAMENTO PÚBLICO NO OO1/20
CARNAVAL 2O2O

-

SMCT

-

CAPTAÇÃO PNTNOCÍNIO PROJETO

Chamamento púbico No 003/19 -.SMCT - PRoMoçÃO Or EVENTOS PARA
REALIZAçAO DA TEMPORADA ALEM DA PRAIA

CHAMAMENTO PUBLICO NO OO2l19
SEMPRE NATAL

CHAMAMENTO pÚsLrCO
CORRIDA DA VIRADA

1

92.1 68.1 .2'.81/chamamentos

Oozlts -

-

SMCT - TENDAS NATALINAS PROJETO

SMEL

- ORGANIZAçÃO E EXECUçÃO DA III
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Inscrições abertas para os editais da Lei Aldir Blanc em
Guaratuba
(

i

ma

g

en s/Bra sa o_Gua ratu ba_m en or. p n g )

(ima gens/brasao_brasil_repu

bl

ica. pn g )

Estão abertas as inscrições para os editais de Chamamento Público da Lei Aldir Blanc (Lei Federal
L4.OL7/2020) no município de Guaratuba. O prazo é até as 10h30 do dia B de dezembro de 2020
(

os Editais abrangem projetos de DANÇA, ae uÚsIcR e de MANIFESTAçõES CULTURAIS para artistas

e

empresas de Guaratuba.
As inscrições devem ser feitas presencialmente por meio de protocolo na sede da Prefeitura Municipal, na
rua Dr. loão Cândido, 380, Centro.
As dúvidas podem ser sanadas na Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, no Parque de Eventos, na
rua Antônio Rocha,48B (antiga Faspar), pelo telefone3472-8643 ou pelo e-mail:
cu ltura @ g ua ratu ba. pr. gov. br.

Leia os editais e confira a legislação nos links a seguir (os brasões da República e do Município necessários
para os projetos estão nas miniaturas abaixo):

Legislação
Diário Oficial no 721(http://portal.guaratuba.pr.gov.brlimages/Oficial2o2O/727partel.pdf) com a
publicação dos editais
Lei Federal 14.017
(http://portal.guaratuba.pr.gov.brlchamamentos_arquivos/ALDIR/comunicacao/LEI14017.pdf) de
29/6/2020 - Lei AldÍr Blanc

1

92. 1 68.1 .2'.81/aldi rblan c
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Lei Aldir Blanc

Decreto L0.464 de 17/6/2020
(http://portal.guaratuba.pr.gov.brlchamamentos_arquivos/ALDIR/comunicacao/DECRETOl0a6a.pdf)
Regulamenta a Lei Aldir Blanc
Portaría t2.504 de to/to/2o2o
(http://portal.guaratuba.pr.gov.brlchamamentos_arquivos/ALDIR/comunicacao/comite_aldir_blanc.pdf) Cria o Comitê da Lei Aldir Blanc no Município
Decreto 23.573 de L7/L/20
(http://portal. guaratu ba.pr.gov.brlchamamentos_arquivos/ALDIR/comunicacao/regulamenta_aldir_blanc. pdf)
- Regulamenta a aplicação da Lei Aldir Blanc no Município

EDITAIS E ANEXOS

-

MANIFESTAçÕES CULTURAIS

EDITAIS E ANEXOS

-

IqÚSTCE

EDITAISEANEXOS-DANçA

(natal)
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Edição no 727

-

Parte

I

20 de novembro de 2.020

MUF'.üCIPIO NE GUARATUBA

* PARANÁ

Aros Do FonnR ExECUTrvo
Diário OÍïcial em conformidade com a Lei 1.722
5 de Dezembro de 2.017

d,e

Diário OÍicial do Município de Guaratuba
Atos do Poder Executivo

Edição n'727

-Partel

Data: 20 de novembro de 2.020
PáElna - 2 -

ItlìtltrlIII''
EDITAL n'003/2020 - SMCT
FOMENTO _ EDITAL ALDIR BLANC
GUARATUBA CULTURAL _ MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
O Município de Guaratuba, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, no uso das atribuições que thes foram conferidas torna
público o presente Edital que tem por objeto estabelecer ações emergenciais ao s€gmento MANIFESTAÇÕES CULTURAIS com
vistas ao preenchimento da programação cultural do Município de Guaratuba-PR como ação emergencial de
enfrentamento à Covid-I9 avençada pela Lei Federal de n" 14.017 de 29 de junho de 2020 - Lei Aldir Blanc regulamentada pelo
Decreto Federal de n'. 10.464 de l7 de agosto de 2020, Decreto Legislativo de Reconhecimento de Estado de Calamidade Pública
de n" 6 de 20 de março de 2020 e pelo Decreto Municipal n".23.286 de 16 de março de 2020 e suas alterações.
Conforme o inciso II do artigo 2o do Decreto Federal de n" 10.464 de 17 de agosto de 2020,bemcomo a Lei Federal 14.01712020
cabe ao Município de Guaratuba-Pr elaborar e publicar editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços
vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de €spaços, de iniciativas, de cursos,
de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidriria, de produções audiovisuais, de
manifestações culturais, bem como a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou
disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
O presente edital se filia ao inciso III do art.2o daLei 14.01712020 clc art.2o, inciso III do Decreto Federal 10.464 cumprindo,
portanto, o que determina a legislação vigente. Cabe à Secretaria Municipal da Cultura e ao Comitê de Credenciamento, Seleção e de
Análises dos Projetos e Propostas, criado pela Portaria Municipal de n'. 12.504/2020, apoiar e fomentar iniciativas advindas das
trabalhadoras e trabalhadores da cultura oporhrnizando a escolha de suas próprias finalidades culturais, ao mesmo tempo em que
estimula o incremento do sistema produtivo da cultura.
I.
DO OBJETO
1.1 O presente EDITAL destina-se a apoio ao setor cultural do Município de Guaratuba por meio de Edital de Fomento Cultural
como ação emergencial de enfrentamento ao SARS-CoV-2 (Covidl9) tendente à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas,
de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidriria, de produções
audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela
intemet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
1.2 Entende-se por "apoio ao setor cultural do Município de Guaratuba" projetos que sejam realizados no Município por artistas
e demais trabalhadoras e trabalhadores da cultura, incluindo aqueles projetos que visem à promoção de suas atividades perante a
comunidade local, outras regiões brasileiras ou de outras nacionalidades.
1.3 Os projetos, conforme o disposto no inciso III do art. 2" daLei 14.017 -Lei Aldir Blanc deverão ser destinados à manutenção
de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia
solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam
ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
1.4 Todas as atividades decorrentes darealizaçào dos projetos contemplados deverão ser oferecidas gïatuitamente à populaçào
na modalidade virtual, tendo como possibilidade de realizaçãolexecução do projeto de forma presencial, desde que cumpridas as
medidas sanitárias vigentes no municipio à época de sua execução.
O proponente poderá inscrever UM único projeto em cada um dos módulos. No caso de um mesmo projeto ser inscrito 02
(duas) vezes, a inscrição anterior será desconsiderada e terávalidade apenas aultima inscrição realizada.
O total de recursos destinados para os fins deste Edital é de até R$ 150.000,0 (cento e cinquenta mil reais) na categoria

l-5

1.6

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.

1.7 Caso para arealização do projeto apresentado, haja necessidade de utilização de espaço público, deverá ser apresentado no
projeto detalhadamente o local necessário, data e horrário prováveis para sua utilização e demais especificidades necessárias. Em
havendo mais de um projeto com necessidade de utilização de um local no m€smo horário/dia, terá preferência aquele que primeiro
protocolou a proposta.
1.8 Todo o custo, eventuais licenças, taxas, autorizações ou documentação necessária para planejamento e execução do Projeto
será da responsabilidade exclusiva da Proponente não havendo por paÍe do Município qualquer ônus ou valor complementar a ser
pago ao Proponente ou terceiros, nem mesmo para manutenção ou limpeza do espaço público eventualmente a ser utilizado.
1.9 Para fins do edital categoria MANIFESTAÇOES CULTURAIS entende-se possível propostas culturais ligadas as mais
diversas manifestações culturais,conforme Módulo especifico descrito no item 3.1 : projetos de produção de espetáculos, shows com
variadas formas de manifestações culturais, rcalizaçã,o de cursos, apresentação, projeto de difusão com arealízação de apresentações,
desde que aconteçam integralmente dentro do município de Guaratuba. Projetos que visem à pesquisa em dança, como publicaçòes e
similares; projetos que visem à criação de conteúdos relacionados à categoria MANIFESTAÇOES CULTURAIS.

2.
2.1.

DAS INSCRIÇOES
Para este Edital de Manifestações Culfurais podem se inscrever Pessoas Físicas (Módulos Vídeo-Aula Saberes Populares,

Cultura Popular e Projeto Caiçara) ou Pessoas Jurídicas (Culrura Popular e Projeto Caiçara).
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2.2.

Considera-se inscrição de Pessoa Física, aquela realizada por maiores de l8 anos, domiciliados no Município de GuaratubaPR, capazes, responsável direto pelo projeto cultural.
Considera-se inscrição de Pessoa Jurídica aquela realtzadapor instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, cujo estatuto
ou contrato social e cartão de CNPJ teúa como natureza o desenvolvimento de atividades relacionadas à produção artística e/ou
cultural, como sede no Município de Guaratuba-PR.
No caso de inscrições feitas por cooperativas, associações, federações ou entidades com representação legal ou grupo
comunilário deverá ser especificado, obrigatoriamente, o nome do grupo, artista ou associado que está sendo representado, bem como,
declaração quanto à representação.
Pessoa Fisica ou Jurídica, domiciliada no Município de Guaratuba-Pr, deverá comprovar que seu ramo de atuação tenha
relação com o objeto deste Edital, devendo comprovar experiência na realização de ao menos 0l (evento) de alguma forma relacionado
à area do projeto cultural apresentado.
Para fins da comprovação de endereço serão considerados documentos hábeis aqueles emitidos no ano de 2020: qualquer
comunicado de tributos municipais, estaduais ou federais, faturas de concessionárias de gás, luz, âgaa, telefone, intemet, celular,
cartão de crédito, TV por assinatura, correspondência bancária ou contrato de aluguel.
A inscrição dos projetos corresponde a aceitação de todos os termos do presente edital.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
3.
3.1

DO VALOR DO EDITAL E DOS MODULOS -MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.
Para o presente Edital está disponibilizado o valor de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, podendo o Proponente se inscrever nos seguintes Módulos:

mil reais) na categoria

N'MAXIMO DE
MODULO

TEMPO DURAÇÃO

PROJETOS

VALOR

CONTEMPLADOS

TINITÁRIO
Módulo Manifestação Cultural
'Vídeo-Aula Saberes Populares"

Vídeo-aula: mínimo de 20
(vinte) minutos

l0

lo'' 'o'*
Módulo "Cultura Popular"

Mínimo de l0 dias - lh

por dia

Módulo "Proj eto Caiçara"

zo.ooo,oo

0l

zo ooo,oo

0l

lns

Minimo de 3 dias - 2
horas por dia

lns

3.2 Para o Módulo 'Video-Aula Saberes Populares" apenas serão aceitas inscrições de proponentes Pessoas Físicas sendo,
portanto, vedada a participação de Pessoas Jurídicas em tal módulo.
3.3 O conteúdo do vídeo Saberes Populares será protagonizado com depoimentos de agentes culturais moradores de Guaratuba
e que possuam algum tipo de vivência a respeito de algum segmento cultural. Poderá se referir a memória de Guaratuba, podendo
enfatizar qualquer aspecto cultural da cidade. Poderá conter dados biográficos, trajetória de algum profissional ou cultura em
Guarafuba, impressões culturais diante de tempos pandêmicos conforme o enfoque vivenciado em Guaratuba.
3.4 Para o Módulo "Vídeo-Aula Saberes Populares" o vídeo apresentado deverá conter no mínimo a duração de 20 (vinte)
minutos e ser compatível para divulgação no youtube, facebook, whatsapp.
3.5 Cada vídeo referente ao Módulo "Video-Aula Saberes Populares" deverá ser inédito, gravado na horizontal e seu conteúdo
não poderá ser divulgado em plataforma sem autorização do Município.
3.5.1 Durante o vídeo deve permanecer visível o Brasão do Município de Guaratuba-PR e o Brasão do Governo Federal, estando
estes disponíveis para acesso através do site da Prefeifura Municipal de Guaratuba.
3.5.2 O proponente deverá indicar ao Município o Link para acesso ao vídeo, que não deverá estar disponibilizado para acesso
externo de terceiros, para que se preserve o seu ineditismo. Ou apresentáìo em pendrivejunto com os documentos do Ènvelope 2,
tudo conforme consta nos Anexos deste Edital.
3.6 Para os Módulos "Projeto Caiçara" e "Cultura Popular", a execução do Projeto serârealizadaconforme prazo estabelecido
no Termo de Apoio Emergencial.
3-7 O Módulo "Projeto Caiçara" deverá se referir a algumas das manifestações próprias da cultura caiçara, enfatizando-a de
alguma forma, podendo retratáìa pela música, dança, arte cênica, artes visuais, artËs plásticas, artes gráficas. circo, arÍesanato,
literatura, apresentações ou quaisquer outras formas que possam evidenciar a importância do projeto.
3.8 O Módulo Cultura Popular deverá se referir a alguma das manifestações próprias da cultura popular brasileira ou estrangeira,
desde que esta esteja de alguma forma inserida no calendário ou no cotidiano nacional. Poderá ser reiratada através da música, dança,
Assinado dc forma elctrônica por: Tania Malinoski Bartolome//16271//Dados:
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possam evidenciar a importância do projeto.
3.9
O Módulo "Cultura Popular" deverá acontecer, com ampla divulgação, pelo menos durante l0 (dez) dias, com a duração
mínima de 0lh hora por dia. Caso seja possível que o evento ocoÍra presencialmente, conforme regras sanitárias na epoca da realizagão
do evento, a transmissão pela internet deverá ocorer todos os dias com pelo menos 20 minutos de duração, sendo que o custo de sua
transmissão já deverá estar prevista pelo Proponente conforme o recurso financeiro disponibilizado paratzl módulo, bem como a
responsabilidade pela divulgação. Após, deverá enviar o link comprobatório ao Município.
3.10 O Módulo "Projeto Caiçara" deverá acontecer, com ampla divulgação, pelo menos durante 03 (três) dias e com um tempo de
duração minima de 02h00 por dia. Caso seja possível que o evento ocorra presencialmente, conforme regras sanitárias na época da
realização do evento, a transmissão pela internet deverá ocorrer todos os dias com pelo menos 2O(vinte) minutos de duração, sendo
que o custo de sua transmissão já deverá estar previsto pelo Proponente conforme o recurso financeiro disponibilizado para tal módulo,
bem como a responsabilidade pela divulgação. Após, deverá enviar o link comprobatório ao Município.
3.11 Os projetos relacionados aos Módulos "Projeto Caiçara" e "Cultura Popular" deverão apresentar algum tipo de contrapartida
ao Município de Guaratuba-PR, devendo consú-la no projeto. O simples acesso ao evento do público não será considerada

contrapaíida ao Município.
3.12 Deverá o valor do projeto apresentado para os Módulos '?rojeto Caiçara" e "Cultura Popular" estar adequado ao custo da
planilha orçamentária a ser apresentada no Envelope 2.
3.13 Os conteúdos digitais e a difusão cultural deverá ter o caráter do ineditismo nas redes, plataformas, devendo evidenciar
Manifestação Cultural a que se propôs conforme as caraterísticas a serem desenvolvidas em cada projeto.

a

4. DAAPRESENTAÇAO DAS PROPOSTAS
os proponentes deverão protocolar 02 ENVELOPES lacrados com a documentação exigida, cada qual
devidamnete identificado até às l0:30min (dez horas e trinta minutos) dia 08 de dezembro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal
de Guaratuba , localizada à Rua Dr. João Cândido, n" 3 80, Centro, Guaratuba.
4.2 A Sessão de aberhra dos envelopes será iniciada no día0811212020 às I 1:00 horas na Avenida José Nicolau Abagge, s/n', Ginásio

4.1Paraparticipar do certame,

de Esportes, em Guaratuba na data de 08112/2020.

4.3 Os documentos obrigatórios a serem apresentados são os seguintes:
4.2.1 Proponente Pessoa Física deverá apresentar os seguintes documentos:

No ENVELOPE 01:

a)
b)

Cópia do RG e CPF;
Cópia de 0l (um) comprovante de residência nos termos do item 2.6 em nome do proponente ou de parente de primeiro grau.
Caso o proponente não possua comprovante de residência em seu nome ou de parente de primeiro grau, este deverá apresentar o
Anexo II - Declaração de Residência em nome de terceiros devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel,
comprovante de residência at,nlizado do proprietário do imóvel e cópia do documento de identificação civil (RG, CNH, CTPS ou
similares contendo fotograha) do proprietiirio do imóvel;
c)
Cópia legível de documento contendo o número do PIS/PASEP ou inscrição no iNSS do proponente.
d)
Cópia do cartão bancário em conta corrente da preferência do proponente ou cópia do Contrato de Abertura de Conta
Corrente;

e)

Autodeclaração de que o proponente não pertence aos quadros da Administração Direita ou Indireta do Município de

Guaratuba-PR; que não é um dos membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para fins da
Lei Aldir Blanc do Município de Guaratuba-PR, nem com estas possui parentesco até o 3o. grau, conforme Anexo VI.
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais acessível através do site www.receita.fazenda.gov.br.
Certidão Negativa de Tributos Estaduais acessivel através do site www.pr.gor'.br
site:
tributos Municipais
Guaratuba-Pr, acessível através
Certidão Negativa

0
g)
h)

i) Os links para emissão das

do

de

de

http://servicos.guaratuba.pr.gov.br:8097/portal-contribuinte/emissao-certidoes

certidões constam

do site da

Prefeitura Municipal

de

Guaratuba:

http ://portal. guaratuba.pr. gov.brlcertidoes.

No ENVELOPE 02:
a). Projeto Módulo Manifestações Culturais Vídeo-Aula Saberes Populares: preenchimento e entrega de todos os documentos
relacionados ao projeto conforme ANEXO IV contendo documentos solicitados e indicação do link do vídeo para ser analisado pelo
Município (ou a entrega através de pendrive hábil a acesso dentro do Envelope 2). Pessoa Juridica está impedida de ser inscrever no
Módulo "Vídeo-Aula Saberes Populares"
Parágrafo Primeiro. Apresentação de um Portfólio: matérias de jornais e/ou blogs e/ou revistas e/ou críticas e/ou certificados e
diplomas/ou atestados de capacidade técnica, emitidos por empresa pública ou privada e/ou declarações, contrato, nota
fiscal, folders, todos legíveis, com identificação do veículo e/ou mídia de imprensa/instituição promotora, local de publicação e data
de veiculação do conteúdo/documento.
Parágrafo Segundo. Manífestações Culturais imanentes a comunidades rurais, ribeiriúas, povos e comunidades tradicionais,
conforme autodefinição e autopertencimento não precisam apresentar portfólio.
b). Módulo "Projeto Caiçara" e Módulo "Cultura Popular": documentos devidamente preenchidos conforme anexo V.
4.2.2Proponente Pessoa Jurídica deverá apresentar os seguintes documentos:

No ENVELOPE 0l:

+-*-*

*ffiã
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a)
b)
c)
d)

Cópia do RG e CPF do representante legal;
Cópia de 0l (um) comprovante de domicílio em nome da pessoa jurídica nos termos do item 2.6;
Cópia do cartão bancário, em nome da empresa e/ou entidade, ou cópia do Contrato de Abertura de Conta Corrente;
Cópia do Estatuto e da Ata de Eleição da Diretoria, Contrato Social ou Requerimento de Empresário, bem como suas

alterações contratuais;

e)
0

Comprovante de inscrição no CNPJ;
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, válida, obtida através do endereço
eletrônico www.receita.fazenda.gov.br.
g)
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais, obtida através do endereço eletrônico www.pr.gov.br.
h)
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, válida, obtida através do endereço eletrônico
htç://servicos.guaratuba.pr.gov.br:8097/portal-contribuinte/emissao-certidoes
i)
Ceftificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), válida, obtida através do endereço
eletrônico www. sifge. caixa. gov.brlCidadao/Governo/Asp/crf. asp ;
j)
Certidão Negativa de débitos trabalhistas, válida, obtida através do endereço eletrônico www.tstjus.brlcertidao/ ou

www.trt9jus.br;

Os links para emissão das certidões constam do site da Prefeitura Municipal de

k)
http

:

I I portal.

Guaratuba:

guaratuba.pr. gov.brlcertidoes.

D

Os seguintes documentos relacionados ao representante da pessoajurídica:
apresentar autorização com firma reconhecida de todos os integrantes do quadro societário, caso não esteja evidente no
instrumento de constituição da pessoa jurídica quem detém a legitimidade para representar a empresa legalmente;
- Cópia do RG e CPF ou outro documento oÍicial de representante legal da pessoajurídica, contendo fotografia.
- Autodeclaração de que o proponente não pertence aos quadros da Administração Direita ou Indireta do Município de Guaratuba-PR;
que não é um dos membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc
do Município de Guaratuba-PR, nem com estas possui parentesco até o 3". grau, conforme Anexo VI.
No ENVELOPE 02:
a). Módulo "Projeto Caiçara" e Módulo "Cultura Popular": documentos devidamente preenchidos conforme anexos deste edital.
Parágrafo Primeiro. Considera-se como Portfólio: matérias de jomais e/ou blogs e/ou revistas e/ou críticas e/ou certificados e
diplomas/ou atestados de capacidade técnica, emitidos por empresa pública ou privada e/ou declarações, conhato, nota
fiscal, folders, todos legíveis, com identificação do veículo e/ou midia de imprensa/instituição promotora, local de publicação e data
de veiculação do conteúdo/documento.

- Deverá

Parágrafo Segundo. Manifestações Culturais imanentes a comunidades rurais, ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais,
conforme autodefinição e pertencimento, não precisam apresentar portfólio.
Parágrafo Terceiro. Durante a execução do Projeto poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo Município de Guaratuba-PR a exibição
de documentação atualizada, uma vez que o repasse financeiro depende da apresentação de certidões válidas.
Parágrafo Quarto E vedada a inclusão no projeto de determinações quanto a participação direta da Prefeitura Municipal na indicação
ou escolha de locais de apresentação, intervenções urbanas e outros correlatos. A responsabilidade total do projeto é inteiramente do
proponente sendo este fator, na sua ocorrência, motivo de desclassificação do projeto.
Parágrafo Quinto. A inscrição implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais o
proponente não poderá alegar descoúecimento.
Parágrafo Sexto O prazo para recebimento das propostas será conforme indicado no item 4.1 .
Parágrafo Sétimo Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis ou com prazo de validade vencido.

5

DASVEDAÇÕES

a)

5.1 Estão impedidos de inscrever-se no presente Edital:

Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria possuam relações de parentesco com membros do Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas e com servidores da Prefeitura Municipal que tenham algum tipo de
vinculação aos atos decisórios quanto a presente edital.
b)
Pessoas Físicas menores de 18 (dezoito) anos;
c)
Servidores da Secretaria da Cultura e do Turismo ou membro do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e Propostas ou pessoas que possuam parentescos com estes até o 3o grau.
d)
Órgãos Públicos.
5.2 Estão proibidos:
a) Projetos ou documentação entregue fora do período estabelecido;
b) Inscrições realizadas sem a documentação estabelecida;
c) A troca do proponente,
d) Qualquer alteração que implique em modificação das informações, documentos ou itens apresentados no ato da inscrição do projeto.
e). Projetos que de alguma forma vinculem caráter eleitoral, contenham cenas ou incitem situações de crime, sejam vexãtórios,
discriminatório ou atentem contra a diginidade da vida humana e/ou os princípios constitucionais.

6. DO PROCESSO DE AVALTAÇÃO
6.1 As propostas serão avaliadas em duas etapas.

g**
sld:7.aÈ
Ê

t*r.

q

sffi#
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formais de acordo com o disposto no edital e, ainda, se apresentaram todos os documentos exigidos. Esta avaliação será feita por
servidores municipais.
6.3 A segunda etapa de avaliação compreende a análise de mérito dos projetos sendo também de caráter classif,rcatório, através de
critérios objetivos definidos item 6.5, mediante atribuição de notas pelo Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos
e Propostas.
6.4 A segunda etapa de avaliação será realizada logo após a primeira de habilitação, em que o Comitê de Credenciamento, Seleção e
de Análises dos Projetos e Propostas realizarâ em até 05 (cinco) dias a análise dos projetos habilitados na primeira etapa, deliberando
acerca de sua aprovação e, conforme a nota obtida de cada projeto, ordenando de acordo com a sua classificação em ordem decrescente.
6.5 A avaliação dos projetos e, por conseguinte, a classificação destes pelo Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e Propostas levará em conta, com o mesmo peso e com pontuação específica, totalizando o miíximo de 100 (cem) pontos,
computando-se para cada um dos Módulos os seguintes critérios:

Critério
a). Conteúdo e coerência

Descrição

Pontuação

Módulo "Vídeo-Aula Saberes Populares"

-

Pertinência do conteúdo com a área de atuação e o
aspecto cultural evidenciado, bem como a
qualidade do vídeo apresentado.

Módulo "Cultura Popular" e
Módulo "Proj eto Caiçara"

De 00 a 40 Pontos

- Relevância artistica/cultural, Fundamentação,
Planejamento, estratégia de ação e cronograma de
execução

b). Viabilidade quanto a
sua Execução

Módulo'Vídeo-Aula Saberes Populares": Verificação se o formato do vídeo apresentado está
de acordo com as especificações técnicas do edital.
Módulo "Cultura Popular"

e

Módulo'?roj eto Caiçara"

De 00 a 30 Pontos

- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e
fisico-hnanceira; relação de custo/beneficio;
compatibilidade entre os objetivos, a estratégia de
realização e de difusão, público alvo e resultado
final previsto no projeto.
c). Qualificação de
profissionais envolvidos

Módulo "Vídeo-Aula Saberes Populares": - Tempo
de atuação naârea;
a). Até 02 anos: I 0 pontos.

b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de l0 anos: 30 pontos.

De 00 a 30 Pontos

Módulo "Cultura Popular" e
Módulo "Projeto Caiçara" Postos de Trabalho
relacionados:
a).

Até 05 postos: l0 pontos.

b). Até l0 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

os projetos que receberem média "zero" em algum dos critérios dejulgamento.
6.7 Dentre os projetos considerados viabilizados, haverâ a classificação conforme pontuação obtida, obedecendo ao limite de projetos
a serem contemplados de acordo com o módulo financeiro escolhido.
6.8 A nota final de cada projeto será a média aritmética simples das notas atribuídas pelos avaliadores.
6.9 Será considerada a nota de 5l (cinquenta e um) pontos como nota mínima para serem considerados viabilizados os projetos e aptos
a serem classificados em ordem decrcscente. Os projetos que não atingirem pelo menos aquela nota estarão automaticamente

6.6 Serão desclassificados

desclassificados.

*ff*

effip
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Página - 7 6.10 Em caso de empate serão consideradas consecutivamente as maiores notas atribuídas nos critérios "a" (conteúdo e coerência),
"b" (viabilidade quanto a sua execução) e "c" (qualificação de profissionais envolvidos). Permanecendo o empate será realizado
sorteio em sessão dirigida pela Secretaria da Cultura do Município de Guaratuba-Pr.
6.11 O Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise dos Projetos e Propostas poderá solicitar apoio técnico quando necessário,
com indicação de servidores públicos municipais ou terceiros devidamente habilitados.
6.12 O Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise dos Projetos e Propostas elaborará a relação dos projetos classificados.
7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ETAPAS
7.1 Cada proponente é responsável por acompanhar a divulgação do resultado final, homologação e demais atos relacionados a este
certame através do Diário Oficial do Município de Guaratuba-PR, bem como pelo site da Prefeitura.
7.2 Na sessão indicada pelo item4.2 será feita análise dos documentos de habilitação dos projetos. Ato contínuo, serão divulgados os

projetos habilitados.
7.3 Da divulgação dos projetos habilitados caberá recurso, em 02 (dois) dias, dirigido à Sra. Secretiiria Municipal da Cultura através
de protocolo na sede da Prefeitura Municipal de Guaratuba,localizada à Rua Dr. João Cândido, no 380, Centro, Guaratuba.
7.4 Os projetos habilitados serão analisados pelo Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas, em até
05 (cinco) dias e publicado edital da classificação no site da Prefeitura de Guaratuba.
7.5 Do Edital de classificação dos Projetos caberá recurso em única instância em até 02 (dois) dias dirigido à Sra.Secreüíria Municipal
da Cultura através de protocolo da Prefeitura Municipal de Guaratuba-PR, à Rua Dr. João Cândido, n" 380, Centro, Guaratuba. Esta
decidirá em até 05 (cinco) dias
7.7 Os recursos serão avaliados por pelo menos 03 (três) membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos
e Propostas. Os mesmos membros deverão analisar todos os projetos do respectivo módulo. Em havendo empate, o voto de desempate
será da Presidente do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas.
7.8 Durante a fase recursal não será permitida a juntada e complementação de documentos obrigatórios e não enviados pelo proponente
no momento da inscrição.
Parágrafo Único. Para contabilização dos prazos estabelecidos neste item serão consideradas as publicações do site da Prefeitura.
8. DA REALTZAÇAO DOS OBJETOS DOS PROJETOS
8.1 Os proponentes contemplados neste Edital Manifestações Culturais - Módulo "Vídeo-Aula Saberes Populares" devem ceder os
direitos autorais sobre os trabalhos apresentados para integtarem o acervo da Secretaria da Cultura de Guaratuba, mediante assinatura
de Termo de Cessão de Direitos, conforme Anexo III, pelo prazo de 0l (um) ano.
8.2 Os vídeos classificados como contemplados estarão aptos a receber os recursos financeiros advindos deste edital, conforme conta
bancâna previamente apresentada.
8.3 Os proponentes contemplados neste Edital Manifestações Culturais - Módulo "Cultura Popular" e Módulo "Projeto Caiçara"
estarão aptos a receber os recursos financeiros aqui especificados a partir da data da assinatura do Termo de Apoio Emergencial.
8.4 Além de concluírem o projeto conforme detalhamento do projeto e cronograma, os beneÍiciados dos Módulos "Cultura Popular"
e "Projeto Caiçara" deverão informar à Secretaria da Cultura qualquer solicitação de remanejamento de datas com pelo menos 5
(cinco) dias de antecedência em reunião presencial ou através do e-mail cultura@guaratuba.pr.gov.br, devendo haver justificativa
detalhada que será analisada pela Secretaria Municipal de Cultura.
8.5 O e- mail deverá especificar o nome do projeto, o contato do responsável e todas as informações necessárias para o seu
acompanhamento por parte do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas, bem como pela Secretaria

Municipal de Guaratuba-Pr.
8.6 Para que seja acompanhada

a divulgação e transmissão do projeto contemplado pela intemet ou sua disponibilização por meio de
redes sociais ou outras plataformas digitais, em cumprimento do $5". do artigo 9o do Decreto Federal 10.46412020, o Proponente
deverá informar previamente à Secretaria Municipal da Cultura de Guaratuba a data, local, horário e demais especificidades, em
cumprimento ao cronograma apresentado e aprovado, detalhando a forma de divulgação que realizará.
8.7 Tanto para a divulgação do projeto contemplado quanto durante o período de transmissão do evento propiciado pelos recursos
advindos deste edital deverá estar üsível pelo máximo de tempo possível o Brasão do Município de Guaratuba e o Brasão do Govemo
Federal. Caso parte do evento serja realizado presencialmente, neste ato também deverão ser mencionadas as fontes do recurso.
8.8 O proponente do Módulo "Cultura Popular" e Módulo "Projeto Caiçara" elaborará um relatório final de cumprimento do objeto
contendo a descrição das atividades realizadas e todo o material comprobatório de sua realização sejam eles fotos, vídeos, descrição
das atividades, matérias dejornais e enviá-lo à Secretaria Municipal da Culturapara apreciação eftnalização do processo através do
e-mail cultura@guaratuba.pr.gov.br. Este relatório deverá ser entregue em até 10 (dez) dias após a execução do projeto. Este prazo
poderá ser prorrogado, a critério do Município de Guaratuba, conforme pÍazos a serem cumpridos nos termos da legislação vigente e
desde que cumpra o prazo descrito no Termo de Apoio Emergencial.
8.9 A execução do objeto pode ou não ser acompanhada in loco por um representante da Secretaria Municipal da Cultura para efeitos
fiscalizatórios, conforme a conveniência e o objeto do projeto.

9

DAS OBRIGAÇÕES

9.1 É dever do responsável pelo projeto contemplado cumprir fielmente o disposto no Termo de Apoio Emergencial e realizar todas
as atividades nas formas e condições em que foram selecionadas.
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9.2'É obrigatória a inserção do brasão da Prefeitura de Guaratuba e do Governo Federal nas peças de divulgação do evento pelo
Proponente contemplado. O Brasão será disponibilizado a todos os contemplados através do e-mail cultura@guaratuba.pr.gov.br. As
peças promocionais deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, e não poderão trazer nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal.
9.3 As peças gráficas, bem como os spots de rádio e tv, se houver, além do uso da marca da PREFEITURA DE GUARATUBA e do
GOVERNO FEDERAL deverão obedecer padrões estabelecidos conforme comunicação prévia com a Secretaria Municipal da
Cultura.

9.4 Os contemplados deverão, obrigatoriamente, submeter os materiais de divulgação do projeto à aprovação do Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas, através da Secretaria Municipal da Cultura, pelo email:
cultura@guaratuba.pr. gov.br
9.5 Ficam sob responsabilidade dos contemplados todos os conkatos, os custos, direitos autorais e conexos, de imagem, enc,Ìrgos e
demais despesas operacionais, não cabendo ao Município de Guaratuba nenhum custo adicional aquele previamente estabelecido neste
Edital.
9.6 Para projeto apresentado por pessoajurídica, eventual ausência de previsão orçamentária de custos relativos a qualquer encargos,
inclusive patronais e fiscais não desobriga o proponente de sua responsabilidade pelo cumprimento através de recursos próprios, já
que o valor sob a responsabilidade do Município está previamente identificado como sendo aquele descrito no item 3.1.
9.7 Exclusivamente caberá ao empreendedor a responsabilidade pela legalidade da utilização dos elementos artísticos apresentados
no projeto, devendo atender legislação de direitos autorais, direito à imagem, não havendo qualquer responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Guaratuba, da Secretaria Muncipal da Cultura, do Comitê descrito neste edital nem mesmo do Govemo Federal.
9.8 O proponente deve obrigatoriamente manter seus dados cadastrais e de contato atualizados durante todo o período de vigência
deste Edital e Termo de Apoio Emergencial. O Município de Guaratuba não se responsabiliza por qualquer prejuízo que possa
decomer, direta ou indiretamente, emrazão do atraso e/ou falta desta atualização e que leve à inviabilidade de comunicação oficial
com o proponente.
Parágrafo Único. No caso de o projeto selecionado não cumprir quaisquer dos itens pactuados e/ou não apresentar os documentos
e itens exigidos neste Edital conforme as características estabelecidas, os recursos fìnanceiros recebidos deverão ser
devolvidos integralmente ao Município de Guaratuba-PR, inclusive os rendimentos decorrentes de sua aplicação, quando for o caso,
na forma da legislação vigente, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis.
10 DOS PRAZOS

l0.l

DO CONTRATO

O prazo para a execução dos projetos aprovados constará no Termo de Apoio Emergencial, conforme período compreendido
entre a sua assinatura e a data de 30 de abril de 2021, podendo ser prorrogado por meio de ato próprio do Município de GuaratubaPR, desde que haja amparo na legislação federal.
10.2 O prazo de vigência do Termo de Apoio Emergencial será até o dia 30 de maio de 2021, jâ compreendido o prazo de prestação
de contas, podendo ser prorrogado por meio de ato próprio Município de Guaratuba, desde que haja amparo na legislação federal.

l t. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRrA
I L I A despesa prevista no presente Edital correrá à conta da dotação orçamentária:
08.00 l. I 3.392 .001 4.2.07 2 - 3.3.90.30.00.00
08.00 l. 1 3.392 .0014.2.01 2 - 3.3.90.36.00.00
08.001. 1 3.392 .0014.2.07 2 - 3.3.90.39.00.00
08.001. 1 3.3 92 .O0l 4.2.072 - 3.3.90.48.00.00

1 1.2 A liberação do recurso para os projetos contemplados no Módulo "Cultura Popular" e Módulo "Projeto Caiçara" se dará após
assinatura do Termo de de Apoio Emergencial entre o proponente e o Município de Guaratuba.
I1.3 A liberação do recurso para os projetos contemplados nos Módulos Manifestações Culturais "Vídeo-Aula Saberes Populares" se
dará após a homologação final do resultado.
ll.4 O recurso Íinanceiro concedido será depositado em conta corrente do banco de preferência do proponente, em nome do
proponente do projeto.

12. DAS DISPOSIÇOES GERAIS
12.1 Este edital será publicado no Diário

Oficial do Município. As análises preliminares e finais de habilitação e seleção e demais atos
estarão disponíveis no site da Prefeitura de Guaratuba: portal.guaratuba.pr.gov.br.
12.2 Caso os prazos previstos neste Edital não se iniciem ou terminem em dia de normal expediente na Prefeitura Municipal, hcam
automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.
12.3 Em caso de desistência, impossibilidade de recebimento do recurso financeiro ou não cumprimento das exigências estabelecidas
neste Edital por parte do(s) proponente(s) contemplado(s), os recursos serão destinados a outro(s) proponente(s) classificado(s) como
suplente(s), sendo observada a ordem de classificação discriminada pela Comissão. Caso haja desistência após o recebimento do
repasse financeiro, caberão todas as medidas administrativas contra o Proponente, além de eventuais medidasjudiciais.
12.4 Havendo sobra de recurso entre os Módulos poderá ser deliberado pelo seu remanejamento
12.5 Os membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas poderão participar de todo o processo
relativo concemente ao Processo de Avaliação como forma de acompanhar o andamento dos trabalhos e dirimir dúvidas que
porventura se façam necessárias junto aos segmentos artísticos ou culturais aos quais pertencem.
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12.6 A Prefeitura Municipal de Guaratuba não se responsabilizam por qualquer incidente ou danos consequentes de qualquer tipo,
direto ou indireto, decorrente darealização do projeto contemplado.
12.7 Os contemplados autorizam, desde já, a Prefeihrra de Guaratuba e o Govemo Federal o direito de mencionar seu apoio e de
tttll-:rzar em suas ações de difusão, quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, as peças publicitárias, f,rchas técnicas, material
audiovisual, imagens, fotografias e os relatórios de atividades dos serviços aprovados neste Edital e demais direitos patrimoniais.
12.8 À PrefeituraMunicipal de Guaratuba fica reservado o direito de proffogar, revogar, corrigir ou anular este Edital havendo motivos
oujustificativas ou diante de situação de conveniência, oportunidade ou interesse público.
12.9 Os proponentes que entregarem de forma incompleta os documentos listados neste Edital, ou fora do prazo estabelecido, terão
suas propostas inabilitadas.
12.10 O ato de Inscrição do proponente pressupõe a aceitação e plena concordância e compromisso de cumprimento de todos os
critérios e condições dos termos integrais deste Edital.
12.Em caso de necessidade de qualquer esclarecimento, o proponente poderá entrar em contato até 0l (um) dia antes do encerramento
das inscrições, através do endereço eletrônico cultura@guaratuba.pr.gov.br ou pelo telefone/whatsapp 41 99796-9446 de segunda a
sexta-feira, das 08h às l4h.
12.12 Os casos omissos serão dirimidos pelo Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas.
12.13 Eparte integrante deste Edital:
a)
Anexo I - Minuta do Termo de de Apoio Emergencial;
Anexo II - Declaração de Residência em Nome de Terceiros'
b)
c)
Anexo III - Termo de Cessão de Direitos Autorais.
d)
Anexo IV - Projeto - Pessoa Física - Módulo Manifestações Culturais "Vídeo-Aula Saberes Populares" - Envelope 02.
e)
Anexo V - Projeto - Pessoa Física ou Jurídica - Módulo "Projeto Cultural" e Módulo "Cultura Popular" - Envelope 02.
Anexo VI - Autodeclaração de ausência de impedimento.
0

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
l9 de novembro de2020.

Guaratuba,

Assinado dc foma eletrônica por: Tania Malinoski

Bartolomcl/l627lllDados:l2h25ml2s//TMB2ll[,On2Tll/lj2zl17

Diário Oficial do Município de Guaratuba
Atos do Poder Executivo

Edição n" 727

-Pafiel

Datt:,20 de novembro de 2.020

Página - 10 -

ANEXO

I

TERMO DE APOIO EMERGENCIAL N" XXXI2O2O AO PROJETO )OOO(XXX, CONTEMPLADO NO EDITAL N" OO3/2020 CHAMAMENTO PUBLICO - GUARATUBA CULTURAL - MANIFESTAÇÃO CULTURAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNÌCÍPIO DE GUARATUBA E XXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO :
PREÂMBULO:
Aos xxxxxxx (xxxxxx) dias do mês de xxxxxx de2}2},nesta cidade de Guaratuba, Estado do Paraná, de um lado O MLINICÍPIO DE
GUARATUBA, denominada OUTORGANTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n." 16.017.47410001-08,
com sede à Rua Dr. João Cândido, no 380, Centro, Guaratuba, Paranâ, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
em pleno exercício de seu mandato e funções, Roberto Justus, e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, daqui por diante denominada
OUTORGADA, resolvem celebrar o presente TERMO DE APOIO EMERGENCIAL com tundamento na Lei no 8.666/1993, Lei
14.017 de 29 de junho de 2020 - Lei Aldir Blanc regulamentada pelo Decreto Federal de n". 10.464 de 17 de agosto de 2020,
Decreto Legislativo de Reconhecimento de Estado de Calamidade Pública de no 6 de 20 de março de 2020 e pelo Decreto Municipal
n'. 23.286 de 16 de março de 2020 e suas alterações e Edital de Chamamento no XX)í2020 - GUARATUBA CULTURAL MANIFESTAÇÃO CULTURAL.
_ CLÁUSULA PzuMEIRA - DO OBJETO
I
I .l . O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio financeiro emergencial previsto no EDITAL DE CHAMAMENTO N"
003/2020 - GUARATUBA CULTURAL - DANÇA, para a realização do Projeto "XXXXXXXXX", na forma descrita no Projeto
aprovado pelo Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas, criado pela Portaria Municipal n'
12.504/2020, devendo a OUTORGADA concluir o objeto conforme apresentado na proposta contemplada.
_ CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO PRÊMIO
II
2.1. O valor contemplado no EDITAL DE CHAMAMENTO N'XXX/2020 - CONCURSO- GUARATUBA CULTURAL MANIFESTAÇÃO CULTURAL do PROJETO XXXXXXXXXXX é de R$XXXXX (por extenso).
2.2. O valor correspondente ao apoio financeiro acima estabelecido será pago em uma única parcela na conta corrente do
proponente, após a assinatura do presente termo.
- CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA
3.1 As despesas decorrentes do presente Terrno de Apoio Emergencial decorrentes do objeto do presente contrato correrão por conta
dos recursos das dotações orçamentárias: XXXXXX)O()OfiXXX)O(XXXXXXXXXXXXXXXXX.

III

ry-

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA OUTORGANTE
Caberá à OUTORGANTE, em razão ao seu objeto:
Liberar os recursos do Apoio Emergencial, de acordo com a cláusula segunda do Edital;
4.1.2. Conceder à OUTORGADA as condições estabelecidas no EDITAL.

4.1.
4. l. l.

4.1.3.
4.1.4.

Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Termo, nas formas estabelecidas no Edital;
Tomar as providências administrativas cabíveis, no caso da OUTORGADA não cumprir com as exigências previstas no

respectìvo Edital.

V_ CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA OUTORGADA
5.1. Caberá a OUTORGADA:
5.1 .1 Utilizar os recursos financeiros recebidos da OUTORGANTE exclusivamente nas despesas pertinentes ao objeto do Edital,

e de

acordo com o Projeto apresentado.

5.1.2. Toda e qualquer despesa

a ser realizada pelo(a) OUTORGADO(A), com os recursos financeiros do Edital, previsto neste
da
responsabilidade
deste,
sendo vedado o uso do nome ou logomarca do Município para a contratação de bens ou
Termo, será
serviços.

5.1.3. Executar o projeto integralmente, conforme aprovado pelo COMITE DE CREDENCIAMENTO, SELEÇAO E DE
ANÁLISE DOS PROJETOS E PROPOSTAS. Eventual alteração de cronograma apenas será possível com apreciação antecipada pela
Secretaria Municipal da Culfura.
5.1.4. Responsabilizar-se pelas despesas relativas aos direitos autorais, nos termos da Lei Federal 9.610/98, bem como demais
licenças, autorizações e outros direitos relativos ao projeto, assim como taxas incidentes sobre a execução ou apr€sentação do projeto
cultural a ser executado, eximindo o Município de Guaratuba-PR de quaisquer reclamações de terceiros.
5.1.5. O projeto proposto deverá ser executado, de acordo com o previsto no Edital.
5.1.6. Responsabilizar-se em disponibilizar uma cópia digital com registro de todas as atividades realizadas no projeto, devendo
esta ser entregue no ato da prestação de contas.
Responsabilizar-se em disponibiliar todos os equipamentos necessádos e materiais, além de recursos humanos para as
5.1
atividades de criação e execução do projeto apresentado.
5.1.8. No caso de utilização de espaço público ou cedido pelo Município de Guaraiuba para qualquer das atividades atinentes ao
projeto apresenado, será responsável pela sua limpeza bem como pela retirada de eventuais materiais e equipamentos, não tendo o
Município de Guaratuba qualquer responsabilidade quanto a eventual avaria, furto, roubo ou danos;

.7.

5.1.9. Emitir mensalmente e sempre que solicitado Secretaria Municipal da Cultura, relatório das atividades propostas e da
contrapartida - se existente, contendo o resultado alcançado, o público, descrição das atividades, material de consumo, som, luz,
material didático, assistentes, profi ssionais, etc.
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.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento de encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Projeto,
expressamente isentando o Município de Guaratuba de tais valores e quaisquer outros, ainda que não previstos pelo Edital.
Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao Município de Guaratuba ou terceiros durante a execução do projeto
5. I .1 I
ou em nome deste.
5.1.12. Mencionar no material de dirmlgação do Projeto que este está sendo realizado "COM RECURSOS DO PROGRAMA DE
5.1

.

APOIO A CULTURA
TURISMO''.

-

MUNICÍPIO DE GUARATUBA

-

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E MINISTERIO DO

5.1.13. Apresentar prestação de contas devidamente instruída com documentos que comprovem coerência com o orçamento do
projeto aprovado/executado, em até l0 (dez) dias após a conclusão do objeto contratual (projeto), contendo a descrição das atividades
realizadas e todo o material comprobatório de sua realização, sejam fotos, vídeos, descrição das atividades, materias de jornais e
enviá-a à Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo para apreciação e frnalização do processo através do e-mail
cultura@guaratuba.pr.gov.br. Este prazo poderá ser prorrogado, a critério do Município de Guaratuba, conforme prazos a serem
cumpridos nos termos da legislação vigente e desde que cumpra o przvo máximo de vigência deste termo contratual.
5.1.14. No caso de o projeto selecionado não cumprir quaisquer dos itens pactuados e/ou não apresentar os documentos e itens
exigidos no Edital n'003/2020 e seus anexos, conforme as características estabelecidas, os recursos hnanceiros recebidos deverão ser
devolvidos, atualizados, inclusive os rendimentos decorrentes de sua aplicação, quando for o caso, na forma da legislação vigente,
sem prejuízo da adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis.
5.1.15. Não transferir a outrem no todo ou em parte o objeto deste termo.
5.1.16. Devolver em caso de não cumprimento das exigências do Edital e das obrigações pactuadas neste termo, no montante integral
os recursos recebidos na forma deste termo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificação
administrativa, comjuros e correções monetárias acrescidas pelo INPC, computados desde a liberação dos recursos pelo Município
de Guaratuba-PR, até a data da efetiva devolução pela OUTORGADA, e de juros de mora de lYo, ao mês, incidentes a partir do 3 I "
dia subsequente ao recebimento da notificação.
VI_ CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
6.1. O não cumprimento das exigências do Edital ou de qualquer das cláusulas deste Termo de Apoio Emergencial implicará na
inabilitação do responsavel pelo Projeto para Íïrmar quaisquer novos compromissos com o Município de Guaratuba, além de ficar
obrigado a devolver a importância recebida, com juros de mercado e correções legais, não obstante às penas e sanções legais cabíveis
previstos na Lei 8.666/93, além de Íìcar impossibilitado, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, de contratar ou licitar com o
Muninicípio de Guaratuba, assegurado o contraditório e a ampla defesa previsto na Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LV.
VII - CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO
7 .l . O prazo para a execução do projeto aprovado ê atê a 30 de abril de 2021 , podendo ser prorrogado por meio de ato do Municipio
de Guaratuba, desde que haja amparo na legislação federal.
.2. O prazo de vigência do Termo de Apoio Emergencial será até o dia 30 de maio de 2021, podendo ser prorrogado por meio de ato
do Município de Guaratuba desde que haja amparo na legislação federal.
7

Vru-

CLAUSULA OITAVA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

8.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos estabelecidos no Edital de Chamamento n". 0032020

CULTURAL GUARATUBA CULTURAL - MANIFESTAçÃO CULTURAL.
IX _ CLÁUSULA NONA - DA PUBLICIDADE

- CONCURSO

9.1 .

Após assinatura deverá o presente Termo ser publicado no Dirírio Oficial do Município, correndo por conta da OUTORGANTE.

X

CLAUSULA DECIMA - DO FORO

-

10. L Fica eleito o foro da Comarca de Guaratuba-PR para dirimir dúvidas ou questões oriundas deste Termo.
E por estarem de comum acordo com todos os itens e condições estabelecidos neste Termo, assinam-no as partes, em 03 (três) vias de
igual teor e forma, para os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Guaratuba, xx de xxxxxx de 2020.

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
Roberto Justus
CPF n.o 018.691.799-60
Prefeito

OUTORGANTE
SECRETARIA MTJNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO
Maria do Rocio Braga Bevervanso
CPF no 764.035.139-15
Secretária

xxxxxxxxxxxxxxxx
CPF

n'xxxxxxxx

OUTORGADA
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ANEXO

II

DECLARAÇÃO Og RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO
EDITAL DE CHAMAMENTO N" OO3/2020 - GUARATUBA CULTURAL _ MANIFESTAÇÃO CULTURAL

Eu,

CPF

RG

no

com domicílio na

Exped.

no

Rua

Cidade Guaratuba-PR

Declaro, a pedido do (a) interessado (a) e paru fins de provas junto ao Município de Guaratuba-PR tendo-se em vista
CHAMAMENTO PUBLICO N" 003/2020 - GUARATUBA CULTURAL-MANIFESTAÇÃO CULTURAL, que o (a)
Sr A
reside no imóvel acima
identifi cado, localizado nesta cidade de Guaratuba-PR.
Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que responderei criminalmente em caso
de falsidade das informações aqui prestadas.

Local

Data

Assinatura do Declarante

Observações:

1)
2)

Reconhecer firma desta declaração

Anexar Comprovante de Residência em nome do Declarante

informado como sendo o endereço do Proponente do Projeto.

Assinado de forma eletrônica por: Tania Malinoski Bartolomc//16271l/Dados:
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ANEXO

III

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AIJTORAIS

EDITAL DE CHAMAMENTO - GUARATUBA CULTURAL _ MANTFESTAçÃO CT]LTT'RAL
Para o Módulo "Vídeo-Aula Saberes Populares"
Eu,

(^

proponente do

Projeto

-

iNSCritO NO EditAI N" OO3I2O2O
GUARATUBA CULTURAL _
MANIFEST
CULTURAL, venho por meio desta declaração, para todos os fins CEDER o direito do autor e o
direito de imagem para o uso do údeo autoral próprio apresentado, pelo prazo de 01 (um) ano para uso exclusivo do
Município de Guaratuba-PR através da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, a partir da aprovação do projeto.
E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fe.
Guaratuba, xx de xxxxxx de2020

xxxxxxxxxxxxxxxx
CPF

n'xxxxxxxx

Assinatura do Proponente

C

ffi
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ANEXO TV
PROJETO

MODULO MANIFESTAÇÃO CULTURAL

VÍDEO-AULA SABERES POPULARES
ENVELOPE 02

EXCLUSNAMENTE PESSOA FÍSICA
EDITAL DE CHAMAMENTO N' OO3/2020 - GUARATUBA CULTURAL _ MANIFESTAÇÃO CULTURAL

Eu,
proponente do Projeto

Edital n'003 - GUARATI-IBA CULTURAL

Populares"

venho

informar que

MANIFES TAÇÕES CULTURAIS

apresento o

-

inscrito no

Módulo "Vídeo -Aula

vídeo

Saberes
de

através

(IndicarNA LINHA ACIMA o link DO VÍDEO que deverá estar disponível para acesso exclusivamente ao Município de
Guaratuba durante todo o procedimento para avaliação OU entregá-lo apto para acesso juntamente com os documentos
do ENVELOPE 2 em pendrive).

Declaro, ainda, que minha atuação cultural correponde à área desenvolvida no vídeo: (explicar nas linhas abaixo como
sua atuação cultwal, como desenvolveu a criação do vídeo, e qual o tempo em que atua na área do projeto apresentado,
porque o seu projeto se refere a "saberes populares"):

é
e

E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fe.

Em anexo juntar Portfólio ou seja, comprovantes de sua atuação na átrea através de matérias de jornais e/ou blogs e/ou
revistas e/ou críticas e/ou certificados e diplomas/ou atestados de capacidade técnica, emitidos por empresa
pública ou privada e/ou declarações, contrato, nota fiscal, folders, todos legíveis, com identificação do veículo e/ou
mídia de imprensa./instituição promotora, local de publicação e data de veiculação do conteúdo/documento ou links
digitais para acesso.
Caso se trate de manifestações culturais imanentes a comunidades rurais, ribeiriúas, povos e comunidades tradicionais,
conforme autodefinição e autopertencimento, não precisam apresentar portfólio.
Guaratuba, xx de xxxxxx de 2020.

xxxxxxxxxxxxxxxx
CPF n" xxxxxxxx
RESPONSÁVEL PELO PROJETO
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ANEXO V
PROJETO

MODULO "CULTURA POPULAR" e "PROJETO CAIÇARA"
ENVELOPE 02
PESSOA FÍSICA OU JURÍDTCA
EDITAL DE CHAMAMENTO N' OO3/2020 - GUARATUBA CULTURAL
Eu,

-

MANIFESTAÇÃO CULTURAL

, proponente do Projeto

inscrito no Edital n" 00312020 - GUARATUBA CULTURAL

-

MANIFESTAÇAO CULTURAL, Módulos "Cultura

Popular" E "Projeto Caiçara", venho por meio deste descrever o meu projeto conforme abaixo segue:

1.

Nas linhas abaixo apresentar e explicar o seu projeto

2. Nas linhas abaixo explicar a relevância arlística e cultural de seu projeto, sua

fundamentação

e

objetivo.

3. Nas linhas abaixo explicar como é sua atuação cultural em Guaratuba-PR, como desenvolveu a criação do seu
projeto, e qual o tempo em que atua na área do projeto apresentado - apresentando portfólio, conforme descrito no Edital
(comprovação com documentos)

4.

:

Nas linhas abaixo explicar comos será sua estratégia de ação e o cronograma de execução do projeto:

Assinado dc forma clctrônica por: Tania Malinoski Bartolomclll62T
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Apresentar as Diretrizes de seu projeto:
5.
Material que utilizará,
Número de pessoas envolvidas,
Número de postos de trabalho relacionados à execução do projeto (indicar quais técnicos serão
Local necessário,

e

um breve currículo),

Estrutura,
Cronograma de execução
Orçamento - custo com planilhamento de gastos a serem executados caso o projeto venha a ser aprovado,
Data provavel para a execução do projeto,
Duração do evento,
Público alvo a ser atendido,
Demais especificações para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários exigidos pelo Edital bem como para
descrever o Projeto com todas as suas características.

+
ï-,*[!
"i Li*-

ìiffiâi
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E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fe.
Guaratuba, xx de xxxxxx de 2020.

)C(XXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxx
CPF

n'xxxxxxxx

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

ANEXO VI
DECLARAÇÃO - TNEXTSTÊNCIA DE IMPEDIMENTO
EDITAL DE CHAMAMENTO N" OO3/2020 - GUARATUBA CULTURAL

- MANIFESTAçÀO CULTURAL

Eu,

RG

CPF n'

Exped.

no

com domicílio na

Rua
Cidade Guaratuba-PR

DECLARO, tendo-se em vista CHAMAMENTO puBLICo N" 003/2020 - GUARATUBA CULTURAL MANIFESTAÇÃO
CULTURAL, que não pertenço aos quadros da Administração Direta ou Indireta do Município de Guaratuba-PR; que não sou um dos
membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc do Município de
Guaratuba-PR, nem com estes possuo parentesco até o 3". grau, nem possuo qualquer outro impedimento para participar do certame.

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que responderei criminalmente em caso de falsidade
das informações aqui prestadas.

tt
Local

Data

Assinatura do Declarante

Observação: Reconhecer firma desta declaração

*sffo

sffiã

Assinado dc forma cletrônicapor: TaniaMalinoski Bartolomelll62T l//Dados:l2h25ml2s/l'fMB2lIlDO1727/l/1722/17

Diário OÍicial do Município de Guaratuba

Edição n'727

-

Parte

I

Data:20 de novembro de 2.020

Atos do Poder Executivo

Página - 18 -

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
N" 004/2020 - SMCT
FOMENTO _ EDITAL ALDIR BLANC
GUARATUBA CULTURAL _ iUÜSTC,I.
A Prefeitura Municipal de Guaratuba, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, no uso das atribuições que the foram conferidas
torna público o preiente Edital que tem por objeto estabelecer ações emergenciais ao segmento MUSICA com vistas ao
preenchimento da programação cultural do Município de Guaratuba-PR como ação emergencial de enfrentamento à
Covid-l 9 avençada pela Lei Federal de n' 14.01 7 de 29 de junho de 2020 - Lei Aldir Blanc regulamentada pelo Decreto Federal de
n". 10.464 de 17 de agosto de 2020, Decreto Legislativo de Recoúecimento de Estado de Calamidade Pública de no 6 de 20 de
março de 2020 e pelo Decreto Municipal n".23.286 de 16 de março de 2020 e suas alterações.
Conforme o art.2", incisos II do Decreto Federal de n" 10.464 de l7 de agosto de 2020,bem como a Lei Federal 14.017/2020 cabe
ao Município de Guaratuba-Pr elaborar e publicar editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados
iniciativas,
cursos, de
espaços,
ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes,

de

de

de

produções, de desenvolvimento de atividades de

economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de
manifestações culhrais, bem como a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela intemet ou
disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
O presente edital se Íilia ao inciso III do art.2" daLei 14.01712020 clc inciso III do art. 2o do Decreto Federal 10.464 cumprindo,
portanto, o que determina a legislação vigente. Cabe à Secretaria Municipal da Cultura e ao Comitê de Credenciamento, Seleção e de
Análises dos Projetos e Propostas, criado pela Portaria Municipal de n'. 12.50412020, apoiar e fomentar iniciativas advindas das
trabalhadoras e trabalhadores da culfura oportunizando a escolha de suas próprias finalidades culturais, ao mesmo tempo em que
estimula o incremento do sistema produtivo da cultura.

I.
l.l

DO OBJETO
O presente EDITAL de CHAMAMENTO PUBLICO destina-se a apoio ao setor cultural do Município de Guaratuba por
meio de Edital de Fomento Cultural como ação emergencial de enfrentamento ao SARS-CoV-2 (Covid19) tendente à manutenção de

agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e
de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e
culturais que possam ser transmitidas pela intemet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
1.2 Entende-se por "apoio ao setor cultural do Município de Guaratuba" projetos que sejam realizados no Município de
Guaratuba por artistas e demais trabalhadoras e trabalhadores da cultwa, incluindo aqueles projetos que visem à promoção de suas
atividades perante a comunidade local, outras regiões brasileiras ou de outras nacionalidades.
1.3 Os projetos, conforme o disposto no inciso III do art. 2" daLei 14.017 -Lel Aldir Blanc deverão ser destinados à manutenção
de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia
solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como àrealização de atividades artísticas e culturais que possam
ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
1.4 Todas as atividades decorrentes darealização dos projetos contemplados deverão ser oferecidas gratuitamente à população
na modalidade virhral, tendo como possibilidade de realizaçãolexecução do projeto de forma presencial, desde que cumpridas as
medidas sanitarias vigentes no município à época de sua execução.
1.5 O proponente poderá inscrever UM único projeto em cada um dos módulos. No caso de um mesmo projeto ser inscrito 02
(duas) vezei, a inscriçaó anterior será desconsiderada e terávalidade upenas aÚLtima inscrição realizada.
1.6 O total de recursos destinados para os fins deste Edital é de até R$ 68.660,44 (sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais
e quarenta e quatro centavos) na categoria

MUSICA.

L.7

Caso para arealização do projeto apresentado, haja necessidade de utilização de espaço público, deverá ser apresentado no
projeto detalhadamente o local necessário, data e horário prováveis para sua utilização e demais especificidades necessárias. Em
havendo mais de um projeto com necessidade de utilização de um local no mesmo horilrio/dia, terá preferência aquele que primeiro
protocolou a proposta.
Todo o custo, €venfuais licenças, taxas, autorizações ou documentação necessária para planejamento e execução do Projeto
será da responsabilidade exclusiva da Proponente não havendo por parte do Município qualquer ônus ou valor complementar a ser
pago ao Proponente ou terceiros, nem mesmo para manutenção ou limpeza do espaço público eventualmente a ser utilizado.
Para fins do edital categoria MUSICA entende-se possível a apresentação de propostas culturais ligadas ao campo da música
podendo ser, conforme os Módulos especificados no item3.1:projetos de produção de espetáculos, shows de música, realização de
apresentação, projeto de difusão com a realização de apresentações, shows e similares desde que aconteçam integralmente
"o.ror, dó município de Guaratuba. Projetos que.visem à pesquisa em música, como publicações e similares; projetos que visem à
dentro

1.8

1.5

criação de conteúdos relacionados à categoria MUSICA.

2.
2.1 .

DAS INSCzuÇÕES

Para este Edital de Música podem se inscrever Pessoas Físicas (Módulos "Vídeo-Aula ou Apresentação",
"Festival Cultural Drive Thru") ou Pessoas Juridicas "Live Cultural" ou "Festival Cultural Drive Thru").
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l/DOl'727/ll1722/17

"Live Cultural" ou

Diário OÍicial do Município de Guaratuba

Edição n'727

-

Parte

I

Data: 20 de novembro de 2.020

Atos do Poder Executivo

Página - 19 -

2.2.

Considera-se inscrição de Pessoa Física, , aqloelarealizada por maiores de l8 anos, domiciliados no Município de GuaratubaPR, capazes,que sejam os responsáveis diretos pelo projeto cultural.
Considera-se inscrição de Pessoa Jurídica aquelarealizada por instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, cujo estatuto
ou contrato social e cartão de CNPJ tenha como natureza o desenvolvimento de atividades relacionadas à produção artística e/ou
cultural, sediadas no Município de Guaratuba-PR.
No caso de inscrições feitas por cooperativas, associações, federações ou entidades com representação legal ou grupo
comunitário deverá ser especificado, obrigatoriamente, o nome do grupo, artista ou associado que está sendo representado, bem como,
declaração quanto à representação.
Pessoa Fisica ou Jurídica, domiciliada no Município de Guaratuba-Pr, deverá comprovar que seu ramo de atuação tem relação
com o objeto deste Edital, devendo comprovar experiência na realização de ao menos 0l (um) evento relacionado à area do projeto
cultural apresentado.
Para fins da comprovação de endereço serão considerados documentos hábeis aqueles emitidos no ano de 2020: qualquer
comunicado de tributos municipais, estaduais ou federais, faturas de concessionárias de gás, \uz, água, telefone, intemet, celular,
carlão de crédito, TV por assinatura, correspondência bancária ou contrato de aluguel.
A inscrição dos projetos corresponde à aceitação de todos os termos do presente Edital.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
3.
3.1

DO VALOR DO EDITAL E DOS MODULOS _ MUSICA
Para o presente Edital está disponibilizado o valor de até R$ 68.660,44 (sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais e
quarenta e quatro centavos) na categoria MUSICA, podendo o Proponente se inscrever nos seguintes Módulos:

N"MÁXIMODE
TEMPO DURAçÃO

MODULO

Módulo Música'VídeoAula ou Apresentação"

Módulo Música "Festival
Drive Ihru"

PROJETOS

CONTEMPLADOS

Vídeo-aula: mínimo de 20
(vinte) minutos
Vídeo- apresentação:
mínimo de 05 (cinco)
minutos

Módulo Música'Zive
Cultural"

VALOR
LINITÁRIO

Mínimo de th30 (uma hora
e

R$ 1.000,00

09

R$

08

3.000,00

trinta minutos)

Mínimo de 2h00 (duas

R$ 3s.000,00

0l

horas)

3.2 Para o Módulo "Vídeo-Aula ou Apresentação" apenas serão aceitas inscrições de proponentes Pessoas Físicas sendo,
portanto, vedada a participação de Pessoas Jurídicas em tal módulo.
3.3 Para o Módulo "Vídeo-Aula" o vídeo apresentado deverá conter no mínimo a duração de 20 (vinte) minutos e para o Módulo
"Vídeo-Apresentação" deverá conter no mínimo a duração de 05 (cinco) minutos. Em qualquer das hipóteses, compatíveis para
dilulgação no youtube, facebook, whatsapp.
3.4 Cada vídeo referente ao Módulo "Vídeo-Aula ou Apresentação" deverá ser inédito, gravado na horizontal e seu conteúdo
não poderá ser divulgado em plataforma sem autorização do Município.
3-4.1 Durante o vídeo deve permanecer visível o Brasão do Município de Guaratuba-PR e o Brasão do Governo Federal, estando
estes disponíveis para acesso através do site da Prefeitura Municipal de Guaratuba.
3.4.2 O proponente deverá indicar ao Município o Link pÍua acesso ao vídeo, que não deverá estar disponibilizado para acesso
extemo de terceiros, para que se preserve o seu ineditismo, ou apresentáJo em pendrivejunto com os documentos do Envelope 2,
fudo conforme consta no Anexo IV.
3.5 Para os Módulos Música "Live Cultural" e Música "Festival Drive Thru" a execução do Projeto serârcalizada conforme
prazo estabelecido no Termo de Apoio Emergencial.
3-6 A "Live Cultural" deverá terum tempo de duração mínima de 01h30 (uma hora e trinta minutos) de transmissão pela internet,
sendo que o custo de sua transmissãojá deverá estarprevisto pelo Proponente conforme o recurso financeiro disponibilizado para tal
módulo, sendo de sua responsabilidade a divulgação e transmissão. Após, deverá enviar o liú ao Município.
3.7 O "Festival Drive Thru" deverá ter um tempo de duração minima de 01h30 (uma hora e trinta minutos), devendo ao menos
50Yo do evento ser transmitido pela internet, caso as regras sanitárias do Município perrnitam a sua realização concomitantemente na
forma presencial, cumprida toda a regulamentação vigente ao tempo da realização.
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3.7.1

Para a execução de todo o projeto já devem estar previstos todos os seus custos, inclusive o da gravação, divulgação e
transmissão pela internet.
A transmissão do evento é de responsabilidade do proponente, podendo o Município ceder eventual local público pretendido,
mediante solcitação prévia.
Deverá o valor do projeto apresentado para os Módulos Música "Live Cultural" e Música "Festival Drive Thru" estar
adequado ao custo da planilha orçamentária a ser apresentada.
Os conteúdos digitais e a difusão cultural deverão ter o caráter do ineditismo nas redes, plataformas, devendo evidenciar a
Música conforme as características a serem desenvolvidas em cada projeto.

3.7.2

3.8

3.9

4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1 Para participar do certâme, os proponentes deverão protocolar 02 ENVELOPES lacrados com a documentação exigida, cada qual
devidamente identificado até às l0h30min (dez horas e trinta minutos) dia 08 de dezembro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal
de Guaratuba,localizada à Rua Dr. João Cândido, no 380, Centro, Guarafuba.
4.2 A Sessão de abertura dos envelopes será iniciada no dia08l12/2020 às 1 1:00 horas na Avenida José Nicolau Abagge, s/n', Ginásio
de Esportes, em Guaratuba.
4.3 Os documentos obrigatórios a serem apresentados são os seguintes:
4.2.1 Proponente Pessoa Física deverá apresentar os seguintes documentos:

a)
b)

No ENVELOPE 0l:

Cópia do RG e CPF;
Cópia de 01 (um) comprovante de residência nos termos do item 2.6 em nome do proponente ou de parente de primeiro grau.
Caso o proponente não possua comprovante de residência em seu nome ou de parente de primeiro grau, este deverá apresentar o
Anexo II - Declaração de Residência em nome de terceiros devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel,
comprovante de residência atualizado do proprietário do imóvel e cópia do documento de identificação civil (RG, CNH, CTPS ou
similares contendo fotografia) do proprietiírio do imóvel;
c)
Cópia legível de documento contendo o número do PIS/PASEP.
d)
Cópia do cartão bancário em conta corrente da preferência do proponente ou cópia do Contrato de Abertura de Conta
Corrente;

e)

Autodeclaração de que o proponente não pertence aos quadros da Administração Direita ou Indireta do Município de

Guaratuba-PR; que não é um dos membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para fins da
Lei Aldir Blanc do Município de Guaratuba-PR, nem com estas possui parentesco até o 3o. grau, conforme Anexo VI
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais acessivel através do site www.receita.fazenda.gov.br.
Certidão Negativa de Tributos Estaduais acessivel através do site www.pr.gov.br
Municipais
Guaratuba-Pr, acessível através
site:
Certidão Negativa

0
g)
h)

de tributos

de

do

http://servicos.guaratuba.pr.gov.br:8097/portal-contribuinte/emissao-certidoes

i) Os links para

emissão

das

certidões constam

do site da

Prefeitura Municipal

de

Guaratuba:

http ://portal. guaratuba.pr. gov.brlcertidoes.

No ENVELOPE 02:
a). Anexo IV devidamente preenchido - Projeto Cultural Módulo Música'Vídeo-Aula ou Apresentação": preenchimento e entrega de
todos os documentos devidamente preenchidos e relacionados ao projeto conforme ANEXOS IV e V contendo documentos solicitados
e indicação do link do vídeo para ser adquirido pelo Município (ou a entrega através de pendrive hábil a acesso dentro do Envelope
2).
Parágrafo Primeiro. Apresentação de um Portfólio: matérias de jomais e/ou blogs e/ou revistas e/ou críticas e/ou certificados e
diplomas/ou atestados de capacidade técnica, emitidos por empresa publica ou privada e/ou declarações, contrato, nota
fiscal, folders, todos legíveis, com identificação do veículo e/ou mídia de imprensa/instituição promotora, local de publicação e data
de veiculação do conteúdo/documento.

Parágrafo Segundo. Manifestações Culturais imanentes a comunidades rurais, ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais,
conforme autodefinição e autopertencimento, não precisam apresentarportfolio.
b). Projeto Cultural Módulo Música "Live Cultural" ou "Festival Drive Thru": documentos devidamente preenchidos conforme anexo

V.
4.2.2Proponente Pessoa Jurídica deverá apresentar os seguintes documentos:

No ENVELOPE 0l:

a)
b)
c)
d)

Cópia do RG e CPF do representante legal;
Cópia de 01 (um) comprovante de domicílio em nome da pessoa jurídica nos temos do item 2.6;
Cópia do cartão bancário, em nome da empresa e/ou entidade, ou cópia do Contrato de Abertura de Conta Corrente;
Cópia do Estatuto e da Ata de Eleição da Diretoria, Contrato Social ou Requerimento de Empresário, bem como suas

alterações contratuais;

e)
f)

Comprovante de inscrição no CNPJ;
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, válida, obtida através do
endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br.
g)
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais, obtida através do endereço elefrônico www.pr.gov.br.
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h)

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, válida, obtida através do endereço eletrônico
http://servicos.guaratuba.pr.gov.br:8097/portal-contribuinte/emissao-certidoes
i)
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), válida, obtida através do endereço
eletrônico www. sifge. caixa. gov.br/Cidadao/Governo/Asp/crf. asp ;
j)
Certidão Negativa de débitos trabalhistas, válida, obtida através do endereço eletrônico www.tstjus.br/certidao/ ou
www.trt9jus.br;

k)

Os links

do site da

de

para emissão das certidões constam
Prefeitura Municipal
Guaratuba:
http / I portal. guaratuba.pr. gov.brlcertidoes.
Os seguintes documentos relacionados ao representante da pessoajurídica:
- Deverá apresentar autorização com firma reconhecida de todos os integrantes do quadro societário, caso não esteja evidente no
instrumento de constituição da pessoa jurídica quem detém a legitimidade para representar a empresa legalmente;
- Cópia do RG e CPF ou outro documento oficial de representante legal da pessoajurídica, contendo fotografia.
- Autodeclaração de que o proponente não pertence aos quadros da Administração Direita ou Indireta do Município de Guaratuba-PR;
que não é um dos membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc
do Município de Guarafuba-PR, nem com estas possui parentesco até o 3o. grau, conforme Anexo VI
No ENVELOPE 02:
a). Projeto Cultural Módulo Música "Live Cultural" ou "Festival Drive Thru": documentos devidamente preenchidos conforme anexo.
Pessoa Juridica está impedida de ser inscrever no Módulo Música "Vídeo-Aula ou Apresentação".
Parágrafo Primeiro. Considera-se como Portfólio: matérias de jornais e/ou blogs e/ou revistas e/ou críticas e/ou certificados e
diplomas/ou atestados de capacidade técnica, emitidos por empresa pública ou privada e/ou declarações, contrato, nota
hscal, folders, todos legíveis, com identificação do veículo e/ou mídia de imprensa/instituição promotora, local de publicação e data
de veiculação do conteúdo/documento.
:

D

Parágrafo Segundo. Manifestações Culturais imanentes a comunidades rurais, ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais,
conforme autodeÍìnição e pertencimento, não precisam apresentar portfólio.
Parágrafo Terceiro. Durante a execução do Projeto poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo Município de Guaratuba, a exibição
de documentação at.talizad,a, uma vez que o repasse financeiro depende da apresentação de certidões válidas.
Parâgrafo Quarto É vedada a inclusão no projeto de determinações quanto a participação direta da Prefeitura Municipal na indicação
ou escolha de locais de apresentação, intervenções urbanas e outros correlatos. A responsabilidade total do projeto é inteiramente do
proponente sendo este fator, na sua ocorrência, motivo de desclassificação do projeto.
Parágrafo Quinto. A inscrição implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais o
proponente não poderá alegar desconhecimento.
Parágrafo Sexto O prazo para recebimento das propostas será conforme indicado no item 4. I .
Parágrafo Sétimo Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis ou com prazo de validade vencido.

5

DASVEDAçÕES

5.1 Estão impedidos de inscrever-se no presente Edital:
Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria possuam relações de parentesco até o 3o grau , com membros do
Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas e com servidores da Prefeitura Municipal que tenham
algum tipo de vinculação aos atos decisórios quanto a presente edital.
Pessoas Físicas menores de 18 (dezoito) anos.
Servidores da Secretaria da Cultura e do Turismo ou membro do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e. Propostas ou pessoas que possuam parentescos com estes até o 3" grau.
Orgãos Públicos.
5.2 Estão proibidos:
a) Projetos ou documentação entregue fora do período estabelecido;
b) Inscrições realizadas sem a documentação estabelecida;
c) A troca do proponente;
d) Qualquer alteração que implique em modificação das informações, documentos ou itens apresentados no ato da inscrição do projeto.
e). Projetos que de alguma forma vinculem caráter eleitoral, contenham cenas ou incitem situações de crime, sejam vexatórios,
discriminatórios ou atentem contra a dignidade da vida humana e/ou os princípios constitucionais.

a)

b)
c)

d)

6. DO PROCESSO DEAVALIAÇÃO
6.1 As propostas serão avaliadas em duas etapas.
6.2 Na primeira etapa de avaliação será feita a análise e habilitação de documentos dos proponentes; se estes cumprem os requisitos
formais de acordo com o disposto no edital e, ainda, se apresentaram todos os documentos exigidos. Esta avaliação será feìta por
servidores municipais.
6.3 A segundaetapa de avaliação compreende a análise de merito dos projetos sendo também de caráter classificatório, através de
cdtérios objetivos definidos no item 6.5, mediante atribuição de notas pelo Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e Propostas.

***
s?-'
;ï tIlE q

$iË,e
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Página - 22 6.4 A segunda etapa de avaliação será realizada logo após a primeira de habilitação, em que o Comitê de Credenciamento, Seleção e
de Análises dos Projetos e Propostas realizarâ em até 05 (cinco) dias a análise dos projetos habilitados na primeira etapa, deliberando
acerca de sua aprovação e, conforme a nota obtida de cada projeto, ordenando de acordo com a sua classificação em ordem decrescente.
6.5 A avaliação dos projetos e, por conseguinte, a classihcação destes pelo Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos

Projetos e Propostas levará em conta, com o mesmo peso e com pontuação específica, totalizando o máximo de 100 (cem) pontos,
computando-se para cada um dos Módulos os seguintes critérios:

Critério
a). Conteúdo e
coerência

Descrição

Pontuação

Módulo "Vídeo-Aula ou Apresentação"

- Pertinência do
conteúdo com a área de atuação e o aspecto cultural
evidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado.
Módulo Música "Live Culttxal" e
Módulo Música "Festival Drive Thru"

De 00 a 40 Pontos

- Relevância artística/cultural, Fundamentação,
Planejamento, estratégia de ação e cronograma de
execução
b). Viabilidade
quanto a sua
Execução

Módulo "Video-Aula ou Apresentação": - Verificação se o
formato do vídeo apresentado está de acordo com as
especificações técnicas do edital.

Módulo Música "Live Cultural" e
Módulo Música "Festival Dríve Thru"

De 00 a 30 Pontos

- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e fisicofinanceira; relação de custo/benefi cio; compatibilidade
entre os objetivos, a estratégia dereaTização e de difusão,
público-alvo e resultado final previsto no projeto.

c). Qualificação de
profissionais
envolvidos

Módulo 'Vídeo-Aula ou Apresentação"
Módulo Música "Live CluLEraI":

e

- Tempo de atuação naârea:
a).

Até 02 anos: l0 pontos.

b). Até

De 00 a 30 Pontos

l0

anos: 20 pontos.
c). Acima de l0 anos: 30 pontos.

Módulo Música "Festival Drive Thru"
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: l0 pontos.
b). Até l0 postos: 20 pontos.
c). Acima de l0 postos: 30 pontos.
Serão desclassificados os projetos que receberem média "zero" em algum dos critérios de julgamento.
Dentre
os projetos considerados viabilizados, haverâ a classificação conforme pontuação obtida, obedecendo ao limite de projetos
6.7
a serem contemplados de acordo com o módulo financeiro escolhido.
6.8 A nota final de cada projeto será a média aritmética simples das notas atribuídas pelos avaliadores.
6.9 Será considerada a nota de 5l (cinquenta e um) pontos como nota mínima para serem considerados viabilizados os projetos e aptos
a serem classificados em ordem decrescente. Os projetos que não atingirem pelo menos aquela nota estarão automaticamente

6.6

desclassificados.
6.10 Em caso de empate serão consideradas consecutivamente as maiores notas atribuídas nos critérios "a" (conteúdo e coerência),
"b" (viabilidade quanto a sua execução) e "c" (qualificação de profissionais envolvidos). Permanecendo o empate será realizado
sorteio em sessão dirigida pela Secretária da Cultura do Município de Guaratuba-Pr.
6.1 I O Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise dos Projetos e Propostas podeú solicitar apoio técnico quando necessário,
com indicação de servidores públicos municipais ou terceiros devidamente habilitados.
6.12 O Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise dos Projetos e Propostas elaborará a relação dos projetos classificados.
7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ETAPAS
7.1 Cadaproponente é responsável por acompanhar a divulgação do resultado final, homologação e demais atos relacionados a este
certame através do Diário Oficial do Município de Guaratuba-PR, bem como pelo site da Prefeitura.

ãw

Assinado dc forma clctrônica por: Tania Malinoski B arÍolomclll627l/lDados: l2h25ml2s//TMB2l l/DO/727 /111722/17

Diário OÍicial do Município de Guaratuba
Atos do Poder Executivo

Edição n" 727

-

Parte

I

Data:20 de novembro de 2.020

Página - 23 7.2 Na sessão indicada pelo item 4.2 será feita análise dos documentos de habilitação dos projetos. Ato contínuo, serão divulgados os
projetos habilitados.
7.3 Da dirulgação dos projetos habilitados caberá recurso, em 02 (dois) dias, dirigido à Sra. Secretária Municipal da Cultura através
de protocolo na sede da Prefeitura Municipal de Guaratuba,localizada à Rua Dr. João Cândido, no 380, Centro, Guaratuba.
7.4 Os projetos habilitados serão analisados pelo Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas, em até
05 (cinco) dias e publicado edital da classificação no site da Prefeitura de Guaratuba.
7.5 Do Edital de classificação dos Projetos caberá recurso em única instância em até 02 (dois) dias dirigido à Secretária Municipal da
Cultura através de protocolo da Prefeitura Municipal de Guaratuba-PR, na sede da Prefeitura Municipal de Guaratuba,Iocalizada à
Rua Dr. João Cândido, no 380, Centro, Guaratuba. Esta decidirá em até 05 (cinco) dias.
7.6 Após a análise dos recursos haverá homologação final do resultado, com publicação no site da Prefeitura Municìpal de Guaratuba.
7.7 Os recursos serão avaliados por pelo menos 03 (três) membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos
e Propostas. Os mesmos membros deverão analisar todos os projetos do respectivo módulo. Em havendo empate, o voto de desempate
será da Presidente do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas.
7.8 Durante a fase recursal não será permitida a juntada e complementação de documentos obrigatórios e não enviados pelo proponente
no momento da inscrição.
Parágrafo Único. Para contabilização dos prazos estabelecidos neste item serão consideradas as publicações do site da Prefeitura.
8. DA REALTZAÇ^O DOS OBJETOS DOS PROJETOS
8.1 Os proponentes contemplados neste Edital Música - Módulo 'Vídeo-Aula ou Apresentação" devem ceder os direitos autorais
sobre os trabalhos apresentados para integrarem o acervo da Secretaria Municipal da Cultura de Guaratuba, mediante assinatura de
Termo de Cessão de Direitos, conforme Anexo III , pelo prazo de 0l (um) ano.
8.2 Os vídeos classificados como contemplados estarão aptos a receber os recursos financeiros advindos deste edital, conforme conta
bancária previamente apresentada.
8.3 Os proponentes contemplados neste Edital Música - Módulos Música "Live Cultural" e Módulo Música "Festival Drive Thru"
estarão aptos a receber os recursos financeiros aqui especificados a partir da data do Termo de Apoio Emergencial.

8.4 Além de concluírem o projeto conforme detalhamento do projeto e cronograma, os beneficiados dos Módulos Música "Live
Cultural" e Módulo Música "Festival Drive Thru" deverão informar à Secretaria Municipal da Cultura qualquer solicitação de
remanejamento de datas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência em reunião presencial ou através do e-mail
cultura@guaratuba.pr.gov.br, devendo haver justificativa detalhada que será analisada pela Secretaria Municipal da Cultura.
8.5 O e- mail deverá especihcar o nome do projeto, o contato do responsável e todas as informações necessárias para o seu
acompanhamento por parte do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas, bem como pela Secretaria

Municipal de Guaratuba-Pr.
8.6 Para que seja acompanhada

a divulgação e transmissão do projeto contemplado pela intemet ou sua disponibilização por meio de
redes sociais ou outras plataformas digitais, em cumprimento do $5'. do artigo 9" do Decreto Federal 10.46412020, o Proponente
deverá informar previamente à Secretaria Municipal da Cultura de Guaratuba a data, local, horiírio e demais especificidades, em
cumprimento ao cronograma apresentado e aprovado, detalhando a forma de dilulgação que realizarâ.
8.7 Tanto para a divulgação do projeto contemplado quanto durante o período de transmissão do evento propiciado pelos recursos
advindos deste edital deverá estar visível pelo máximo de tempo possível o Brasão do Município de Guaratuba e o Brasão do Governo
Federal. Caso parte do evento serja realizado presencialmente, neste ato também deverão ser mencionadas as fontes do recurso.
8.8 O proponente do Módulo Música "Live Cultural" e/ou Módulo Música "Festival Drive Thru" elaborará um relatório final de
cumprimento do objeto contendo a descrição das atividades realizadas e todo o material comprobatório de sua realização sejam eles
fotos, vídeos, descrição das atividades, matérias dejornais e enviá-lo à Secretaria da Cultura e do Turismo para apreciação e finalização
do processo através do e-mail cultura@guaratuba.pr.gov.br. Este relatório deverá ser entregue em até l0 (dez) dias após a execução
do projeto. Este prazo poderá ser prorrogado, a critério do Município de Guaratuba, conforme prazos a serem cumpridos nos termos
da legislação vigente e desde que cumpra o prazo descrito no Termo de Apoio Emergencial.
8.9 A execução do objeto pode ou não ser acompaúada in loco por um representante da Secretaria Municipal da Cultura para efeitos
fiscalizatórios, conforme a conveniência e o objeto do projeto.

9 DAS OBRIGAÇÕES
9.1 É dever do responsável pelo projeto premiado cumprir fielmente o disposto no Termo de Apoio Emergencial e realizar todas as
atividades nas formas e condições em que foram selecionadas.
9.2 É' obrígatória a inserção do brasão da Prefeitura de Guaratuba e do Govemo Federal nas peças de divulgação do evento pelo
Proponente contemplado. O Brasão será disponibilizado atodos os contemplados através do e-mail cultura@guaratuba.pr.gov.br. As
peças promocionais deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, e não poderão trazer nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal.
9.3 As peças gráficas, bem como os spots de rádio e tv, se houver, além do uso da marca da PREFEITURA DE GUARATUBA e do

GOVERNO FEDERAL deverão obedecer padrões estabelecidos conforme comunicação prévia com a Secretaria Municipal da

Cultura.

9.4 Os contemplados deverão, obrigatoriamente, submeter os materiais de divulgação do projeto à aprovação do Comitê de
e de Análises dos Projetos e Propostas, através da Secretaria de Cultura, pelo email:

Credenciamento, Seleção

cultura@guaratuba.pr. gov.br
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demais despesas operacionais, não cabendo à Prefeitura de Guaratuba nenhum custo adicional àquele previamente estabelecido neste

Edital.
9.6 Para projeto apresentado por pessoajurídica, eventual ausência de previsão orçamentál:ia de custos relativos a quaisquer encargos,
inclusive patronais e fiscais não desobriga o proponente de sua responsabilidade pelo cumprimento através de recursos próprios,já
que o valor sob a responsabilidade do Município está previamente identiÍicado como sendo aquele descrito no item 3.1 .
9.7 Exclusivamente caberá ao empreendedor a responsabilidade pela legalidade da utilização dos elementos artísticos apresentados
no projeto, devendo atender legislação de direitos autorais, direito à imagem, não havendo qualquer responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Guaratuba, da Secretaria Municipal da Cultura, do Comitê descrito neste edital nem mesmo do Govemo Federal.
9.8 O proponente deve obrigatoriamente manter seus dados cadastrais e de contato atualizados durante todo o período de vigência
deste Edital e Termo de Apoio Emergencial. O Município de Guaratuba não se responsabiliza por qualquer prejúzo que possa
decorrer, direta ou indiretamente, em razão do atraso e/ou falta desta atualização e que leve à inviabilidade de comunicação oficial
com o proponente.
Parágrafo Único. No caso de o projeto selecionado não cumprir quaisquer dos itens pactuados e/ou não apresentar os documentos
e itens exigidos neste Edital conforme as características estabelecidas, os recursos financeiros recebidos deverão ser
devolvidos integralmente ao Município de Guaratuba-PR, inclusive os rendimentos decorrentes de sua aplicação, quando for o caso,
na forma da legislação vigente, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis.
IO DOS PRAZOS DO CONTRATO
I 0.
O prazo para a execução dos projetos aprovados constará no Termo de Apoio Emergencial, conforme período compreendido

I

entreasuaassinatura

e adalade30deabrilde202l,podendoserproÍïogadopormeiodeatoprópriodogestorlocal,desdequehaja

amparo na legislação federal.
10.2 O prazo de vigência do Termo de Apoio Emergencial será até o dia 30 de maio de 2021, jâ compreendido o prazo de prestação
de contas, podendo ser prorrogado por meio de ato próprio do gestor local, desde que haja amparo na legislação federal.

l l. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
I I .1 A despesa prevista no presente Edital correrá

à conta da dotação orçamentária:
08.001. 13.392 .0014.2.07 2 - 3.3.90.30.00.00
08.001. 1 3.392 .0014.2.07 2 - 3.3.90.36.00.00
08.001. 1 3.392 .001 4.2.07 2 - 3.3.90.39.00.00
08.001. 13.392 .0014.2.07 2 - 3.3.90.48.00.00
I 1.2 A liberação do recurso para os projetos contemplados nos Módulos Música "Live Cultwal" e Música "Festival Drive Thru" se
dará após assinatura do Termo de Apoio Emergencial entre o proponente e o Município de Guaratuba.
I1.3 A liberação do recurso para os projetos contemplados nos Módulos Música "Vídeo-Aula ou Apresentação" se dará após a

homologação final do resultado.
ll.4 O recurso financeiro concedido será depositado em conta corrente do banco de preferência do proponente, em nome do
proponente do projeto.
12.
12.

DAS DTSPOSIÇOES GERAIS
será publicado no Diário Oficial do Município. As análises preliminares

I Este edital

e

finais de habilitação e seleção e demais atos

estarão disponíveis no site da Prefeitura de Guaratuba: portal.guaratuba.pr.gov.br.
12.2 Caso os prazos previstos neste Edital não se iniciem ou terminem em dia de normal expediente na Prefeitura Municipal, ficam
automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.
12.3 Em caso de desistência, impossibilidade de recebimento do recurso financeiro ou não cumprimento das exigências estabelecidas
neste Edital por parte do(s) proponente(s) contemplado(s), os recursos serão destinados a outro(s) proponente(s) classificado(s) como
suplente(s), sendo observada a ordem de classificação discriminada pela Comissão. Caso haja desistência após o recebimento do
repasse financeiro, caberão todas as medidas administrativas contra o Proponente, além de eventuais medidasjudiciais.
12.4 Havendo sobra de recurso entre os Módulos poderá ser deliberado pelo seu remanejamento
12.5 Os membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas poderão participar de todo o processo
relativo concemente ao Processo de Avaliação como forma de acompanhar o andamento dos trabalhos e dirimir dúvidas que
porventura se façam necessárias junto aos segmentos artísticos ou culturais aos quais pertencem.
12.6 A Prefeitura Municipal de Guaratuba não se responsabiliza por qualquer incidente ou danos de qualquer tipo, direto ou indireto,
decorrentes da realização do projeto contemplado.
127 Os contemplados autorizam, desde já, a Prefeitura de Guaratuba e o Govemo Federal o direito de mencionar seu apoio e de
utilizar em suas ações de difusão, quando entenderem opoftuno, sem qualquer ônus, as peças publicitárias, fichas técnicas, material
audiovisual, imagens, fotografias e os relatórios de atividades dos serviços aprovados neste Edital e demais direitos patrimoniais.
12.8 À Prefeitura Municipal de Guaratuba fica reservado o direito de prorrogar, revogar, corrigir ou anular este Edital havendo motivos
ou justihcativas ou diante de situação de conveniência, oportunidade ou interesse público.
12.9 Os proponentes que entregarem de forma incompleta os documentos listados neste Edital, ou fora do prazo estabelecido, terão
suas propostas inabilitadas.

*.ff*
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Página - 25 12.10 O ato de Inscrição do proponente pressupõe a aceitação e plena concordância e compromisso de cumprimento de todos os
critérios e condições dos termos integrais deste Edital.
12.11 Em caso de necessidade de qualquer esclarecimento, o proponente poderá entrar em contato até 0l (um) dia antes do
encerramento das inscrições, através do endereço eletrônico cultura@guaratuba.pr.gov.br ou pelo telefone/whatsapp 41 99796-9446
de segunda a sexta-feira, das 08h às l4h.
12.12 Os casos omissos serão dirimidos pelo Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas.
l2.B É parts integrante deste Edital:
Anexo I - Minuta do Termo de Apoio Emergencial;
Anexo II - Declaração de Residência em Nome de Terceiro;
Anexo III Termo de Cessão de Direitos Autorais;
Anexo IV - Projeto - Pessoa Física - Módulo Musica 'l/ídeo-Aula" ou 'Vídeo-Apresentação" - Envelope 02.
Anexo V - Projeto - Pessoa Física ou Jurídica - Módulo Música "Live Cultural" e/ou Módulo Música "Festival Drive

a)
b)
c)
d)
e)

-

Envelope 02.
Anexo VI - Autodeclaração de ausência de impedimento.
0
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E C[]MPRA-SE.
Guaratuba, 19 de novembro de 2O20.

-

C

C
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ANEXO

I

TERMO DE APOIO EMERGENCIAL
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N' OO4/2020 - GUARATUBA CULTURAL - MUSICA
TERMO DE APOIO EMERGENCIAL N'XY.J{.J}O2O AO PROJETO XXXXXXX, CONTEMPLADO NO EDITAL N" OO4/2020 CHAMAMENTO PUBLICO - GUARATUBA CULTURAL - MUSICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MIINICÍPIO DE
GUARATUBA E XXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:
PREÂMBULO:
Aos xxxxxxx (xxxxxx) dias do mês de xxxxxx de2020,nesta cidade de Guaratuba, Estado do Paranâ, de um lado O MUNICÍPIO DE
GUARATUBA, denominada OUTORGANTE, pessoa jurídica de direito público intemo, inscrito no CNPJ n." 76.017.47410001-08,
com sede à Rua Dr. João Cândido, no 380, Centro, Guaratuba, Paranâ, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal,
empleno exercício de seu mandato e funções, Roberto Justus, e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, daqui por diante denominada
OUTORGADA, resolvem celebrar o presente TERMO DE APOIO EMERGENCIAL com fundamento na Lei no 8.666/1993,Lei
14.01712020 - Lei Aldir Blanc regulamentada pelo Decreto Federa n" 10.46412020, Decreto de calamidade Pública n' 6 de 20 de
março de 2020 e pelo Decreto Municipal n" 23.286-2020 e Edital de Chamamento n" 00412020 - GUARATUBA CULTURAL MUSICA.
_ CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
I
l.l. O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio financeiro emergencial previsto no EDITAL DE CHAMAMENTO N'
00412020 - GUARATLIBA CLiLTURAL - MUSICA, paÍa arealização do Projeto "XXXXXXXXX", na forma descrita no Projeto
aprovado pelo Comitê de Credenciamento, Seleção e de Anãlises dos Projetos e Propostas, criado pela Portaria Municipal n'
12.504/2020, tendo como contrapartida por parte da OUTORGADA, além de concluir o objeto conforme apresentado na proposta
contemplada, a seguinte situação (se houver).

II
- CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO PREMIO
2.1. O valor contemplado no EDITAL DE CHAMAMENTO N" 004/2020 -

CONCURSO- GUARATUBA CULTURAL

-

MUSICA do PROJETO )OOüXXXXXXX é de R$)O(XXX (por extenso).
2.2. O valor correspondente ao apoio financeiro acima estabelecido será pago em uma única parcela na conta corrente do

proponente, após a assinatura do presente termo.
- CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA
3.1 As despesas decorrentes do presente Termo de Apoio Emergencial decorrentes do objeto do presente contrato coÌrerão por conta
dos recursos das dotações orçamentárias:
08.001 . I 3.392 .0014.2.072 - 3.3.90.30.00.00
08.001. I 3.392 .0014.2.07 2 - 3.3.90.36.00.00
08.001. I 3.3 92 .0014.2.072 - 3.3.90.39.00.00
08.001. 13.3 92 .0014.2.07 2 - 3.3.90.48.00.00
_ CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA OUTORGANTE
Caberá à OUTORGANTE, em razão ao seu objeto:
4.1.1. Liberar os recursos do Apoio Emergencial, de acordo com a cláusula segunda do Edital;
4.1.2. Conceder à OUTORGADA as condições estabelecidas no Edital;
Fiscalizar o cumprimento da contrapartida, conforme estabelecido no Edital, caso esta seja exigida;
4.1
4.1.4. Acompanhar a execução do objeto deste Termo, nas formas estabelecidas no Edital;
4.1.5. Tomar as providências administrativas cabíveis, no caso da OUTORGADA não cumprir com as exigências previstas no
respectivo Edital.

il

ry
4.1.

.3.

V

-CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA OUTORGADA

5.1. Caberá a OUTORGADA:
5.1 . I Utilizar os recursos financeiros recebidos da OUTORGANTE exclusivamente nas despesas pertinentes ao objeto do Edital, e de
acordo com o Projeto apresentado.
5.1.2. Toda e qualquer despesa a ser realizada pelo(a) OUTORGADO(A), com os recursos financeiros do Edital, previsto neste
Termo, será da responsabilidade deste, sendo vedado o uso do nome ou logomarca do Município para a contratação de bens ou
serviços.

5.1.3. Executar o projeto integralmente, conforme aprovado pelo COMITE DE CREDENCIAMENTO, SELEÇAO E DE
ANÁLISE DOS PROJETOS E PROPOSTAS. Eventual alteração de cronograma apenas será possível com apreciação antecipada pela
Secretaria Municipal da Cultura.
5.1.4. Responsabilizar-se pelas despesas relativas aos direitos autorais, nos temos da Lei Federal 9.610198, bem como demais
licenças, autorizações e outlos direitos relativos ao projeto, assim como taxas incidentes sobre a execução ou apresentação do projeto
cultural a ser executado, eximindo o Município de Guaratuba-PR de quaisquer reclamações de terceiros.
5.1.5. O projeto proposto deverá ser executado, de acordo com o previsto no Edital.
5.1.6. Responsabilizar-se em disponibilizar uma cópia digital com registro de todas as atividades realizadas no projeto, devendo
esta ser entregue no ato da prestação de contas.
5.1

.7.

Responsabilizar-se em disponibiliar todos os equipamentos necessários e materiais, além de recÌrsos humanos para as

atividades de criação e execução do projeto apresentado.

w,
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:4r lik- q,
.ltryt{5.
A{ErúdlÉ

Assinado de forma clctrônicapor: Tania Malinoski Baúolome//162711/Dados:l2h25ml2s//TM82l

I

lDOl727lll1722/17

Diário OÍicial do Município de Guaratuba
Atos do Poder Executivo

Edição n" 727

-Partel

Data:20 de novembro de 2.020
Página, - 27 -

5.1.8. No caso de utilização de espaço público ou cedido pelo Município de Guaratuba para qualquer das atividades atinentes ao
projeto apresenado, será responsável pela sua limpeza bem como pela retirada de eventuais materiais e equipamentos, não tendo o
Município de Guaratuba qualquer responsabilidade quanto a eventual avaria, fui1o, roubo ou danos;
5.1.9. Emitir mensalmente e sempre que solicitado Secretaria Municipal da Cultura, relatório das atividades propostas e da
contrapartida - se existente, contendo o resultado alcançado, o público, descrição das atividades, material de consumo, som, luz,
material didático, assistentes, profissionais, etc.
5.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento de encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Projeto,
expressamente isentando o Município de Guaratuba de tais valores e quaisquer outros, ainda que não previstos pelo Edital.
5.1 . I l. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao Município de Guaratuba ou terceiros durante a execução do projeto
ou em nome deste.

5.1.12. Mencionar no material de divulgação do Projeto que este está sendo rcalizado "COM RECURSOS DO PROGRAMA DE
- SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E MINISTERIO DO

APOIO A CULTURA _ MUNICÍPIO DE GUARATUBA
TURISMO''.

5.1.13. Apresentar prestação de contas devidamente instruída com documentos que comprovem coerência com o orçamento do
projeto aprovado/executado, em até l0 (dez) dias após a conclusão do objeto contratual (projeto), contendo a descrição das atividades
realizadas e todo o material comprobatório de sua realização, sejam fotos, vídeos, descrição das atividades, matérias de jornais e
enviá-a à Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo para apreciação e finalização do processo através do e-mail
cultura@guaratuba.pr.gov.br. Este prazo poderá ser prorrogado, a critério do Município de Guaratuba, conforme prÍLzos a serem
cumpridos nos termos da legislação vigente e desde que cumpra o pÍazo máximo de vigência deste termo contratual.
5.1.14. No caso de o projeto selecionado não cumprir quaisquer dos itens pactuados e/ou não apresentaf, os documentos e itens
exigidos no Edital n' 004/2020 e seus anexos, conforme as características estabelecidas, os recursos financeiros recebidos deverão ser
devolvidos, atualizados, inclusive os rendimentos decorrentes de sua aplicação, quando for o caso, na forma da legislação vigente,
sem prejuízo da adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis.
5.1 . 15. Não transferir a outrem no todo ou em parte o objeto deste termo.
5.1.16. DevolveremcasodenãocumprimentodasexigênciasdoEditaledasobrigaçõespactuadasnestetermo,nomontanteintegral
os recursos recebidos na forma deste termo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificação
adminiskativa, com juros e correções monetiírias acrescidas pelo INPC, computados desde a liberação dos recursos pelo Município
de Guaratuba-PR, até a data da efetiva devolução pela OUTORGADA, e de juros de mora de lYo, ao mês, incidentes a partir do 31'
dia subsequente ao recebimento da notificação.
VI
- CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
6.1. O não cumprimento das exigências do Edital ou de qualquer das cláusulas deste Termo de Apoio Emergencial implicará na
inabilitação do responsavel pelo Projeto para firmar quaisquer novos compromissos com o Município de Guaratuba, além de ficar
obrigado a devolver a importância recebida, com juros de mercado e correções legais, não obstante às penas e sanções legais cabíveis
previstos na Lei 8.666193, além de f,rcar impossibilitado, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, de contratar ou licitar com o
Muninicípio de Guaratuba, assegurado o contraditório e a ampla defesa previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
VII - CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO
7 -1. O prazo para a execução do projeto aprovado é até a 30 de abril de 2021, podendo ser prorrogado por meio de ato do Município
de Guaratuba, desde que haja ampaÍo na legislação federal.
7.2. O prazo de vigência do Termo de Apoio Emergencial será até o dia 30 de maio de 2021, podendo ser prorrogado por meio de ato
do Município de Guaratuba desde que haja amparo na legislação federal.

Vru-

CLÁUSULA OITAVA: DAVINCULAÇÃO AO EDITAL
8.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os temos estabelecidos no Edital de Chamamento no. X7'X/2020 CONCURSO CULTURAL GUARATUBA CULTURAL - MUSICA.
IX - CLÁUSULA NONA - DA PUBLICIDADE
9.1. Após assinatura deverá o presente Termo ser publicado no Dirlrio Ohcial do Município, correndo por conta da OUTORGANTE.
X - CLÁUSULA DECIMA - DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Guaratuba-PR para dirimir dúvidas ou questões oriundas deste Termo.
E por estarem de comum acordo com todos os itens e condições estabelecidos neste Termo, assinam-no as partes, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, para os fins de direito, na presença das testemuúas abaixo.
Guaratuba, xx de xxxxxx de 2020.

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
Roberto Justus
CPF n.'018.691.799-60

Prefeito

OUTORGANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TUzuSMO
Maria do Rocio Braga Beveryanso
CPF no 764.035.139-15
Secretária
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xxxxxxxxxxxxxxxx
CPF no xxxxxxxx

OUTORGADA

ANEXO

II

DECLARAÇÃO OP RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO
EDITAL DE CHAMAMENTO N' OO4/2020 - GUARATUBA CULTURAL - MUSICA
Eu,

CPF

n'

RG

Exped.

no

com domicílio na Rua
Cidade Guaratuba-PR

Declaro, a pedido do (a) interessado (a) e para fins de provas junto ao Município de Guaratuba-PR tendo-se em vista

CHAMAMENTO PUBLICO

No

00412020

- GUARATUBA CULTURAL - MUSICA, 9üe o (a) Sr.
resde no imóvel acTma

identificado, localizado nesta cidade de Guaratuba-PR.
Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que responderei criminalmente em caso
de falsidade das informações aqui prestadas.

Data

Local

Assinatura do Declarante

Observações:

l)
2)

Reconhecer firma desta declaração

Anexar Comprovante de Residência em nome do Declarante

informado como sendo o endereço do Proponente do Projeto.

w
*ff*

-

que corresponde ao mesmo endereço aqui
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ANEXO

III

TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS
EDITAL DE CHAMAMENTO - GUARATUBA CULTURAL _ MÚSICA
Para o Módulo'Vídeo-Aula ou Apresentação"
Eu,

proponente

do

Projeto

uïïïf,"il,i,lïl.Ë'3i'"'3'ï-;
do autor e o direito de imagem paÍa o uso do vídeo autoral próprio apresentado, pelo prazo de 01 (um) ano para
uso exclusivo do Município de Guaratuba-PR através da Secretaria Muncipal da Cultura e do Turismo, a partir
da aprovação do projeto.
E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fe.

Guaratuba, xx de xxxxxx de 2020

xxxxxxxxxxxxxxxx
CPF n" xxxxxxxx
Assinatura do Proponente

igë
*i.r
*

.€&tr_
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ANEXO IV
PROJETO

MODULO MUSTCA "VÍDEO-AULA" ou MUSICA "VÍDEO-APRESENTAÇÃO"
ENVELOPE 02
EDITAL DE CHAMAMENTO N'OO4i2O2O - GUARATUBA CULTURAL - MÚSICA
Eu,

proponente do

Projeto

inscrito no Edital n" 00412020 - GUARATUBA CULTURAL
o-APRESENTAÇÃo,,venhopormeiodestainformarqueapresento
vídeo

o

através

-

de

(Indicar NA LINHA ACIMA o link DO VÍDEO que deverá estar disponível para acesso exclusivamente ao Município de
Guaratuba durante todo o procedimento para avaliação OU entregá-lo apto para acesso juntamente com os documentos
do ENVELOPE 2 em pendrive.
Declaro, ainda, que minha atuação cultural correponde à área desenvolvida no vídeo: (explicar nas liúas abaixo como é
sua atuação cultural, como desenvolveu a criação do vídeo, e qual o tempo em que atua na área do projeto apresentado):

E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fé.

Em anexo juntar Portfólio ou seja, comprovantes de sua atuação na ârea através de matérias de jornais e/ou blogs e/ou
revistas e/ou críticas e/ou certificados e diplomas/ou atestados de capacidade técnica, emitidos por empresa
pública ou privada e/ou declarações, contrato, nota fiscal, folders, todos legíveis, com identificação do veículo e/ou
mídia de imprensa./instituição promotora, local de publicação e data de veiculação do conteúdo/documento ou links
digitais para acesso.
Caso se trate de manifestações culturais imanentes a comunidades rurais, ribeiriúas, povos e comunidades tradicionais,
e autopertencimento, não precisam apresentar portfólio.

conforme autodefinição

Guaratuba, xx de xxxxxx de202O

xxxxxxxxxxxxxxxx
CPF no xxxxxxxx
RESPONSÁVEL PELO PROJETO
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ANEXO V
PROJETO

MODULO MUSICA MODULOS MUSICA
"LIVE CULTURAL" e/ou "FESTIVAL DRIVE THRU"
ENVELOPE 02

EDITAL DE CHAMAMENTO N" OO4/2020 - GUARATUBA CULTURAL - MUSICA
Eu,

proponente do
Projeto
inscrito no Edital n" 00412020 - GUARATUBA
CULTURAL - MUSICA, Música "Live Cultural" e/ou Módulo Música "Festival Drive Thru" venho por meio deste
descrever o meu projeto conforme abaixo segue:

l.

Nas linhas abaixo apresentar e explicar o seu projeto:

2. Nas linhas abaixo explicar a relevância artística e cultural de seu projeto, sua fundamentação e

objetivo.

3.
Nas linhas abaixo explicar como é sua atuação cultural em Guaratuba-PR, como desenvolveu a criação do seu
projeto, e qual o tempo em que atua na área do projeto apresentado - apresentando portfolio, conforme descrito no Edital
(comprovação com documentos):

4.

Nas linhas abaixo explicar comos será sua estratégia de ação e o cronograma de execução do projeto:

5. Descrever abaixo as Diretrizes do seu projeto:
Material que utilizará,
Número de pessoas envolüdas,
Número de postos de trabalho relacionados à execução do seu projeto (indicar quais técnicos serão
Local necessário,

Estrutura,
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Orçamento - custo com planilhamento de gastos a serem executados caso o projeto venha a ser aprovado,
Data provável para a execução do projeto,
Duração do evento,

Público alvo a ser atingido,
Demais especificações para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários exigidos pelo Edital bem como para
descrever o Projeto com todas ÍÌs su:ls características.

E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fé.
Guaratuba, xx de xxxxxx de 2020.

)c(xxxxxxxx)c(xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
CPF n'xxxxxxxx
RESPONSÁVEL PELO PROJETO

w
*.ï
Êf=;s*

.Lt ügív,

a*EÈrüP
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO _ TNIEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO
EDITAL DE CHAMAMENTO N' OO4/2020 - GUARATUBA CULTURAL - MUSICA

Eu,,,
CPF

com domicílio na Rua
Cidade Guaratuba-PR

DECLARO,

C

tCNdO-SC EM ViStA O CHAMAMENTO PÚBLICO NO OM/2020 - GUARATUBA CULTURAL - MÚSICA,
que não pertenço aos quadros da Administração Direita ou Indireta do Município de Guaratuba-PR; que não sou um dos
membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc do
Município de Guaratuba-PR, nem com estes possuo parentesco até o 3o. grau, nem possuo qualquer outro impedimento
para participar do certame.

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que responderei criminalmente em caso
de falsidade das informações aqui prestadas.

Local

Data

Assinatura do Declarante

Observação: Reconhecer firma desta declaração

C

#
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EDITAL DE CHAMAMENTO PT]BLICO N" OO5/2020 SMCT_ FOMENTO
GUARATUBA CULTURAL - DANÇA

_

EDITAL ALDIR BLANC

A Prefeitura Municipal de Guaratuba, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, no uso das atribuições que lhe foram conferidas,
torna público o presente Edital que tem por objeto estabelecer ações emergenciais ao segmento DANÇA com vistas ao
preenchimento da programação cultural do Município de Guaratuba-PR, como ação emergencial de enfrentamento à
Covid-I9 avençada pela Lei Federal de n' 14.017 de 29 dejunho de 2020 - Lei Aldir Blanc regulamentada pelo Decreto Federal de
n". 10.464 de 17 de agosto de 2020, Decreto Legislativo de Reconhecimento de Estado de Calamidade Pública de n" 6 de 20 de
março de 2020 e pelo Decreto Municipal n" . 23.286 de 16 de março de 2020 e suas alterações.
Conforme o inciso II do art. 2o do Decreto Federal de n" 10.464 de l7 de agosto de 2020,bem como a Lei Federal 14.01712020, cabe

ao Município de Guaratuba-Pr elaborar e publicar editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados
ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de
produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de
manifestações culturais, bem como a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela intemet ou
disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
O presente edital se filia ao inciso III do art. 2" da Lei 14.017 12020 clc inciso III do art. 2" do Decreto Federal 10.464 cumprindo,
portanto, o que determina a legislação vigente. Cabe à Secretaria Municipal da Cultura e ao Comitê de Credenciamento, Seleção e de
Análises dos Projetos e Propostas, criado pela Portaria Municipal de rf . L2.50412020, apoiar e fomentar iniciativas advindas das
trabalhadoras e trabalhadores da cultura oportunizando a escolha de suas próprias finalidades culturais, ao mesmo tempo em que
estimula o incremento do sistema produtivo da cultura.
1.
DO OBJETO
1.1 O presente EDITAL destina-se a apoio ao setor cultural do Município de Guaratuba por meio de Edital de Fomento Cultural
como ação emergencial de enfrentamento ao SARS-CoV-2 (Covidl9) tendente à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas,
de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções
audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realízação de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela
internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
1.2 Entende-se por "apoio ao setor cultural do Município de Guaratuba" projetos que sejam realizados no Município por artistas
e demais trabalhadoras e trabalhadores da cultura, incluindo aqueles projetos que visem à promoção de suas atividades perante a
comunidade local, outras regiões brasileiras ou de outras nacionalidades.
1.3 Os projetos, conforme o disposto no inciso III do art. 2" daLei 14.017 -Lei Aldir Blanc deverão ser destinados à manutenção
de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia
solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam
ser transmitidas pela intemet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
1.4 Todas as atividades decorrentes da rcalização dos projetos contemplados deverão ser oferecidas gratuitamente à população
na modalidade virtual, tendo como possibilidade de realização/execução do projeto de forma presencial, desde que cumpridas as
medidas sanitárias vigentes no município à época de sua execução.
1.5 O proponente poderá inscrever UM único projeto em cada um dos módulos. No caso de um mesmo projeto ser inscrito 02
(duas) vezes, a inscrição anterior será desconsiderada e terá validade apenas a última inscrição realizada.
L.6 O total de recursos destinados para os fins deste Edital é de até R$ 29.425,89 (vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco
reais e oitenta e nove centavos) na categoria DANÇ4.
I.7 Caso para arealização do projeto apresentado, haja necessidade de utilização de espaço público, deverá ser apresentado no
projeto detalhadamente o local necessário, data e horário prováveis para sua utilização e demais especificidades necessárias. Em
havendo mais de um projeto com necessidade de utilização de um local no mesmo horário/dia, terá preferência aquele que primeiro
protocolou a proposta.
1.8 Todo o custo, eventuais licenças, taxas, autorizações ou documentação necessária para planejamento e execução do Projeto
será da responsabilidade exclusiva da Proponente não havendo por parte do Município qualquer ônus ou valor complementar a ser
pago ao Proponente ou terceiros, nem mesmo para manutenção ou limpeza do espaço público eventualmente a ser utilizado.
1.9 Para fins do edital categoria DANÇA entende-se possível a apresentação de propostas culturais ligadas ao campo da dança
podendo ser, conforme os Módulos especificados no item 3.1: projetos de produção deespetáculos, shows de dança, realização de
cursos, apresentação, projeto de difusão com a realização de apresentações, shows e similares desde que aconteçam integralmente
dentro do Município de Guaratuba. Projetos que visem à pesquisa em dança, como publicações e similares; projetos que visem à
criação de conteúdos relacionados à categoria DANÇA.

2.
2.1.

DAS INSCRIÇÕES

Para este Edital de Dança podem se inscrever Pessoas Físicas (Módulos "Vídeo-Aula ou Apresentação", "Live Cultural" ou
"Festival Cultural Drive Thru") ou Pessoas Jurídicas (apenas no Módulo "Festival Drive Thru").
Considera-se inscrição de Pessoa Física, aquela realizadapor maiores de 18 anos, domiciliados no Município de GuaratubaPR, capazes que sejam os responsáveis diretos pelo projeto cultural.

2.2.
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2.3.

Considera-se inscrição de Pessoa Jurídica aquela realizada por instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, cujo estatuto
ou contrato social e cartão de CNPJ tenha como natureza o desenvolvimento de atividades relacionadas à produção artística e/ou
cultural, sediadas no Município de Guaratuba-PR.
2.4. No caso de inscrições feitas por cooperativas, associações, federações ou entidades com representação legal ou grupo
comunitiírio deverá ser especificado, obrigatoriamente, o nome do grupo, artista ou associado que está sendo representado, bem como,
declaração quanto à representação.

2.5.

Pessoa Fisica ou Jurídica, com domiçilio no Município de Guaratuba-Pr, deverá comprovar que seu ramo de atuação tem
relação com o objeto deste Edital, devendo comprovar experiência narealìzação de ao menos 0l (um) evento relacionado à area do
projeto cultural apresentado.
2.6. Para fins da comprovação de endereço serão considerados documentos hábeis aqueles emitidos no ano de 2020: qualquer
comunicado de tributos municipais, estaduais ou federais, faturas de concessionárias de gás, luz, âgaa, telefone, intemet, celular,
cartão de crédito, TV por assinatura, correspondência bancária ou contrato de aluguel.
2.1. A inscrição dos projetos corresponde à aceitação de todos os termos do presente Edital.
DO VALOR DO EDITAL E DOS MODULOS - DANÇA
3.
3.1
Para o presente Edital está disponibilizado o valor de atéPiS 29.425,89 (vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais
e oitenta e nove centavos) na categoria DANÇA, podendo o Proponente se inscrever nos seguintes Módulos:

MODULO

TEMPO DURAÇÃO

VALOR
LINITÁRIO

N" MAXIMO DE
PROJETOS

CONTEMPLADOS

Módulo Dança'Vídeo-Aula ou Vídeo-aula: mínimo de 20
Apresentação"

(vinte) minutos

Vídeo-

mínimo

apresentação:
de

05

R$ 1.000,00

05

R$

2.000,00

02

R$ 20.000,00

0l

(cinco)

minutos

Módulo Darrya " Liv e Cultural"

Mínimo de 40

(quarenta)

minutos

Módulo Dança "Festival Drive
Thru"

Mínimo de th30 (uma hora

e

trinta minutos)

3.2

Para o Módulo "Vídeo-Aula ou Apresentação" e o Módulo "Live Cultural" apenas serão aceitas inscrições de proponentes
Pessoas Fisicas sendo, portanto, vedada a participação de Pessoas Jurídicas em tais módulos.
Para o Módulo 'Vídeo-Aula" o vídeo apresentado deverá conter no mínimo a duração de 20 (vinte) minutos e para o Módulo

3.3

'Vídeo-Apresentação" deverá conter no mínimo a duração de 05 (cinco) minutos. Em qualquer das hipóteses, compatíveis para
dilulgação no youtube, facebook, whatsapp.
3-4
Cada vídeo referente ao Módulo "Vídeo-Aula ou Apresentação" deverá ser inédito, gravado na horizontal e seu conteúdo
não poderá ser divulgado em plataforma sem autorização do Município.
3.4.1 Durante o vídeo deve permanecer visível o Brasão do Município de Guaratuba-PR e o Brasão do Governo Federal, estando
estes disponíveis para acesso através do site da Prefeitua Municipal de Guaratuba.
3.4.2 O proponente deverá indicar ao Município o Link para acesso ao vídeo, que não deverá estar disponibilizado para acesso
extemo de terceiros, para que se preserve o seu ineditismo, ou apresentá-lo em pendrive junto com os documentos do Envelope 2,
tudo conforme consta no Anexo VI.
3.5 Para os Módulos Dança "Live Cultural" e Dança "Festival Drive Ttuu" a execução do Projeto será realizada conforme prazo
estabelecido no Termo de Apoio Emergencial e no item I 0.1 deste edital.
3.6
A "Live Cultural" deverá ter um tempo de duração mínima de 40 (quarenta) minutos de transmissão pela intemet, sendo que
o custo de sua transmissão já deverá estar preüsto pelo Proponente conforme o recurso financeiro disponibilizado para tal módulo,
sendo de sua responsabilidade a divulgação e transmissão. Após, deverá enviar o link ao Município.
3.7 O "Festival Drive Thru" deverá ter um tempo de duração minima de 01h30 (uma hora e trinta minutos), devendo ao menos
50%, do evento ser transmitido pela internet, caso as regras sanitárias do Município permitam a sua realização concomitantemente na
forma presencial, cumprida toda a regulamentação vigente ao tempo darealizaçã.o.
3.7.1 Para a execução de todo o projeto já devem estar previstos todos os seus custos, inclusive o da gravação, divulgação e
transmissão pela internet.
3.7.2 A transmissão do evento é de responsabilidade do proponente, podendo o Município ceder eventual local público pretendido,
mediante solcitação prévia.
Assinado de foma clctrônica por: Tania Malinoski Bartolomc//16271/tDados:l2h25ml2s//TMB2l
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3.8

"Live Cultural"

Deverá o valor do projeto apresentado para os Módulos Dança
ao custo da planilha orçamentária a ser apresentada.

e

Dança "Festival Drive Thru" estar adequado

3.9

Os conteúdos digitais e a difusão cultural deverão ter o caráter do ineditismo nas redes, plataformas, devendo evidenciar a
Dança conforme as características a serem desenvolvidas em cada projeto.

4. DAAPRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1 Para pafticipar do certame, os proponentes deverão protocolar 02 EÌ.I/ELOPES lacrados com a documentação exigida, cada qual
devidamente identificado até às 10h30min (dez horas e trinta minutos) dia 08 de dezembro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal
de Guaratuba, localizada à Rua Dr. João Cândido, n'380, Centro, Guaratuba.
4.2 A Sessão de abertura dos envelopes será iniciada no dia08ll2l2020 às I l:00 horas na Avenida José Nicolau Abagge, s/n", Ginásio
de Esportes, em Guaratuba.

4.3 Os documentos obrigatórios a serem apresentados são os seguintes:
4.2.

I

Proponente PESSOA FÍSICA deverá apresentar os seguintes documentos:

No ENVELOPE 0l:
Cópia do RG e CPF;
Cópia de 0l (um) comprovante de residência nos termos do item 2.6 em nome do proponente ou de parente de primeiro grau.
Caso o proponente não possua comprovante de residência em seu nome ou de parente de primeiro grau, este deverá apresentar o
Anexo II - Declaração de Residência em nome de terceiros devidamente preenchido e assinado pelo propriekírio do imóvel,
comprovante de residência atualizado do proprietário do imóvel e cópia do documento de identificação civil (RG, CNH, CTPS ou
similares contendo fotografia) do proprietário do imóvel;
c)
Cópia legível de documento contendo o número do PIS/PASEP ou inscrição no iNSS do proponente.
d)
Cópia do cartão bancário em conta conente da preferência do proponente ou cópia do Contrato de Abertura de Conta

a)
b)

Corrente;

e)

Autodeclaração de que o proponente não pertence aos quadros da Administração Direita ou Indireta do Município de

Guaratuba-PR; que não é um dos membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para fins da
Lei Aldir Blanc do Município de Guaratuba-PR, nem com estas possui parentesco até o 3o. grau, conforme Anexo VI.
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais acessível através do site www.receita.fazenda.gov.br.
Certidão Negativa de Tributos Estaduais acessivel através do site www.pr.gov.br
tributos Municipais
Guaratuba-Pr, acessível através
site:
Certidão Negativa

D
g)
h)

de

de

do

http://servicos.guaratuba.pr.gov.br:8097/portal-contribuinte/emissao-certidoes

i) Os links para

emissão

das

certidões constam

do site da

Prefeitura Municipal

de

Guaratuba:

http ://portal. guaratuba.pr. gov.brlcertidoes.

No ENVELOPE 02:
a). Anexo IV devidamente preenchido - Projeto Cultural Módulo Dança'Video-Aula ou Apresentação": preenchimento e entrega de
todos os documentos relacionados ao projeto conforme ANEXO IV contendo documentos solicitados e indicação do link do vídeo
para ser analisado pelo Município (ou a entrega através de pendrive hábil a acesso dentro do Envelope 2).
Parágrafo Primeiro. Apresentação de um Portfolio: matérias de jomais e/ou blogs e/ou revistas e/ou críticas e/ou certificados e
diplomas/ou atestados de capacidade técnica, emitidos por empresa publica ou privada e/ou declarações, contrato, nota
fiscal, folders, todos legíveis, com identificação do veículo e/ou mídia de imprensa/instituição promotora, local de publicação e data
de veiculação do conteúdo/documento.
Parágrafo Segundo. Manifestações Culturais imanentes a comunidades rurais, ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais,
conforme autodefinição e autopertencimento, não precisam apresentarportfolio.
b). Projeto Cultural Módulo Dança "Live Cultural" ou "Festival Drive Thru": documentos devidamente preenchidos conforme anexo

V.
4.2.2Proponente PESSOA JURÍDICA deverá apresentar os seguintes documentos:

No ENVELOPE 0l:

a)
b)
c)
d)

Cópia do RG e CPF do representante legal;
Cópia de 0l (um) comprovante de domicílio em nome da pessoa juridica nos termos do item2.6;
Cópia do cartão bancário, em nome da empresa e/ou entidade, ou cópia do Contrato de Abertura de Conta Corrente;
Cópia do Estatuto e da Ata de Eleição da Diretoria, Contrato Social ou Requerimento de Empresário, bem como suas

alterações contratuais;

e)
f)

Comprovante de inscrição no CNPJ;
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, válida, obtida através do endereço
eletrônico www.receita.fazenda. gov.br.
g)
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais, obtida através do endereço eletrônico www.pr.gov.br.
h)
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, válida, obtida através do endereço eletrônico
http://servicos.guaratuba.pr.gov.br:8097/portal-contribuinte/emissao-certidoes
i)
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), válida, obtida através do endereço
eletrônico www. sifge. caixa. gov.br/Cidadao/Governo/Asp/crf. asp;
j)
Certidão Negativa de débitos trabalhistas, válida, obtida através do endereço eletrônico www.tstjus.br/certidao/ ou

www.trt9jus.br;
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Os links para emissão das certidões constam do site da Prefeitura Municipal de Guaratuba:
h@ ://portal. guaratuba.pr. gov.brlcertidoes.
Os seguintes documentos relacionados ao representante da pessoajurídica:
D
- Deverá apresentar autorização com firma reconhecida de todos os integrantes do quadro societário, caso não esteja evidente no
instrumento de constituição da pessoa jurídica quem detém a legitimidade para representar a empresa legalmente;
- Cópia do RG e CPF ou outro documento oficial de representante legal da pessoajurídica, contendo fotografia.
- Autodeclaração de que o proponente não pertence aos quadros da Administração Direita ou Indireta do Município de Guaratuba-PR;
que não é um dos membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para Íins da Lei Aldir Blanc
do Município de Guaratuba-PR, nem com estas possui parentesco até o 3o. grau, conforme conforme Anexo VI.
No ENVELOPE 02:
a). Projeto Cultural Módulo Dança "Festival Drive Thru": documentos devidamente preenchidos conforme anexo. Pessoa Juridica
está impedida de ser inscrever nos Módulos "Vídeo-Aula ou Apresentação" e no Módulo Dança "Live Cultural".
Parágrafo Primeiro. Considera-se como Portfólio: matérias de jomais e/ou blogs e/ou revistas e/ou críticas e/ou certificados e
diplomas/ou atestados de capacidade técnica, emitidos por empresa pública ou privada e/ou declarações, contrato, nota
fiscal, folders, todos legíveis, com identificação do veículo e/ou mídia de imprensa/instituição promotora, local de publicação e data
de veiculação do conteúdo/documento.
k)

Parágrafo Segundo. Manifestações Culturais imanentes a comunidades rurais, ribeiriúas, povos e comunidades tradicionais,
conforme autodefinição e pertencimento, não precisam apresentar portfolio.
Parágrafo Terceiro. Durante a execução do Projeto poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo Município de Guaratuba, a exibição
de documentação atualizada, uma vez que o repasse financeiro depende da apresentação de certidões válidas.
Parágrafo Quarto E vedada a inclusão no projeto de determinações quanto a participação direta da Prefeitura Municipal na indicação
ou escolha de locais de apresentação, intervenções urbanas e outros correlatos. A responsabilidade total do projeto é inteiramente do
proponente sendo este fator, na sua ocorência, motivo de desclassificação do projeto.
Parágrafo Quinto. A inscrição implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais o
proponente não poderá alegar desconhecimento.
Parágrafo Sexto O prazo paraÍecebimento das propostas será conforme indicado no item 4. l.
Parágrafo Sétimo Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis ou com prazo de validade vencido.

5

DASVEDAçÕES

5.1 Estão impedidos de inscrever-se no presente Edital:
Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria possuam relações de parentesco até o 3o grau com membros do
")
Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas e com servidores da Prefeitura Municipal que tenham
algum tipo de vinculação aos atos decisórios quanto a presente edital.
b)
Pessoas Físicas menores de 18 (dezoito) anos.
c)
Servidores da Secretaria da Cultura e do Twismo ou membro do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e_ Propostas ou pessoas que possuam parentescos com estes até o 3o grau.
d)
Órgãos Públicos.
5.2 Estão proibidos:
a) Projetos ou documentação entregue fora do período estabelecido;
b) Inscrições realizadas sem a documentação estabelecida;
c) A troca do proponente;
d) Qualquer alteração que implique em modificação das informações, documentos ou itens apresentados no ato da inscrição do projeto.
e). Projetos que de alguma forma vinculem caráter eleitoral, contenham cenas ou incitem situações de crime, sejam vexatórios,
discriminatórios ou atentem contra a dignidade da vida humana e/ou os princípios constitucionais.
6. DO PROCESSO DE AVALTAÇÃO
6.1 As propostas serão avaliadas em duas etapas.
6.2 Na primeira etapa de avaliação será feita a análise e habilitação de documentos dos proponentes; se estes cumprem os requisitos
formais de acordo com o disposto no edital e, ainda, se apresentaram todos os documentos exigidos. Esta avaliação será feita por
servidores municipais.
6.3 A segundaetapa de avaliação compreende a análise de mérito dos projetos sendo também de caráter classificatório, através de
critérios objetivos deírnidos no item 6.5, mediante atribuição de notas pelo Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e Propostas.
6.4 A segunda etapa de avaliação será realizada logo após a primeira de habilitação, em que o Comitê de Credenciamento, Seleção e
de Análises dos Projetos e Propostas realizarâ em até 05 (cinco) dias a análise dos projetos habilitados na primeira etapa, deliberando
acerca de sua aprovação e, conforme a nota obtida de cada projeto, ordenando de acordo com a sua classificação em ordem decrescente.
6.5 A avaliação dos projetos e, por conseguinte, a classif,rcação destes pelo Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos
Projetos e Propostas levará em conta, com o mesmo peso e com pontuação específica, totalizando o máximo de 100 (cem) pontos,
computando-se para cada urn dos Módulos os seguintes critérios:
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a). Conteúdo e coerência

Descrição

Módulo "Vídeo-Aula ou Apresentação"

Pontuação

-

Pertinência do conteúdo comaárea de atuação e o
aspecto cultural evidenciado, bem como a
qualidade do vídeo apresentado.
Módulo Dança"Live Cultural" e
Módulo Dança "Festival Dfive Thru"
- Relevância artística/cultural, Fundamentação,

De 00 a 40 Pontos

Planejamento, estratégia de ação e cronograma de
execução
b). Viabilidade quanto a sua
Execução

Módulo 'Vídeo-Aula ou Apresentação": Verificação se o formato do vídeo apresentado está
de acordo com as especificações técnicas do edital.
Módulo Dança"Live Cultural" e
Módulo Dança "Festival Drive Thru"

De 00 a 30 Pontos

- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e
fi sico-financeira; relação de custo/beneficio;
compatibilidade entre os objetivos, a estratégia de
realização e de difusão, público-alvo e resultado
final previsto no projeto.

Módulo "Vídeo-Aula ou Apresentação"e
c). Qualificação de profissionais
Módulo Dança"Live Cultural": - Tempo de atuação
envolvidos
naârea
Até 02 anos: l0 pontos.
b). Até l0 anos: 20 pontos.
a).

c). Acima de

l0

De 00 a 30 Pontos

anos: 30 pontos.

Módulo Dança "Festival Drive Thra"
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: l0 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de l0 postos: 30 pontos.
Serão desçlassificados os projetos que receberem média "zero" em algum dos critérios de júgamento.
6.7 Dentre os projetos considerados viabilizados, haverá a classificação conforme pontuação obtida, obedecendo ao limite de projetos
a serem contemplados de acordo com o módulo financeiro escolhido.
6.8 A nota final de cada projeto será a média aritmética simples das notas atribuídas pelos avaliadores.
6.9 Será considerada a nota de 51 (cinquenta e um) pontos como nota mínima pÍÌra serem considerados viabilizados os projetos e aptos
a serem classificados em ordem decrescente. Os projetos que não atingirem pelo menos aquela nota estarão automaticamente
desclassificados.
6.10 Em caso de empate serão consideradas consecutivamente as maiores notas atribuídas nos critérios "a" (conteúdo e coerência),
"b" (viabilidade quanto a sua execução) e "c" (qualificação de profissionais envolvidos). Permanecendo o empate será realizado
sorteio em sessão dirigida pela Secretaria da Cultura do Município de Guaratuba-Pr.
6.1 I O Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise dos Projetos e Propostas poderá solicitar apoio técnico quando necessário,
com indicação de servidores públicos municipais ou terceiros devidamente habilitados.
6.12 O Comitê de Credenciam€nto, Seleção e de Análise dos Projetos e Propostas elaborará a relação dos projetos classificados.
7. DADIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ETAPAS
7.1 Cada proponente é responsável por acompanhar a dilulgação do resultado final, homologação e demais atos relacionados a este
certame através do Diário Oficial do Município de Guaratuba-PR, bem como pelo site da Prefeitura.
7.2 Na sessão indicada pelo item 4.2 será feita análise dos documentos de habilitação dos projetos. Ato contínuo, serào divulgados os

6.6

projetos habilitados.
7.3 Da divulgação dos projetos habilitados caberá recurso, em 02 (dois) dias, dirigido à Sra. Secretária Municipal da Cultura através
de protocolo na sede da Prefeitura Municipal de Guaratuba,localizada à Rua Dr. João Cândido, n'380, Centro, Guaratuba.
7.4 Os projetos habilitados serão analisados pelo Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas, em até
05 (cinco) dias e publicado edital da classificação no site da Prefeitura de Guaratuba.
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Página - 39 7.5 Do Edital de classificação dos Projetos caberá recurso em única instância ematé O2 (dois) dias dirigido à Sra.Secretária Municipal
da Cultura através de protocolo da Prefeitura Municipal de Guaratuba-PR, à Rua Dr. João Cândido, no 380, Centro, Guaratuba. Esta
decidirá em até 05 (cinco) dias.
7.6 Após a análise dos recursos haverá homologação final do resultado, com publicação no site da Prefeitura Municipal de Guaratuba.
7.7 Os recursos serão avaliados por pelo menos 03 (três) membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos
e Propostas. Os mesmos membros deverão analisar todos os projetos do respectivo módulo. Em havendo empate, o voto de desempate
será da Presidente do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas.
7.8 Durante a fase recursal não será permitida a juntada e complementação de documentos obrigatórios e não enviados pelo proponente
no momento da inscrição.
Parágrafo Único. Para contabilização dos prazos estabelecidos neste item serão consideradas as publicações do site da Prefeitura.

DA REALIZAÇ^O DOS OBJETOS DOS PROJETOS
8.1 Os proponentes contemplados neste Edital Dança - Módulo 'Vídeo-Aula ou Apresentação" devem ceder os direitos autorais sobre
os trabalhos apresentados para integrarem o acervo da Secretaria Municipal da Cultura de Guaratuba, mediante assinatura de Termo
de Cessão de Direitos, conforme Anexo III, pelo prazo de 0l (um) ano.
8.2 Os vídeos classihcados como contemplados estarão aptos a receber os recursos financeiros advindos deste edital, conforme conta
bancária previamente apresentada.
8.3 Os proponentes contemplados neste Edital Dança -Módulos Dança "Live Cultural" e Módulo Dança "Festival Drive Thru" estarão
aptos a receber os recursos financeiros aqui especiÍicados a partir da data do Termo de Apoio Emergencial.
8.

8.4 Além de concluírem o projeto conforme detalhamento do projeto e cronograma, os beneficiados dos Módulos Dança "Live
Cultural" e Módulo Dança "Festival Drive Thru" deverão informar à Secretaria Municipal da Cultura qualquer solicitação de
remanejamento de datas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência em reunião presencial ou através do e-mail
cultura@guaratuba.pr.gov.br, devendo haver justificativa detalhada que será analisada pela Secretaria Municipal da Cultura.
8.5 O e- mail deverá especificar o nome do projeto, o contato do responsável e todas as informações necessárias para o seu
acompanhamento por parte do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas, bem como pela Secretaria

Municipal de Guaratuba-Pr.
8.6 Para que seja acompanhada

a divulgação e transmissão do projeto contemplado pela intemet ou sua disponibilização por meio de
redes sociais ou outras plataformas digitais, em cumprimento do $5". do artigo 9o do Decreto Federal 10.464/2020, o Proponente
deverá informar previamente à Secretaria Municipal da Cultura de Guaratuba a data, local, horário e demais especificidades, em
cumprimento ao cronograma apresentado e aprovado, detalhando a forma de divulgação que realizará.
8.7 Tanto para a divulgação do projeto contemplado quanto durante o período de transmissão do evento propiciado pelos recursos
advindos deste edital deverá estar visível pelo mríximo de tempo possível o Brasão do Município de Guaratuba e o Brasão do Governo
Federal. Caso parte do evento serja realizado presencialmente, neste ato também deverão ser mencionadas as fontes do recurso.

8.8 O proponente do Módulo Dança "Live Cultural" e Módulo Dança "Festival Drive Thru" elaborará um relatório final de
cumprimento do objeto contendo a descrição das atividades realizadas e todo o material comprobatório de sua realização sejam eles
fotos, vídeos, descrição das atividades, matérias de jomais e enviá-lo à Secretaria Municipal da Cultura para apreciação e finalização
do processo através do e-mail cultura@guaratuba.pr.gov.br. Este relatório deverá ser entregue em até l0 (dez) dias após a execução
do projeto. Este prazo poderá ser prorrogado, a critério do Município de Guaratuba, conforme prazos a serem cumpridos nos termos
da legislação vigente e desde que cumpra o prazo descrito no Termo de Apoio Emergencial.
8.9 A execução do objeto pode ou não ser acompaúada in loco por um representante da Secretaria Municipal da Cultura para efeitos
fiscalizatórios, conforme a conveniência e o objeto do projeto.
9 DAS OBRIGAÇÕES
9.1 E dever do responsável pelo projeto contemplado cumprir fielmente o disposto no Termo de Apoio Emergencial e realizar todas
as atividades nas formas e condições em que foram selecionadas.
9.2É. obrigatória a inserção do brasão da Prefeitura de Guaratuba e do Governo Federal nas peças de divulgação do evento pelo
Proponente contemplado. O Brasão será disponibilizado a todos os contemplados através do e-mail cultura@guaratuba.pr.gov.br . As
peças promocionais deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, e não poderão trazer nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal.
9.3 As peças gráficas, bem como os spots de rádio e fv, se houver, além do uso da marca da PREFEITURA DE GUARATUBA e do

GOVERNO FEDERAL deverão obedecer padrões estabelecidos conforme comunicação prévia com a Secretaria Municipal da
Cultura.

9.4 Os contemplados deverão, obrigatoriamente, submeter os materiais de divulgação do projeto à aprovação do Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas, através da Secretaria Municipal da Cultura, pelo email:
cultura@guaratuba.pr. gov.br
9.5 Ficam sob responsabilidade dos contemplados todos os contratos, os custos, direitos autorais e conexos, de imagem, encargos e
demais despesas operacionais, não cabendo à Prefeifura de Guaratuba nenhum custo adicional àquele previamente estabelecido neste
Edital.
9-6Para projeto apresentado por pessoajurídica, eventual ausência de previsão orçamentária de custos relativos a quaisquer encargos,
inclusive patronais e fiscais não desobriga o proponente de sua responsabilidade pelo cumprimento através de recursos próprios, já
que o valor sob a responsabilidade do Município está previamente identificado como sendo aquele descrito no item 3.1 .
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no projeto, devendo atender legislação de direitos autorais, direito à imagem, não havendo qualquer responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Guaratuba, da Secretaria Muncipal da Cultura, do Comitê descrito neste edital nem mesmo do Govemo Federal.
9.8 O proponente deve obrigatoriamente manter seus dados cadastrais e de contato atualizados durante todo o período de vigência
deste Edital e Termo de Apoio Emergencial. O Município de Guaratuba não se responsabiliza por qualquer prejuízo que possa
decorrer, direta ou indiretamente, em razão do atraso e/ou falta desta atualização e que leve à inviabilidade de comunicação oficial
com o proponente.
Parágrafo Único. No caso de o projeto selecionado não cumprir quaisquer dos itens pactuados e/ou não apresentar os documentos
e itens exigidos neste Edital conforme as características estabelecidas, os recursos financeiros recebidos deverão ser
devolvidos integralmente ao Município de Guarafuba-PR, inclusive os rendimentos decorrentes de sua aplicação, quando for o caso,
na forma da legislação vigente, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis.
IO DOS PRAZOS

10.1

DO CONTRATO

O prazo para a execução dos projetos aprovados constará no Termo de Apoio Emergencial, conforme período compreendido
entre a sua assinatura e a data de 30 de abril de 202 l, podendo ser proÌïogado por meio de ato próprio do Município de GuaratubaPR, desde que haja amparo na legislação federal.
10.2 O prazo de vigência do Termo de Apoio Emergencial será até o dia 30 de maio de 2021, jâ compreendido o prazo de prestação
de contas, podendo serprorrogado por meio de ato próprio do gestor local, desde que haja amparo na legislação federal.
r 1.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRrA

I I . I A despesa prevista no presente Edital correrá à conta da dotação orçamentária:
08.00 l. 1 3.392 .001 4.2.07 2 - 3.3.90.30.00.00
08.00 1 . I 3.392 .0014.2.072 - 3.3.90.36.00.00
08.001. l 3.3 92 .0014.2.072 - 3.3.90.39.00.00
08.00 l. I 3.3 92 .0014.2.07 2 - 3.3.90.48.00.00
Ll.z A liberação do recurso para os projetos contemplados nos Módulos Dança "Live Cultural" e Módulo Dança "Festival Drive
Thru" se dará após assinatura do Termo de Apoio Emergencial entre o proponente e o Munìcipio de Guaratuba.

ll.3 A liberação do recurso para os projetos contemplados nos Módulos Dança "Vídeo-Aula ou Apresentação" se dará após a
homologação final do resultado.
ll.4 O recurso financeiro concedido será depositado em conta corrente do banco de preferência do proponente, em nome do
proponente do projeto.
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Este edital será publicado no Diário

Oficial do Município. As análises preliminares e finais de habilitação e seleção e demais atos
estarão disponíveis no site da Prefeitura de Guaratuba: portal.guaratuba.pr.gov.br.
12.2 Caso os prazos previstos neste Edital não se iniciem ou terminem em dia de normal expediente na Prefeitura Municipal, ficam
automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.
12.3 Em caso de desistência, impossibilidade de recebimento do recurso financeiro ou não cumprimento das exigências estabelecidas
neste Edital por parte do(s) proponente(s) contemplado(s), os recursos serão destinados a outro(s) proponente(s) classificado(s) como
suplente(s), sendo observada a ordem de classificação discriminada pela Comissão. Caso haja desistência após o recebimento do
repasse financeiro, caberão todas as medidas administrativas contra o Proponente, além de eventuais medidasjudiciais.
12.4 Havendo sobra de recurso entre os Módulos poderá ser deliberado pelo seu remanejamento
12.5 Os membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas poderão participar de todos os
procedimentos concementes ao Processo de Avaliação como forma de acompanhar o andamento dos trabalhos e dirimir dúvidas que
porventura surjam, junto aos segmentos artísticos ou culturais aos quais pertencem.
12.6 A Prefeitura Municipal de Guaratuba não se responsabiliza por qualquer incidente ou danos de qualquer tipo, direto ou indireto,
decorrentes da realização do projeto contemplado.
12.7 Os contemplados autorizam, desde já, a Prefeitura de Guaratuba e o Governo Federal a mencionarem seu apoio e de utilizar em
suas ações de difusão, quando entenderem opoftuno, sem qualquer ônus, as peças publicitárias, hchas técnicas, material audiovisual,
imagens, fotografias e os relatórios de atividades dos serviços aprovados neste Edital e demais direitos patrimoniais.
12.8 À Prefeitura Municipal de Guaratuba fica reservado o direito de prorrogar, revogar, corrigir ou anular este Edital havendo motivos
oujustificativas ou diante de situação de conveniência, oportunidade ou interesse público.
12.9 Os proponentes que entregarem de forma incompleta os documentos listados neste Edital, ou fora do prazo estabelecido, terão
suas propostas inabilitadas.
12.10 O ato de Inscrição do proponente pressupõe a aceitação e plena concordância e compromisso de cumprimento de todos os
critérios e condições dos termos integrais deste Edital.
Em caso de necessidade de qualquer esclarecimento, o proponente poderá entrar em contato até 0l (um) dia antes do
encerramento das inscrições, através do endereço eletrônico cultura@guaratuba.pr.gov.br ou pelo telefone/whatsapp 41 99796-9446
de segunda a sexta-feira, das 08h às l4h.
12.12 Os casos omissos serão dirimidos pelo Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas.
12.13 São parte integrante deste Edital:

l2.ll
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a)
b)
c)
d)
e)

-

Anexo I - Minuta do Termo de Apoio Emergencial;
Anexo II - Declaração de Residência em Nome de Terceiro;
Anexo III - Termo de Cessão de Direitos Autorais.
Anexo IV - Projeto - Pessoa Física - Módulo Dança "Vídeo-Aula" ou'Vídeo-Apresentação" - Envelope 02.
Anexo V - Projeto - Pessoa Física - Módulo Dança "Live Cultr.raf'- e/ou Módulo Dança "Festival Drive Thru"
02. Ou Projeto - Pessoa Jurídica exclusivamente para Módulo Dança "Festival Drive Thru" - Envelope 02.
Anexo VI -Autodeclaração - ausência de impedimento.
0

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Guaratuba, 19 de novembro de 2020
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ANEXO

I

TERMO DE APOIO EMERGENCIAL
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N"
FOMENTO - EDITAL ALDIR BLANC
GUARATUBA CULTURAL _DANCA

OO5/2020

_

TERMO DE APOIO EMERGENCIAL N'X]c{.I2OzO AO PROJETO XXXXXXX, CONTEMPLADO NO EDITAL N" OO5/2020
_ CHAMAMENTO PUBLICO - GUARATUBA CULTURAL - DANÇA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
GUARATUBA E XXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:
PREÂMBULO:
Aos xxxxxxx (xxxxxx) dias do mês de xxxxxx de 2020, nesta cidade de Guaratuba, Estado do Paraná, de um lado O MLINICÍPIO
DE GUARATUBA, denominada OUTORGANTE, pessoa jurídica de direito público intemo, inscrito no CNPJ n.o 76.017.474/000108, com sede à Rua Dr. João Cândido, no 380, Centro, Guaratuba, Paraná, neste ato devidamente representado pelo Prefeito
Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Roberto Justus, e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, daqui por diante
denominada OUTORGADA, resolvem celebrar o presente TERMO DE APOIO EMERGENCIAL com fundamento na Lei n"
8.66611993,Lei 14.017 de29 dejunho de 2020 - Lei Aldir Blanc regulamentada pelo Decreto Federal de no. 10.464 de 17 de
agosto de 2020, Decreto Legislativo de Reconhecimento de Estado de Calamidade Pública de n" 6 de 20 de março de 2020 e pelo
Decreto Municipal n". 23.286 de 16 de março de 2020 e suas alterações e Edital de Chamamento n' 005/2020 - GUARATUBA

CULTURAL-DANÇ4.

I

- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio financeiro emergencial previsto no EDITAL DE CHAMAMENTO N"
00512020 - GUARATUBA CULTURAL - DANÇA, para arealização do Projeto "XXXXXXXXX", na forma descrita no Projeto
aprovado pelo Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises dos Projetos e Propostas, criado pela Portaria Municipal n'
12.504/2020, devendo a OUTORGADA concluir o objeto conforme apresentado na proposta contemplada.
_ CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR APOIO FINANCEIRO
O valor contemplado no EDITAL DE CHAMAMENTO N" 00512020 CONCURSO- GUARATUBA CULTURAL
DANÇA do PROJETO XXX)O(XXXXXX é de RSXXXXX (por exenso).
O valor comespondente ao apoio financeiro acima estabelecido será pago em uma única parcela na conta corrente do
proponente, após a assinatura do presente termo.

l.l.

U
2.1.

-

-

2.2.
ilr

-

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO OnçnirAENTÁRrA

3.1 As despesas decorrentes do presente Termo de Apoio Emergencial decorrentes do objeto do presente contrato correrão por conta
dos recursos das dotações orçamentárias: XXX)O(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDüXXX.

IV - CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA OUTORGANTE
4.1. Caberâ à OUTORGANTE, em razão ao seu objeto:

4.1.1. Liberar os recursos do Apoio Emergencial, de acordo com a cláusula segunda do Edital;
4.1.2. Conceder à OUTORGADA as condições estabelecidas no EDITAL.
4. 1.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Termo, nas formas estabelecidas no Edital;
4.1.4. Tomar as providências administrativas cabíveis, no caso da OUTORGADA não cumprir com

as exigências previstas no

respectivo Edital.
V _ CLÁUSULA QTIINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA OUTORGADA
5.1. Caberá a OUTORGADA:
5.1.1 Utilizar os recursos financeiros recebidos da OUTORGANTE exclusivamente nas despesas pertinentes ao objeto do Edital, e
de acordo com o Projeto apresentado.
5.1.2. Toda e qualquer despesa a ser realizada pelo(a) OUTORGADO(A), com os recursos financeiros do Edital, previsto neste
Termo, será da responsabilidade deste, sendo vedado o uso do nome ou logomarca do Município para a contratação de bens ou
serviços.

5.1.3. Executar o projeto integralmente, conforme aprovado pelo COMITE DE CREDENCIAMENTO, SELEÇAO E DE
ANÁLISE DOS PROJETOS E PROPOSTAS. Eventual alteração de cronograma apenas será possível com apreciação antecipada

pela Secretaria Municipal da Cultura.
5.1.4. Responsabilizar-se pelas despesas relativas aos direitos autorais, nos termos da Lei Federal 9.610/98, bem como demais
licenças, autorizações e outros direitos relativos ao projeto, assim como taxas incidentes sobre a execução ou apresentação do projeto
cultural a ser executado, eximindo o Município de Guaratuba-PR de quaisquer reclamações de terceiros.
5. 1.5. O projeto proposto deverá ser executado, de acordo com o previsto no Edital.
5.1 .6. Reiponsabilizar-se em disponibilizar uma cópia digital com registro de todas as atividades realizadas no projeto, devendo
esta ser entregue no ato da prestação de contas.
5.1.7. Responsabilizar-se em disponibilisar todos os equipamentos necessários e materiais, além de recursos humanos para as
atividades de criação e execução do projeto apresentado.
5.1.8. No caso de utilização de espaço público ou cedido pelo Município de Guaratuba para qualquer das atividades atinentes ao
projeto apresentado, será responsável pela sua limpeza bem como pela retirada de eventuais materiais e equipamentos, não tendo o
Municipio de Guaratuba qualquer responsabilidade quanto a eventual avaria, furto, roubo ou danos;
Assinado dc forma eletrônica por: Tania Malinoski Baíolome//16271//Dados: l2h25ml2s//TMB2l l/DO1727ll/1"Ì22117
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Página - 43 5.1.9. Emitir mensalmente e sempre que solicitado Secretaria Municipal da Cultura, relatório das atividades propostas e da
contrapartida - se existente, contendo o resultado alcançado, o público, descrição das atividades, material de consumo, som, luz,
material didático, assistentes, prohssionais, etc.
5.1.10. Responsabilizar-sepelo cumprimento de encargosprevidenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Projeto,
expressamente isentando o Município de Guaratuba de tais valores e quaisquer outros, ainda que não previstos pelo Edital.
5. l. I I . Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao Município de Guaratuba ou terceiros durante a execução do projeto
ou em nome deste.
5.1.12. Mencionar no material de dirulgação do Projeto que este está sendo realizado "COM RECURSOS DO PROGRAMA DE
APOIO A CULTURA - MTINICÍPIO DE GUARATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E MINISTÉRIO DO
TURISMO''.
5.l.13.Apresentar prestação de contas devidamente instruída com documentos que comprovem coerência com o orçamento do

projeto aprovado/executado, em até I 0 (dez) dias após a conclusão do objeto contratual (projeto), contendo a descrição das atividades
realizadas e todo o material comprobatório de sua realização, sejam fotos, vídeos, descrição das atividades, matérias de jornais e
enviá-a à Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo para apreciação e finalização do processo através do e-mail
cultura@guaratuba.pr.gov.br. Este prazo poderá ser prorrogado, a critério do Município de Guaratuba, conforme prazos a serem
cumpridos nos termos da legislação vigente e desde que cumpra o prazo máximo de vigência deste termo contrafual.
5.1.14. No caso de o projeto selecionado não cumprir quaisquer dos itens pactuados e/ou não apresentar os documentos e itens
exigidos no Edital no 005 e seus anexos, conforme as características estabelecidas, os recursos financeiros recebidos deverão ser
devolvidos, atualizados, inclusive os rendimentos decorrentes de sua aplicação, quando for o caso, na forma da legislação vigente,
sem prejuízo da adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis.
5. I .l 5. Não transferir a outrem no todo ou em parte o objeto deste termo.
5.1.16. Devolver em caso de não cumprimento das exigências do Edital e das obrigações pactuadas neste termo, no montante integral
os recursos recebidos na forma deste termo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da notihcação
administrativa, com juros e correções monetárias acrescidas pelo INPC, computados desde a liberação dos recursos pelo Município
de Guaratuba-PR, até a data da efetiva devolução pela OUTORGADA, e de juros de mora de lYo, ao mês, incidentes a partir do 3 lo
dia subsequente ao recebimento da notificação.
VI - CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
6.1. O não cumprimento das exigências do Edital ou de qualquer das cláusulas deste Termo de Apoio Emergencial implicará na
inabilitação do responsável pelo Projeto para firmar quaisquer novos compromissos com o Município de Guaratuba, além de ficar
obrigado a devolver a importância recebida, comjuros de mercado e correções legais, não obstante às penas e sanções legais cabíveis
previstos na Lei8.666/93, além de ficar impossibilitado, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, de contratar ou licitar com o Município
de Guaratuba, assegurado. o contraditório e a ampla defesa previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
VII - CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO

T.l.Oprazoparaaexecuçãodoprojetoaprovadoéatéa30deabril de202l,podendoserprorrogadopormeiodeatodoMunicípio
de Guaratuba, desde que haja amparo na legislação federal.

7.2. O prazo de vigência do Termo de Apoio Emergencial será até o dia 30 de maio de 2021, podendo ser prorrogado por meio de
ato do Município de Guaratuba desde que haja amparo na legislação federal.

VIII-

CLÁUSULA OITAVA: DA VINCULAçÃO AO EDÌTAL

instrumento guarda inteira conformidade com os termos estabelecidos no Edital de Chamamento Público n". 00512020
CONCURSO CULTURAL GUARATUBA CULTURAL _ DANÇA.
IX _ CLÁUSULA NONA - DA PUBLICIDADE
8.1 . Este

9.

l.

Apó.s assinatura deverá o presente Termo ser publicado no

X

-

CLÁUSULA DECIMA . DO FORO

-

Diário Oficial do Município, correndo por conta da OUTORGANTE.

10.1 . Fica eleito o foro da Comarca de Guaratuba-PR para dirimir dúvidas ou questões oriundas deste Termo.
E por estarem de comum acordo com todos os itens e condições estabelecidos neste Termo, assinam-no as partes, em 03 (três) vias
de igual teor e forma, para os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Guaratuba, xx de xxxxxx de2020.

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
Roberto Justus
CPF n.'018.691.799-60

Prefeito

OUTORGANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO
Maria do Rocio Braga Beveryanso
CPF no 764.035.139-15
Secretária
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XXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxx
CPF no xxxxxxxx

OUTORGADA

ANEXO

II

DECLARAÇÃO OE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO
EDITAL DE CHAMAMENTO N" 005/2020 - GUARATUBA CULTURAL - DANÇA
Eu,

RG

CPF n"

com domicílio na Rua

Exped.

no

na Cidade de Guaratuba-PR

Declaro, a pedido do (a) interessado (a) e para fins de provas junto ao Município de Guaratuba-PR tendo-se em vista

CHAMAMENTO PUBLICO

N"

00512020

-

GUARATUBA CULTURAL

-

DANÇA, que o (a) Sr. (a)
reside no imóvel acima

identificado, localizado nesta cidade de Guaratuba-PR.
Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que responderei criminalmente em caso
de falsidade das informações aqui prestadas.

Local

Data

Assinatura do Declarante

Observações:

1)

2)

Reconhecer firma desta declaração
AnexarComprovantedeResidênciaemnomedo Declarante-quecorresponde ao mesmo endereço aqui informado como sendo o endereço

do Proponente do Projeto.

{sqÊ
*.ã+
'È

r*.q

SËei'
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ANEXO

III

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS
EDITAL DE CTIAMAMENTO - GUARATUBA CULTURAL _DANÇA
Para o Módulo "Vídeo-Aula e Apresentação"
Eu,

proponente

do

Projeto

inscrito no Edital no 005 - GUARATUBA
CULTURAL - DANÇA, venho por meio desta declaração,para todos os fins CEDER o direito do autor e o direito de
imagem para o uso do üdeo autoral próprio apresentado, pelo prazo de 01 (um) ano para uso exclusivo do Município de

C

Guaratuba-PR através da Secretaria Muncipal da Cultura e do Turismo, a partir da aprovação do projeto.
E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fé.

Guaratuba, xx de xxxxxx de2020.

ffi
xxxxxxxxxxxxxxxx
CPF n"xxxxxxxx
Assinatura do Proponente

C

#
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ANEXO IV
PROJETO

MODULO DANÇA "VÍDEO-AULA" ou DANÇA "VÍDEO-APRESENTAÇÃO"
ENVELOPE 02
EDITAL DE CHAMAMENTO

N'

005/2020 - GUARATUBA CULTURAL - DANÇA

Frr

proponente

do
iNSCritO NO EditAI N" OO5I2O2O

vídeo

.

GUARATUBA CULTURAL

-

ou DANÇA APRESENTAÇÃO venho por meio desta informar que apresento o

DANÇA, MODULO
através

de

(Indicar NA LINHA ACIMA o link DO VIDEO que deverá estar disponivel para acesso exclusivamente ao Município de
Guaratuba durante todo o procedimento para avaliação OU entregá-lo apto para acesso juntamente com os documentos
do ENVELOPE 2 em pendrive.
Declaro, ainda, que minha atuação cultural corresponde à área desenvolvida no vídeo: (explicar nas linhas abaixo como e
sua atuação cultural, como desenvolveu a criação do vídeo, e qual o tempo em que atua na iírea do projeto apresentado):

E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fé.

Em anexo juntar Portfólio ou seja, comprovantes de sua atuação na atea através de matérias de jornais e/ou blogs e/ou
revistas e/ou críticas e/ou certificados e diplomas/ou atestados de capacidade técnica, emitidos por empresa
pública ou privada e/ou declarações, contrato, nota fiscal, folders, todos legíveis, com identificação do veículo e/ou
mídia de imprensa/instituição promotora, local de publicação e data de veiculação do conteúdo/documento ou links
digitais para acesso.
Caso se trate de manifestações culturais imanentes a comunidades rurais, ribeiriúas, povos e comunidades tradicionais,
conforme autodefinição e autopertencimento, não precisam apresentar portfólio.
Guaratuba, xx dexxxxxx de2O20.

XXXXXXX)OOOCOO(XXX
xxxxxxxxxxxxxxxx
CPF n" xxxxxxxx
RESPONSÁVEL PELO PROJETO

+ -2"-.ç

*ffip
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ANEXO V
PROJETO PESSOA FÍSTCA

MODULO DANÇA "L[VE CULTURAL" e/ou
MODULO "FESTTVAL DRTVE THRU''
OU
PROJETO PESSOA JURÍDICA EXCLUSNAMENTE PARA
MODULO "FESTIVAL DRTVE THRU"

ENVELOPE 02
EDITAL DE CHAMAMENTO

N'

005/2020 - GUARATUBA CULTURAL - DANÇA

Eu,

#i{HÏri

meu projeto conforme abaixo segue:

1.

Nas linhas abaixo apresentar e explicar o seu projeto

2. Nas linhas abaixo explicar a

relevância artiítica

e cultural de seu projeto, sua fundamentação e

objetivo

3. Nas linhas abaixo explicar como é sua atuação cultural em Guaratuba-PR, como desenvolveu acnação do seu
projeto, e qual o tempo em que atua na área do projeto apresentado - juntar portfolio, conforme descrito no Edital
(comprovação com documentos)

4.

:

Nas linhas abaixo explicar comos será sua estratégia de ação e o cronograma de execução do projeto

Descrcver abaixo as Diretrizes do seu projeto:

Material que utilizará,
Número de pessoas envolvidas,
Número de postos de trabalho relacionados à execução do seu projeto (indicar quais técnicos serão
Local necessário,
Estrutura,

ç.âc
*Ë g4*
t*.

j*rËí#,

3e*E!rl*
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Orçamento - custo com planilhamento de gastos a serem executados caso o projeto venha a ser aprovado,
Data provável para a execução do projeto,
Duração do evento,

Público alvo a ser atingido,
Demais especificações para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários exigidos pelo Edital bem como para
descrever o Projeto com todas as suas características.

E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fé
Guaratuba, xx de xxxxxx de 2020.

XXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxx
CPF no xxxxxxxx
RESPONSAVEL PELO PROJETO

w
*ff*
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO _ TNEXTSTÊNCIA DE IMPEDIMENTO
EDITAL DE CHAMAMENTON" 005/2020 - GUARATUBA CULTURAL - DANÇA

Eu,

CPF

n"

RG n"

com domicílio na Rua

Exped.

Cidade Guaratuba-PR

DECLARO, tendo-se em vista CHAMAMENTO PUBLICO N' 005/2020 - GUARATUBA CULTURAI - DANÇA, que
não pertenço aos quadros da Administração Direita ou Indireta do Município de Guaratuba-PR; que não sou um dos
membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc do
Município de Guaratuba-PR, nem com estes possuo parentesco até o 3o. grau, nem possuo qualquer outro impedimento
para participar do cerlame.

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que responderei criminalmente em caso
de falsidade das informações aqui prestadas.

Local

Data

Assinatura do Declarante

Reconhecer firma desta

IIXÍUIIDITNTTü
Roberto Cordeiro Justus - Prefeito
Jean ColbeÍ Dias - Vice-Prefeito
Adriana Correa Fontes - Secretária do Meio Ambiente
Alexandre Polati - Secretário do Esporte e do Lazer
Angelita Maciel da Silva - Secretária da Administração e Secretaria da Educação
Cidalgo José Chinasso Filho - Secretário da Pesca e da Agricultura
Denise Lopes Silva Gouveia - Procuradora Geral
Femanda Estela Monteiro - Procuradora Fiscal
Femando Gonçalves Cordeiro - Secretário do Urbanismo
Gabriel Modesto de Oliveira - Secretár'io da Saúde
Jacson José Braga - Secretário da Segurança Pública
Laoclarck Odonizetti Miotto - Secretário Municipal das Finanças e Planejamento
Lourdes Monteiro - Secretária do Bem Estar e da Promoção Social
Maria do Rocio Braga Bevelanso - Secretária da Cultura e do Turismo
Mario Edson Pereira Fischer Da Silva - Secretário da Infraestrutura e das Obras
Ostapa Kutianski - Secretário Municipal da Habitação
Paulo Zanoni Pinna - Secretário Especial das Demandas da Área Rural
Prefeitura Municipal de Guaratuba

Rua Dr. João Cândido, 380 - Centro

(41) 3412-8s00
h

ttD :l..Jrcrtat. Buarar,rlla.pi.

gi)r'.br

Material para o D.O. enviar para:
taniaíâ).gu aratuba.pr. sov.br
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DOCUMENTOS DE HABTLTTAçAO
AMANDA CARVALHO PAES
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MUNICIPIO DE GUARATUBA
PR

PROCESSO

DATA:

TIPO GERAL - -\''

07ll2l2} - l0:2E
EXCELENTISSIMO SENIIOR PREFEITO DO MUNICÍPTO NT GUARA'I
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TIBA

O abaixo qualificado, requer a Vossa Excelêncrlr il:ìrri, !tlr-,: rli,tri'l iiil:
as formalidades legais, autorização paía o atendimento do pedido:

Requerente: AMANDA CARVALHO PAES
CPF'/CNPJ: 014.875.099-01

RG/Insc. Esr.: .6.128.92(,-rr r)R

Endereço: RUA CEL. CARLOS MAFRA, 1475
Complemento:
Cidade:
GUARATUBA-

Bairro COHAPIìJ'.
CEp: 832g0-i,)ü0

Telefone/Celular 41303900401
Email:

ASSUNTO/MOTIVO: PROCESSO LTCITATORIO
LOCAL ORIGEM:

PROTOCOLO

LOCAL DBSTINO:

SECRETARIA DE TURISMO E C]ULTURA

CRIADO POR:

Fenranda Tizzone

ENTREGA DE ENVELOPE 01 E 02 PROJETO CIIAMAMENTO PUBLICO
CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
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iIIJ{ÌsTËruO DA FAZEITDA
Sacnrtarla da Rôc€ilâ Fódoral do

Br.sll

Procrmdoçl+Grrd d. Fd.rldi ilr€bn
cERTÍrÂO NEGAïn/A Oe OÉsrOS

REffirAqt

l
rRlBt TOs FEDER

TS E

ÀDhrDAAïrVA

llome: AÍi|ANDA GARìtALtlO PAES
CPF! 014,875.099{tí

RêssaÍìrado

o

díreito

de a

Fazenda Nacìonal cobrar

e

insctëver quaisquer dÍvidas de

responsabilldade do sujêito pa€slvo âcima idêntilcado qu€ üerem a s€Ì âpurades, é ceÍtificedo quê
não cdìgtam p€tdências em sêu norne. rebÌivas a cíÉdftos tributárioê sdministrsdos pêlâ Secretalie

da Receita Federal do Bradl (RFB) e a inscdges em Dívida Ativa da União (MU) iunto à
Rocuradorla€sral da Fâzenda Nâcionel (FGFN!,
Esrâ certiclÌio ss rafrto à leituaçáo do suJeib passivo no âmblto da RFB e da PGFN e abtanga
inofusÌw Es Dontibuiçóas sodais prãüstãE nas alÍnsas U a'd'do paágrab único do âÍt. 't'Í d€ L€i n'

8J12, de24 deluhode 1991.
Â acÉitação dceta o€Ílidão está condicionada à lerificação d€ sua aulsntisktad€ na htamd,
cnderêçe <tütp:/lrf,r.go\r.bÊ o{, <htts:/ÂârrrwtrgÍn.gw"be.

noË

CêÍttdão emiüda grâhritãmenle com base na PonaÌia Coniunh RFSPGFN n" 1 751, de 2J10f2014.
Emìlida âs í3:44:29 do diaAlhzn0m <hs'a e data de Brasília>.
Válid€ âtó 3{rrï}512021.
Código de contoh dâ erüdão: {ta9,95ilü.F0Dl,2F^t
Qualquer râsurâ ou cÍnendâ invalldará este do{ilm€nto.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
N" 023059102-63

CPF/MF: 014.875.099{lí
Nome: AMANDA CARVALHO PAES
Certidão Íomecida para o

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos gue, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sído
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Válida alé2910312021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confìrmada via lnternet
www.fazenda.pr. gov. br

Página 1 de 1
Emitida via lntemet Priblim (29/1lno?o 1a:08:a7)
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MUNICIPIO DE GUARATUBA
EsÍado do Paraná
SECREÏARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos

No

27635l,2A20

CONTRIBUINTE GLOBAL
Requerente: AMANDA C. PAES &ClA LTDA CPF/CNPJ: 05567172000165

Contribuinte:

AMANDA CARVALHO PAES

CPFICNPJ:

014.875.099-01

Logradouro:

R Rua Cel. Carlos Mafra, No: 1475

Bairro:

COHAPAR Gidade:

Guaratuba

Gomplemento:
Observaçáo:

Finalidade
JUDICIAL

cóDrco vALtDAçÃo: 0E2780F6c8232708s0167124c871

Certificamos para os devidos Íins, que até a presente data não existem débitos

vencidos referentes a Tributos Municipais, assim como nada consta em Dívida Ativa
relativo ao contribuinte acima identificado.

Fica ressalvado

o

direito da Fazenda Municipal cobrar débitos contatados

posteriormente mesmo referente ao período compreendido nesta certidão.
Esta certidão é válida até 2710212021.

MUNICIPIO DE GUARATUBA. 29/1

1 I2A2O
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ANExo vr - DECLARAÇÃo - INnxrsrÊNcr^l DE TMrEDTMENTo
EDITAL DE CHAMAMENTO N" OO3/2020 - GUARÂTUBA CULTURAL
MANIFESTAÇAO CULTURAL

-

Eu, Amanda Carvalho Paes, CPF n' 014875099-01 RG n" 6128920-8 Órgão Exped,
Comarca:Guaratuba, da Sede C.Cas, Livro:4BAUX, Folha:7 com domicilio a Rua Cet.
Carlos Mafra, 1475, Cidade Guaratuba'PR

DECLARO, tendo-se em vista CHAMAMENTO PÚBLICO N" 003/2020 - GUARATUBA
CULTURAL - MANIFESTAçÃO CULTURAL, que não pertenço aos quadros da
Administração Direta ou Indireta do MunicÍpio de Guaratuba-PR; que não sou um dos
membros do Comitê de Credenciamentoo Seleção e de AnáHses de Projetos e Propostas
para Íins da Lei Aldir Blanc do MunicÍpio de Guaratuba-PR, nem com Gstes possuo
parentesco até o 3o. grau, nem possuo qualquer outro impedimento pârâ participar do
certame.

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estaf ciente de que
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

02 de dezem

2420.

Local

do
I

Observação: Reconhecer firma desta declaração
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MUNICIPIO DE GUARATUBA

H

DOCUMENTOS DE HABTLTTAçAO
ADALBERTO BOANINI
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NTUNICIPIO DE GUARATTIBA

-PR

PROCESSO TTPO
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DATA:

GERAL.

08112120

-

N'

1682612A20

8:,-15

qXCËtEÌ\íNSS'N.,Tçi SENTTON PREFEITO DO MUNICÍPTO NU GUARATUBA

C

O abaixo qualificado, requel'a Vossa Excelência Luna vez culnprielas
riutorização'pal'a o atendimento do peclido:

as

Requerente:

ADALBERTO BOANTN FTLHO

; 02A041.169-71. ì |
.'
Endereço': ) .
CPF/CNPJ:

"

RG/Insc. Est.:

Complqmente

Cidade:

Bairro
h

CEP:

Telefone/Celular /
Email:
ASSUNTO/MOTIVO : C}LAMAMENTO PUBLICO
.L

LOCAL ORJGEM: . PROTOCOLO '
...
LOCAL DESTÌ,I\IO:.: SECRETAzuA DÉ TURISMO E CULTURA

C

CRIADO

POR:

EN

0 I E 02 P ARA CHAMAMENTO PUB LIC O fi0 312020 MODUL( )
CAIÇARA E MOD ULO çÜL TU RA
P ULAR, CON Ì.-o RME DOC UM ENTO EM

P ROJE TO

ANEXO.
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Femanda -Fizzone

EnveloPe 01
CULTURA EDITI
SECRETARIA MUNICIPAL DA
_ MAN IFES]
BIÁNC G UARATUBA CULTURAL

Documentos Para habilitação

Módulo "Projeto Caiçara" e Módulo "Cultut

Dados do Projeto

Nome: Conexão Caiçara
Possíveldata de realização L9 a27/03/2021

Autor: Adalberto Boarin Filho

\

Contato (41) 99669-0808
Email: boarin@gmail.com

e

{

@

-rf

Â

ô

o

I

as
g

\e

\

è
.2,

\

CARNÊ DE PAGAMENTO

EVü
FIBRA

EVO FIBRA INTERNEï
CNPJ: 07221 12200A157
Fone: (41) 3472-3442
RUA JOSE BONIFACIO, 722 - CENTRO, CEP: 83280-000 - Guaratuba I PR

-

www.evoÍibra.com.br

contato@evoÍìbra.com.br

lhilnrlhnhlluhll'rrll,'rlhnllrrrhhrl
780 . ADALBERTO BOARIN FILHO
End: AVENIDA VICENTE ttACllADO
Cidade: Guaratuba. Paraná
83280.000

I oor-g

"-.*L-

I

*
ÌIorm.

840 - CENTRO/

00Í90.00009 03258.043003 00040.331 í75 3 844000000{1990

001-9

pagâmgnto

Bènafrciáio

EVO FIBRA I,ITERNET
Agên c i a/Côdlgo Bo ãê frcìâ ti o

pAGÁvEL En euALeuER BANco ou LorÉRpA Mgsuo lpós o vrNcuENTo.
Bênâticìátio EVO FTBRA INTERNET A7ZZ11ZZOOO157

2100.8 r 25500€
Espétie/Moeda

,

15t1.{nO20
Agê ncia /Ç6 dU o Bé nêÍì ciâ

2í00{

RUÀ JOSE BONIFACIO, 722 - CENTRO ÈtararubalPR
Data Dw-

N(rmem Doc.

Especie Doc.

Areìte

í1.losng20

4253713

DM

N

Uso do Eanc!

Catteira

Quant./MÉdâ

R$

Meda

Espócie

Dála Processamenlo
3011

t/2020

Nosso

Númm

32580430000040331-X

(X) Valor

Quanl- Moeda

lí9,90

R$

17

tio

/ 25500-9

írDesco.ltr/ÁâarÌmealts

lruÍÍuções d6

Qualquar dúvida sobre este bolelo mntate o betwfrçiátio

Houtras Deduções

Após vencimento cobrariuro de R$0,04 ao dia,
Após vencimento cobrar multa de R$2,40.

HDescütt?y'Abatímant6
(-)Ourtas Deduções

SUJEITO A I.ICLUSAO NO SPC EIOU PROTESTO RPOS 5 DIAS DO VENGIIT'ENTO
í+JOuÍms Ác|:iscimG

í+Jorllos/4cIésímos
(=)Valor cobrcdo

(=)Valor cobrado

14t11
Nosso Número

Pagadu

3258{t430000040331.X

780 -ADALBERTO BOARTN

Pagadot

AVENIDA VICENTE MACHADO ,

780 -ADALBERTO BOARIN F

Sâcadd/ Âvâliste: 07221122000157 -EVO FIBRÂ INTERNET

840

FTLHO

022.{t4í.16e-7í

- CENTRO - Çidade: Guaratuba, CEP: 83280-000, UF: PaÍaná
FICHA DE COMPENSAçÃO

-

15/,1112020
RECIBO DO PAGADOR

S
Brnas[5

lilil

001-9

EVO FIBRA INTERÌIET

1

il

il 11

lil

|ililil| ililil tilil

3
lpúm.

il ilil ll il ilil t ilil t

001€

2100.8 / 25500-9

ii tiI i if tiiii i

ou LoTÉRICA IIESHo APóS o vENcIiIENTo.

15nA2620

Evo FIBRAINTERNET 07221t22oo0isz
2100€ r 25500-9

RUA JOSE BONIFACIO, 722 - CEÌ,{ïRO GuâratubarPR

(=) Valor Documento

Data Doc

Númaìo Doc.

14i09n020

125t8t1
CaÌleiE

't7

R$

Uso
1

Aeite

Dála Prcesamsnlo

DM

N

3sl1',ll2s20

EspécÌe Moeda

Quatt- Moeda

ü)Vâlot

Espacrc Do6.

,ns1ru9ôss dê responssbilídade do

()Outras DeduçÃes

--

00190.00009 0s258.043003 00040.332173 3 8470000001 1990

PAGÁVEL EM QUALSUER BANco

Bonetiçiârio

ilil il iltil 1 iltil t il ililii

Autenticação Mdcânica

dúvida sobre àste ôolato coilate o

furefçiátio

Nmso

32580430000040332{
VaW
HDesconto/Abailment6

Após veneimento cobrarjuro de R$0,04 ao dia.
Após venclmento cobrar multa de R$2,40.
SUJEÍTO A INCLUSAO NO SPC E'OU PROTESTO ÀPOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)OulÍas Deduções

í+JOl/lG Acésaimos

í+)Oulros Ácrés6i?nc

(=)Valot cobrado

(=)Valor cobrãdo

de 15/1

1

l\los6o NrmeÍo

3258M30000040332.8

780 -ADALBERTO BOARTN

Pagador

AVENIDAVICENTE

?EO

-ADALBERTO BOARIN F

FTLHO

022.041.'t69-7í

CENTRO - Oidâdê:

CEP:

{JF:

Sa€dor/ Avalbìâ: 07221122000157 - WO FIBRA INTERNET

til'2n020
REC'ÊO DO PÁ6ÂDOR

ililil il il il
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1
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t
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PI

t

CAIffiA

NIS/PIS

NUMERo DE TDENTTFTcAçÃo

socnl

Número de ldentificação do Trabalhador

126.66419.53-5
Nome do Trabalhador

ADALBERTO BOARIN FILHO
Nome da Mãe

SONIA MARIA GOMES BOARIN
Data de Nascimento

Carteira de Trabalho
Número
Série

UF

15t11t1974

7412

PR

CN PJ/CEl/CPF do Empregador

Data Vínculo

79.634.960/0001-63

26t03t1998

47

Observações
Empregador
Os dados de CNPJ/CEI/CPF e Data Vínculo são referentes ao primeiro emprego do trabalhador
Entregue este comprovante ao trabalhador.

Trabalhador
O cartão acima é comprovante da sua inscrição no cadastro do PlS, sendo necessário para solicitar
informações sobre o PIS/PASEP, Seguro Desemprego e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Confira os dados de identificação impressos no cartão.
Havendo erro, dirija-se à uma agência da CAI)G e solicite a correção.
Guarde-o com o máximo cuidado, plastifique-o, se possível, e não esqueça:
*mudando de emprego, forneça
seu número de identificação para o novo emprego, pois a inscrição é única.
*havendo alteração no nome
ou no número da sua carteira de trabalho, procure a CAI)G e atualize os seus
dados cadastrais.
"para alterar o seu endereço ligue para o Disque-CAl)(A.

"'Èt
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Ar[Exo vr - DECLARAÇÃo - nynxlsrÊNct,t DE IMrEDIMENTo

EDITAL DE CHAMAMENTO NO OO3/2020. GUARATUBA CULTT]RAL _
MANrFEsraÇÃo cULTURAL
Euo Adalberto Boarin Filho,CPF n" a22.041.169-7lRG no 5.946.1s2-4 orgão Exped.
ssP/P& com domicílio na Rua vicente Machado 84O cidade Guaratuba-pR
DECLARO, rendo-se em vista CHANIAMENTO PÚBLICO No 003/2020 GUARATUBA CULTURAL _ MANIFESTAÇÃO CULTURAL, que não peTtenço aos
quadros da Administração Direta ou Indireta do Município de Guaratuba-PR; que
não sou um dos membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de
Projetos e Propostas para Íins da Lei Aldir Blanc do Município de Guaratuba-P&
nem com estes possuo parentesco até o 3o. grau, nem possuo qualquer outro

impedimento para participar do certame.
Por ser verdadg dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

Guaraúubar 07 de

Boarin Filho

I

LricdNqC]

Selo:
0 18552

Guaratuba,

vAiltA

BOÀRIN

00

TILHO...
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MNlsTÉRlo DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERNDÃO NËGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA
ATIVA DA UNIÂO
Nome: ADALBERTO BOARIN FILHO
CPF: 022.041.169-7í

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apurãdas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Semetaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍìcação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http:l/rfb.gov.br> ou <http:llwww.pgfn.gov.be.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 211012014.
Emitida às 13:56:51 do dia 01l12l2O2O <hora e data de Brasília>.
Válida até 301O512021.
Código de controle da certidão: 58F9.89F3.9E94.F444
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

.tf

,!
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
No 02311í989-80

Certidão fornecida para o CPF/MF: 022.041.169-7{
Nome: ADALBERTO BOARIN FILHO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos gue, veriÍicando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

I

'

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 06/04/202í - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confìrmada via lntemet
www.fazenda -or. oov. br

Fág'na 1 de 1
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MUNICIPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos

No

2827912020

CONTRIBUINTE GLOBAL
Requerente: Tatiana da Silva CPFICNPJ: 03986805907

Contribuinte:
GPF/CNPJ:

Logradouro:
Bairro:

022.041.169-71
, No:

Cidade:

Complemento:
Observação:

Finalidade

coDlco vALIDAÇÃo:

02EAB96CECB8F36C7BBDF44CF2C9E4F

vERrFtcAçÃo
Certificamos para os devidos fins, que até a presente data não existem débitos

vencidos referentes a Tributos Municipais, assim como nada consta em Dívida Ativa
relativo ao contribuinte acima identificado.

Fica ressalvado

o direito da Fazenda Municipal

cobrar débitos contatados

posteriormente mesmo referente ao período compreendido nesta certidão.
Esta certidão é válida até 07/03/2021.

Este CPF/CNPJ não consta no Cadastro Geral de contribuintes do Município de
Guaratuba.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar
débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando

os regístros de pendências junto à Fazenda Pública MunÍcipal, constatamos não existirem
debitos em nome do requerente, nesta data.

MUNICIPIO DE GUARATUBA.
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MUNICÍPIO DE GUARATUBA

\

DOCUMENTOS DE HABTLTTAçAO
FELIPE BITTAR DE A7ZEVEDO

t rfltlür

hÌtr ilSlllrr

MTINICIPIO DE GT]ARATTJBA
PR

PROCESSO

DATA:

TIPO GERAL.
()8t12120

NO 16849 I2A2A

- 9:-10

EXCET,ENTISSIMO SENÍIOR PREFEITO DO NTTJNICÍPITT NN GUAR^TTJB^

O abaixo qualificado, rcquer iÌ \,'osszì Dxcelência Llt.tìA \.'ez curnpriclas
as tbrmalidades legais, auÌorização para o atendimento do pecliclo:

Requerente: FELIPE BITTAR DE AZ[\

LD0
CPF/CNPJ: 287.798.u38-42
RG/Insc. Est.:
Endereço: RUA ENGENHEIRO ANTONIO BATISTA RIBAS.903
Complemento:
Bairro BREJATTJBA

Cidade:

GUARATUBA-

Telefone/Celular 4l g

9694-1323141

CEp:

8-12S0-000

g 9694-1323

Email:

ASSUNTO/MOTIVO: CHAMAMENTO PUBLICO
LOCAL ORIGEM:

PROTOCOLO

c
a

LOCAL DESTINO:

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

CRIADO POR:

Fenranda. Tíâzone

ENCAMINHO ENVELOPE 01 E 02 PAR CHAMAMENTO PUBLICO 0(I3I2O2O, MODUL0
PROJETO CArÇARA , CONFORME DOCUME.NTO EM _\NEXO.
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COPEL

www.copel.com
0800 51 00 1í6

Copsl DistÍibuição S.A.
José lzidoro Biaz6tto, 1 58 bl.C - Mossunguê - cuÍitiba PR - CEP 8l 2OO-24o
CNPJ: 04.368.898/OOO1-06- lE 90.233.073'99 ' lM 423.992-4

referência Unidade Consumidora

Mês de

BITTAR DE AZEVEDO
ENG ANTONIO BATISTA RIBAS, 903 . SB 05
ESTORIL - GUARATUBA - PR - CEP: 83280{100

51298791

Novembro12020

Vencimento

VALOR A PAGAR

01 188 352803

cPF 287.798.83842

R$ 292.34

2711112020

FAT-01 -2020971 8384549-20

ResponÊabilidade da Manutenção de llumina Pública: Municipio 0800 777 29í0/RUl

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

EEii@

FFF

N" Medidor: MD 0254232212 - BIFASICO

Médio Diário

Próxima Lêitura
Prevista

12,04 kwh

10t12t2020

ConÊumo

Constante de
Multiplicação

Leitura Atual
09t11t2020
I 3534

ffi
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Môs
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t{"
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Emitida em 1211112020

Produto
Descrição
ENERGTA ELETRTCA
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kwh

CONSUMO

Valor Base Aliq.
Valor
Unitário Total Cálc. ICMS

301 0,754086 226,98

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO
SERVICO DE VISTORIA DE UC

55,'1

10,25

226,94

1

10,25

ETiiETilEtES
Tarifas
ENERGIA ELET CONSUMO

o,5't2770

Valor ICMS
65,82

Base de Cálculo do ICMS
226,98

Valor Total da Nota Fiscâl
252,34

Resêrvado aô Fisco
Tensão conralâdaì 1271220 vofts
Limile AdequadoTênsão: 117 a 1331202 a 231 eoll6

07í 0.47C5.861 F.D8FB.9791.D795.8041.5D25

h-rEfilFl
RES. ANEEL 130/2005.

INCLUSO NA FATURA PIS
A PARTIR DE O1/1,I/2020 .
A qualquer tempo pode ser
à orêstacão
de
DE
DÈNUNÒIE
Atrâso
â

o

não relacionados
e doações.
no €dastro de inadimplentes CADIN/PR
Copel pelo Site ou Mobile.

Autenticação Mecânica
Mês
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ANEXO \TI * DECLARAÇÃO _ INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

EDITAL DE CHAMÂMENTO N" OO3I2O2O . GUARATI]BA CULTURAL _
MANIFESTAÇÃO CULTURAL

Eu,
CPF
na
Cidade

DECLARO, tendo-se em vista CIIAMAMENTO PUBLICO N" 003/2020 - GUARATIIBÀ
CULTURAL - MANIFESTAÇÃO CULTURÀL, que não pertenço aos quadros da
Âdministração Direta ou Indireta do MunicÍpio de Guaratuba-PR; que não sou um dos
membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para
Íins da Lei Aldir Blanc do Município de Guaratuba-PR, nem com estes possuo parentesco
até o 3o. grau, nem possuo qualquer outro impedimento para participar do certame.

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em câso de falsidade das informações aqui prestadas.

(^trvrítil,a
Local

u

Data

lt

2cto.

Observação: Reconhecer Íirma desta declaração

tÌur,Eiü:t!ÍGn
íirma(s)de:
BITTAR

ielo
18

0000

SÜIIGSN
suBsrÍ$tA

1

0311212020

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERT|DÃO NEGATTVA DE DÉBFOS RELATTVOS 4OS TRTBUTOS FEDERAIS E À DíUDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: FELIPE BITTAR DE AZEVEDO
CPF:287.798.83842

o

a

e

inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
Ressalvado

direito de

Fazenda Nacional cobrar

não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto

à

Procu radoria-Geral da F azenda Nacional ( PG FN ).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas'a'a'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http ://rfb. gov. br> ou <http ://www.pgfn.gov. br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014.
Emitida às 19:13:31 do dia 0311212020 <hora e data de Brasília>.
Válida ale 0110612021.
Código de controle da certidão: CF50.4A47.8267.FF46
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

d

nüf'

1tl

&

Secretaria da Fazenda e Planeiamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não lnscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CPF:287.798.838-42

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
de apurar débitos de responsabilidade da pessoa física acima identificada, é certificado
que não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida
Àiva de responsabilidade do interessado. Tratando-se de CERTIDAO emitida para
pessoa físicà, não é pesquisado na base de dados se existe débito para pessoa jurídica
da qualo interessado é sócio.

C

Certidão

C

no

20120033993-01

Data e hora da emissão

0311212020 19:19:35

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www. pfe.fazenda.s p.gov.br

Folha

I de I

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
No 023098595-84

Certidão fornecida para o

CPF/MF: 287.798.83842

Nome: CPF NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Váfida atê 0210412021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. or.qov. br

I
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MUNICIPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos

No

281',1 I 2020

CONTRIBUINTE GLOBAL
Requerente: FELIPE BITTAR DE AZEVEDO CPF/CNPJ: 28779883842

Contribuinte:
GPF/GNPJ:

287.798.838-42

Logradouro:

, No:

Cidade:

Bairro:
Complemento:
Observação:

Finatidade

coDtco vALtDAÇÃo:

8588CAE797210EAC87A625DB93E01

Comprovação Situação Cadastral
Certificamos para os devidos fins, que até a presente data não existem débitos

vencidos referentes a Tributos Municipais, assim como nada consta em Dívida Ativa
relativo ao contribuinte acima identificado.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar débitos contatados
posteriormente mesmo referente ao período compreendido nesta certidão.
Esta certidão é válida até 03/03/2021.

Este CPF/CNPJ não consta no Cadastro Geral de contribuintes do Município de
Guaratuba.

Fica ressalvado o direito de

a

Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar

debitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando

os registros de pendências junto à Fazenda Pública Municipal, constatamos não existirem
débitos em nome do requerente, nesta data.

MUNICIPIO DE GUARATUBA.
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MUNICIPIO DE GUARATUBA

DOCUMENTOS DE HABTLTTAçÃO
ANDRESSA SANTOS

i
I

,,1

MUNICTPIO DE GUARATUBA
PR

PROCESSO

DATA:

TIPO GERAL. N" 16851 I 2O2A
08ll2l2A - l0:07

EXCELENTISSIN{O SENHOR. PREFBITO DO MUNICÍPTO DE GUARATUBA

O abaixo qualificado, requel'a Vossa Excclôncia

Luì14

vez crrmpriclas

as formalidatles legais. autórização para o aten<Jimento do peditlo:

Requerente: ANDRESSA SANTOS
CPF/CNPJ: 010.61ffi79-90

Endereço:

RGlInsc. Est.:

RUA FRANSCISCO ARCEGA.2007

Complemento:

Cidade:

GUARATUBA-

Bairro COIIAPAR
CEP: 83280-000

TelefonelCelular 41 99815A366141 998150366
Email:
ASSUNTO/MOTIVO: CHAMAMENTO PTIBLICO
LOCAL ORIGEM:

PROTOCOLO

LOCAL DESTINO: SECRETARIA DE TURISMO E CULTLIRA
CRIADO POR:

'

Vanessa Leffer Guedes

ENTREGA DE ENVELOPE N'OI E 02 DO PRCUETO CAIÇARA RF,FERENTE O EDÍTAL
OO3/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

x

I

ANEXO VI
DEcLARAçÃo - lNextsrÊNcn DE tMpEDtMENTo
EDITAL DE cHAMAMENTo N' oo3/2020 - GUARATUBA cULTURAL
CULTURAL

- vnrulrrsrnçÃo

Eu, Andressa Santos, CPF no 010.615.679-90, RG no 10004126-0, Órgão Exped. Secretaria
de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária lnstituto de ldentificação do
Paraná, com domicílio na Rua Francisco Arcega 2007, Cidade Guaratuba-PR, DECLARO,
tendo-se em vista CHAMAMENTO PUBLICO N' OO3I2O2O - GUARATUBA CULTURAL

-

MANIFESTAÇÃO CULTURAL, que não pertenço aos quadros da Administração Direta ou
lndireta do Município de Guaratuba-PR; que não sou um dos membros do Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para fins da LeíAldir Blanc
do Município de Guaratuba-PR, nem com estes possuo parentesco até o 30. grau, nem
possuo qualquer outro impedimento para participar do certame.

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

08 de dezembro de 2020.

lData

natura do

eclarante

Observação: Reconhecer firma desta declaração

u,
JR

Reconheço por semelhança a(s) Íirma(s) de

ffl

lLGnsX4A0l -ANDRE55A sANT05,

Selo:

0185524SVAA0000000
Guaratuba, 08 de Deze

e 2020

VAGI{ER
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ANEXO I
AO PROJETO "GUARATUBANAS:
TERMO DE APOIO EMERGENCIAL
MULHERES CA|çARAS DE GUARATUBA" CONTEMPLADO NO EDITAL N' 003/2020
MANIFESTAçÃO CULTURAL,
CHAMAMENTO PÚBLICO - GUARATUBA CULTURAL
QUE ENTRE SI cELEBRAM O MUNICÍPIO DE GUARATUBA E ANDRESSA SANTOS, NA
FORMA ABAIXO:

NO

-

-

PREÂMBULO:
Aos

de 2020, nesta cidade de Guaratuba, Estado do Paraná,
jurídica
de um lado O MUNICíP|O DE GUARATUBA, denominada OUTORGANTE, pessoa
de direito público interno, inscrito no CNPJ n.o 76.017.47410001'08, com sede à Rua Dr.
Joâo Cândido, no 380, Centro, Guaratuba, Paraná, neste ato devidamente representado
pelo prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Roberto Justus, e
Andressa Santos, daqui por diante denominada OUTORGADA, resolvem celebrar o
presente TERMO DE APOIO EMERGENCIAL com fundamento na Lei no 8.666/1993, Lei
14.017 de 2g de junho de 2020 - Lei Aldir Blanc regulamentada pelo Decreto Federal de no.
i0.464 de 17 de agosto de 2020, Decreto Legislativo de Reconhecimento de Estado de
Calamidade Pública de n' 6 de 20 de março de 2020 e pelo Decreto Municipal no. 23.286 de
16 de março de 2020 ê suas alterações e Edital de Chamamento no O03|2O2O
GUARATUBA CULTURAL - MANIFESTAçÃO CULTURAL.

-

I-

CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO
í.1. O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio Íinanceiro emergencial
previsto no EDITAL DE CHAMAMENTO No 003/2020 - GUARATUBA CULTURAL
DANçA, para a realizaçáo do Projeto "GUARATUBANAS: MULHERES CAIçARAS
DE GUARATUBA', na forma descrita no Proieto aprovado pelo Comitê de
Credenciamento, Selegão e de Análises dos Projetos e Propostas, criado pela
portaria Municipal no 12.50412020, devendo a OUTORGADA concluir o objeto
conforme apresentado na proposta contemplada.

-

II-

CLÁUSULA SEGUNDA. DO VALOR DO PRÊMIO

2.1. O valor contemplado no EDITAL DE CHAMAMENTO No 00312020
CONCURSO- cUARATUBA CULTURAL MANIFESTAçÃO CULTURAL do
pROJETO "6UARATUBANAS: MULHERES CAIçARAS DE GUARATUBA'é de R$
70.000,00 (Setenta mil reais).

2.2. O valor correspondente ao apoio financeiro acima estabelecido será pago em
uma única parcela na conta corrente do proponente, após a assinatura do presente
termo.

- DA DOTAçÃO OnçnrUENTÁRn
3.í. As despesas decorrentes do presente Termo de Apoio Emergencial decorrentes
do objeto do presente contrato correrão por conta dos recursos das dotações
orçamentárias:
08.001 . 1 3.392.001 4.2.07 2 - 3.3.90.30.00.00
08.001 .1 3.392.001 4.2.072 - 3.3.90.36.00.00
08.001 . 1 3.392.001 4.2.07 2- 3.3.90.39.00.00
08.001 . 1 3.392.001 4.2.072 - 3.3.90.48.00.00

ilr- cLAÚsuLA TERCEIRA

y''^ú4f

-x

f(

N- CLÁUSULA

QUARTA - DAS OBRTGAçÕES DA OUTORGANTE
4.1. Caberâ à OUTORGANTE, em razâo ao seu objeto:

4,1.1. Liberar os recursos do Apoio Emergencial, de acordo com a cláusula
segunda do Edital;
4.1.2. Conceder à OUTORGADA as condições estabelecidas no EDITAL.

4,1,3. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Têrmo, nas formas
estabelecidas no Edital;
4,1,4, Tomar as providências administrativas cabÍveis, no caso da OUTORGADA
não cumprir com as exigências previstas no respectivo Edital.

v- cLÁusuLA QUINTA - DAS OBRIGAçÕES

DA OUTORGADA

5.1. Caberá a OUTORGADA:

5.í.í

os

da

Utilizar
recursos financeiros recebidos
OUTORGANTE
exclusivamente nas despesas pertinentes ao objeto do Edital, e de acordo com
o Projeto apresentado.
5.1.2. Toda e qualquer despesa a ser realizada pelo(a) OUTORGADO(A), com

os

do

Edital, previsto neste ïermo, será
responsabilidade deste, sendo vedado o uso do nome ou logomarca
recursos financeiros

da

do

MunicÍpio para a contratação de bens ou serviços.

5.1.3. Executar o projeto integralmente, conforme aprovado pelo COMITÊ DE
CREDENCTAMENTO, SELEçÃO E DE ANÁL|SË DOS PROJETOS E
PROPOSTAS. Eventual alteração de cronograma apenas será possível com
apreciação antecipada pela Secretaria Municipal da Cultura.

5,1.4. Responsabilizar-se pelas despesas relativas aos direitos autorais, nos
termos da Lei Federal 9.610/98, bem como demais lioengas, autorizações e
outros direitos relativos ao projeto, assim como taxas incidentes sobre a
execução ou apresentação do projeto cultural a ser executado, eximindo o
Município de Guaratuba-PR de quaisquer reclamações de terceiros.

5.í.5. O projeto proposto deverá ser executado, de acordo com o previsto

no

Edital.

5.1.6. Responsabilizar-se em disponibilizar urna cópia digital com registro de
todas as atividades realizadas no projeto, devendo esta ser entregue no ato da
prestação de contas.

/

ntf{

\
,\

5.1.7. Responsabilizar-se em disponibilizar todos os equipamentos necessários
e materiais, além de recursos humanos para as atividades de criação e
execução do projeto apresentado.
5.1.8. No caso de utilização de espaço público ou cedido pelo Município de
Guaratuba para qualquer das atividades atinentes ao projeto apresentado, será
responsável pela sua limpeza bem como pela retirada de eventuais materiais e
equipamentos, não tendo o Município de Guaratuba qualquer responsabilidade
quanto a eventual avaria, fuÉo, roubo ou danos;

5.í.9. Emitir mensalmente e sempre que solicitado Secretaria Municipal da
Cultura, relatório das atividades propostas e da contrapartida - se existente,

contendo o resultado alcançado, o público, descrição das atividades, materialde
consumo, som, luz, material didático, assistentes, profissionais, etc.

5.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento de encargos previdenciários,
fiscais ê comerciais resultantes da execução do Projeto, expressamente
isentando o Município de Guaratuba de tais valores e quaisquer outros, ainda
que não previstos pelo Edital.

5.í.íí.

Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao Município de
Guaratuba ou terceiros durante a execução do projeto ou em nome deste.

5.1.12. Mencionar no material de divulgação do Projeto que este está sendo
realizado 'COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO À CUlfUnR
MUNICÍPIO DE GUARATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E
MINISTÉRIO DO TURISMO".

-

-

5.1.13. Apresentar prestação de contas devidamente instruída com documentos
que comprovem coerência com o orçamento do projeto aprovado/executado, em
até 10 (dez) dias após a conclusão do objeto contratual (projeto), contendo a
descrição das atividades realizadas e todo o material comprobatório de sua
realização, sejam fotos, vídeos, descrição das atividades, matérias de jornais e
enviá-la à Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo para apreciação e
finalização do processo através do e-mail cultura@guaratuba.pr.gov.br. Este
p':azo poderá ser prorrogado, a critério do Município de Guaratuba, conforme
prazos a serem cumpridos nos termos da legislação vigente e desde que
cumpra o prazo máximo de vigência deste termo contratual.

5.1.14, No caso de o projeto selecionado não cumprir quaísquer dos itens
pactuados e/ou não apresentar os documentos e itens exigidos no Edital no
00312020 e seus anexos, conforme as características estabelecidas, os recursos

financeiros recebidos deverão ser devolvidos, atualizados, inclusive os
rendimentos decorrentes de sua aplicação, quando for o caso, na forma da
legislação vigente, sem prejuÍzo da adoção das medidas administrativas e
judiciais cabíveis.

5.í.í5.

!t

Não transferir a outrem no todo ou em parte o objeto deste termo.

t'nLhï*
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5.í.í6. Devolver em caso de não cumprimento das exigências do Edital e das
obrigações pactuadas neste termo, no montante integral os recursos recebidos
na forma deste termo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da notificação administrativa, com juros e correções monetárias
acrescidas pelo INPC, computados desde a liberação dos recursos pelo
Município de Guaratuba-PR, até
data da efetiva devolução pela
juros
OUTORGADA, e de
de mora de 1o/o, ao mês, incidentes a partir do 31o
dia subsequente ao recebimento da notificação.

a

Vl- CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
6.1. O não cumprimento das exigências do Edital ou de qualquer das
cláusulas deste Termo de Apoio Emergencial implicará na inabilitação do
responsável pelo Projeto para firmar quaisquer novos compromissos com o
Município de Guaratuba, além de ficar obrigado a devolver a importância
recebida, com juros de mercado e correçôes legais, não obstante às penas e
sanções legais cabíveis previstos na Lei 8.666/93, além de ficar
impossibilitado, pelo ptazo máximo de 02 (dois) anos, de contratar ou licitar
com o Município de Guaratuba, assegurado o contraditório e a ampla defesa
previsto na Constituição Federalem seu art. 50, inciso LV.

UI-

CLÁUSULA SÉTIMA. DO PRAZO
7.1. O prazo para a execução do projeto aprovado é até 30 de abril de2021,
podendo ser prorrogado por meio de ato do Município de Guaratuba, desde
que haja amparo na legislação federal.

7.2. O prazo de vigência do Termo de Apoio Emergencial será até o dia 30 de
maio de 2021, podendo ser prorrogado por meio de ato do MunicÍpio de
Guaratuba desde que haja amparo na legislação federal.

vilr- cLÁusuLA otTAVA: DA VTNCULAçÃO AO EDTTAL
8.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos
estabelecidos no Edital de Chamamento no. 0032020 - CONCURSO
CULTURAL GUARATUBA CULTURAL

-

MANIFESTAÇÃO CULTURAL.

CLÁUSULA NONA . DA PUBLICIDADE
9.1. Após assinatura deverá o presente Termo ser publicado no Diário OÍicial
do Município, correndo por conta da OUTORGANTE.

X

-

x

- GúUSULA DÉGIMA

. Do FoRo

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Guaratuba-PR para dirimir dúvidas ou
questões oriundas deste Termo.
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E por estarem de comum acordo com todos os itens e condições estabelecidos

neste
Termo, assinam-no as partes, em 03 (três) vias de igual teor e fonna, para os Íins de direito,
na presença das testemunhas abaixo.

Guaratuba,

de

de 2020.

MUNICíPIO DE GUARATUBA
Roberto Justus
CPF n.o 0í8.691.799-60
Prefeito
OUTORGANTE

C

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO
Maria do Rocio Braga Bevervanso
CPF no 764.035.139-15
Secretária

Andressa Santos
CPF no 01061567990
OUTORGADA

C
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ANEXO V
PROJETO

MóDULo'CULTURA popuLAR" e "pRoJETo cArÇARA"
ENVELOPE 02

PEssoA rÍstcR ou .luRÍotcR
ED|TAL DE CHAMAMENTo N" 009/2020 - GUARATUBA CULTURAL- MANtFESTnçÃo
CULTURAL

Eu, ANDRESSA SANTOS proponente do Projeto GUARATUBANAS:

MULHERES

-

CAIçARAS DE GUARATUBA, inscrito no Edital no 00312020 - GUARATUBA CULTUML
MANIFESTAçÃO CULTURAL, Módulos "Cultura Popular" E "Projeto Caiçara", venho por
meio deste descrever o meu projeto conforme abaixo segue:
1. Nas linhas abaixo apresentar e explicar o seu projeto:

Guaratubanas: Mulheres Gaiçaras de Guaratuba
Quem é a mulher caiçara contemporânea de Guaratuba?
Essa pergunta será respondida através da produção do livro Guaratubanas: Mulheres
Gaiçaras de Guaratuba (impresso e pdQ, da execução da Jornada de Saberes e Fazeres,
que contempla 3 dias de bate-papo com as mulheres perÍiladas no livro, a criação de um
Website e um perfil no lnstagram. Todo o projeto, além de ter como objeto as mulheres,
será desenvolvido principalmente por mulheres. Cada parte do projeto será descrita abaixo:
O livro, Guaratubanas: Mulheres Caiçaras de Guaratuba, reunirá perfis e fotografias de
mulheres caiçaras, de Guaratuba, sobre diversos aspectos da herança cia cultura caiçara,
entre eles, culinária, agricultura, vestuário, religiosidade e etc. O foco principal é a mudança
de comportamento decorrente dos novos costumes sociais, segundo os quais, a mulher tem
um novo papel e, muitas vezes, assume a subsistência da famÍlia. E como essa mudança
de paradigma (ainda incipiente) está acontecendo na cultura caiçara, na qual,
tradicionalmente, as mulheres são donas de casa? O livro busca traçar um perfit da nova
I
identidade da mulher

caiçara.

PROJETO EDITORIAL DO LIVRO
Guardas (ou primeiras duas páginas): Foto ou mapa da região de Guaratuba
Folha de Rosto (frontispício) (1 página): Título, subtítulo, autor e ano de

o
o

o
o
o
o
o

publicação

!

Gréditos (1 página): Informações de copyright, de direitos do autor e créditos
das imagens, ISBN
Índice (1 página): Paginagão dos capítulos
Apresentagão (2 páginas, com foto e biografia da autora): Escrita por
alguma mulher de destaque de Guaratuba
Prefácio (8 páginas, com foto e currículo da pesqulsadoia): Escrito por uma
pesquisadora sobre a cultura caiçara. O prefácio deve explicar em linhas
gerais a cultura, suas origens e o que remanesce dessa cultura ainda hoje,
principalmente na região de Guaratuba.
I - O papel tradicional da mulher caiçara (8 páginas, 3 fotos): Visão sobre
as mudanças no papel da mulher caiçara dentro de àua comunidade. Como

/
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esse papel mudou com o tempo. como ela assume papéis hoje, que não
são, tradicionalmente, atribuídos às mulheres.
caiu na rede, é peixe (8 páginas, 3 fotos): se a pesca antes estava
restrita aos homens caiçara, hoje vemos mulheres exercendo esse papel.
Relações entre força e delicadeza, medo e coragem de se rançar ao mar.
3 - Tecnologia e técnicas (B páginas, 3 fotos): A influência das culturas
indígenas, africanas e poÉuguesas no dia a dia da nova mulher caiçara. A
reaprendizagem dos afazeres numa sociedade cada vez mais dependente da
tecnologia e mais afastada dos saberes artesanais dos caiçaras. Como a
cultura caiçara vê a tecnologia e faz uso dela?
4 - Ligações ancestrais (8 páginas, 3 fotos): Histórias, costumes, cantigas e
lendas antigas. Como a cultura é transmitida através das gerações? Como as
mulheres transmitem hábitos e costumes para as gerações mais novas?
Ainda conseguem fazê-lo, em face da "concorrência" das redes sociais e
internet?
5 - A culinária como propaganda (B páginas, 3 fotos): A culinária como o
aspecto mais "famoso" da cultura caiçara. como a culinária é a peça de
resistência, o traço que hoje mais identifica a cultura caiçara.
6 - ldentidade (8 páginas, 3 fotos): euem é a nova mulher caiçara? o que
identiÍica uma mulher como pertencente à cultura caiçara, principalmente nos
dias de hoje, quando se busca a igualdade dos gêneros.
7 - A lição de ecologia das mulheres caiçaras (g páginas, 3 fotos): o modo
de vida da cultura caiçara e a sua integração com a natureza. Ecologia e
sustentabilidade na exploração dos recursos naturais. Aspectos de
reciclagem ê reuso de materiais e recursos. lnserção da cultura caiçara na
natureza.
- Esportes (8 páginas, 3 fotos): Mulheres que competem em categorias
relacionadas ao mar.
9 - Artesanato (6 páginas, 3 fotos)
í0 - Agricultura (6 páginas, 3 fotos)
11 - coletivo Jovem (8 páginas, 3 fotos): Apanhado de descendentes da
cultura caiçara.
Glossário Caiçara (1 página)
lnformagões sobre as autoras (3 páginas): Apresentaçã<l das autoras e
fotógrafa
Colofão: lnformações sobre impressão (1 página)

o 2'
r
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Total: 104 páginas
Quantidadê a sêr produzida: 300 unidades, sendo:
125 exemplares como contrapartida para a prefeitura de Guaratuba
83 exemplares a serem enviados para escolas públicas, bibliotecas, Arquivo
Público da cidade
2 exemplares para cada mulher entrevistada para o livro

o
o

o

A Jornada de Saberes e Fazeres é uma jornada de três dias de bate-papo digital, exibido
pelo YouTube e compartilhado no website criado para o projeto. Na Jornada as mulheres

i

q

perfiladas no livro vão contar sobre os seus saberes e fazeres. A
conversa será mediada
pela educadora Lilían Brandão e será aberta à participação do público.

O Website será o repositório de todo o projeto. Nele será compartilhado, gratuitamente,
o
pdf do livro Guaratubanas: Mulheres Caiçaras de Guaratuba, as entrevistas
feitas em
vÍdeo e a exibição da Jornada de Saberes e Fazeres,

lnstagram A divulgação do projeto do livro e do site se dará através das redes sociais,
principalmente, através do lnstagram. Enquanto estivermos na fase de produção
de

conteúdo com as entrevistadas, formaremos um público nas redes sociais, com a população

da cidade de Guaratuba, turistas, veranistas e outras pessoas interessadas na cultura
caiçara. O objetivo é divulgar a iniciativa da Prefeitura, que resultará na produção do
livro
Guaratubanas: Mulheres Gaiçaras de Guaratuba, site e Jornada de Saberes ê Fazeres.

2. Nas linhas abaixo explicar a relevância artÍstica e cultural de seu proieto, sua

fundamentação e objetivo.

O projeto parte do desejo de construir o livro Guaratubanas: Mulheres Gaiçaras de

Guaratuba, e da certeza da contribuição que ele dará ao registro historiográfico, cultural e

social da cidade de Guaratuba contemplando questões relacionadas à mulher, ao trabalho
e
à identidade caiçara na contemporaneidade. A ideia é que o conteúdo deste projeto tenha
um alcance amplo, para isso todo o conteúdo será disponibilizado digitalmente no website,
no YouTube e no lnstagram.

A produção de um livro, valorizando as mulheres da cidade, só tem a engrandecer a cidade
de Guaratuba. Além de mostrar a força da mulher guaratuban a, valorizar os seus saberes
e
promover o seu trabalho. E para além do livro, a Jornada de Saberes
e Fazeres visa
fomentar a construção de uma rede de mulheres criadoras na cidade.

3. Nas linhas abaixo explicar como é sua atuação cultural em Guaratuba.pR, como
desenvolveu a criação do seu proJeto, e qual o tempo em quê atua na área do profeto
apresentado - apresentando portfólio, conforme descrito no Edital (comprovação

com documentos):
Me chamo Andressa Santos, sou cidadã de Guaratuba, atuante no meio motociclístico há
mais de 10 anos. Sempre estive envolvida em projetos que buscam enaltecer a força
da
mulher e suas vivências e, por essa atuação, deientrevistas para mídias em rede
nacional.
Em 2019 desenvolvi o Leitura Caiçara, projeto de incentivo à leitura onde crio ligações
entre
a literatura e a cidade de Guaratuba, com o intuito de promover um laço cultural entre
Literatura e Turismo
Em 2018, junto com o grupo
motociclístico Filhas do vento e da Liberdade, desenvolvi a ação Uma mulher que
levanta
outra mulher, campanha de combate a depressão, que ince ntivava as mulheres
buscarem
ajuda profissional e a não desistirem, a campanha teve uma visibilidade nacional
ao ser
divulgada na televisão aberta
no
Em 2017 participeida campanha regional
de incentivo ao auto-exame, em parceria com a Associação das Amígas da Mama,
e da

e

pode ser vista

{
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gravação do videoclipe da campanha, flz doação de cabelo para instituição e mediei roda de
conversa com as assistidas, como pode ser visto no htlps://youtu.be/XcmdULRUMTA.

5.

Apresentar as Diretrizes de seu proieto:

Eu, Andressa Santos, ficarei responsável pela gerência do projeto e produção. A escritora
Cristiane Santos Gomes, fará a coordenação editorial do livro Guaratubanas: Mutheres
Gaiçaras de Guaratuba, sendo responsável pela curadoria e autoria do texto e pela direção
de arte fotográfica. Ela irá desenvolver uma metodologia de pesquisa para coleta de dados,
escrever o texto do livro e coordenar os processos de transcrição e revisão. O processo
para obtenção de material e escrita do livro se dará através do contato com pessoas
notáveis em suas áreas solicitando indicações de mulheres guaratubanas cujos trabalhos e
modo de vida remetam a cultura caiçara. A partir destas indicações e de um levantamento
independente irá, in loco, entender o trabalho destas mulheres e, juntamente com Nahyara
e comigo, Andressa, selecionar as mulheres que serão retratadas no livro. Posteriormente a
seleção, Cristiane fará a coleta do material bruto, através de entrevistas gravadas com as
mulheres selecionadas, acompanhada de fotógrafa e videomaker, e fará pesquisas
complementares. Com o material coletado e o áudio transcrito, escreverá os perfis das
mulheres para composição do livro.
Nahyara da Silva Ramos é a designer responsável peto projeto gráflco, diagramação e
Íechamento de arquivos para impressão do livro. Ela criará um projeto gráfico que, através
de uma poética visual, conjugue textos e imagens, mostrando o modo de viver das
mulheres caiçaras no mundo atual. Além do livro, ficará responsável pela criação de peças

gráficascomooconvite,opressrelease,eowebsite,coordenandoasuacriaçãoeasua
apresentação, para que esteja de acordo com a identidade visual de todo o projeto; e
cuidando para que a sua navegação seja fácil e acessÍvel para todos.

O lnstagram será gerenciado por Nahyara, em conjunto comigo e Cristiane e, nete, serão
apresentadas as lives dos bate-papos. Serão criados posts com imagens e vídeos para
conteúdos que exaltam o trabalho das mulheres guaratubanas retratadas no livro,
abordando conteúdos relacionados à vida caiçara e a cidade de Guaratuba.

A

educadora Lilian Brandão, fará

a

transcrição do material das entrevistas

responsável pelo roteiro e mediagão da Jornada de saberes e Fazeres.

e

ficará

As bolsas-brinde que conterão o livro e serão distribuÍdas para algumas pessoas

formadoras de opinião e para as mulheres entrevistadas, serão produzidas por Glacy de
Lourdes, artesã e moradora de Guaratuba, virão acompanhadas de doces produzidos pela
confeiteira Rosi Maria, moradora de Guaratuba e serão entregues pela Fabiana.
Pessoas envolvidas no projeto
projeto, a princípio, tem uma equipe de i0 mulheres, Andressa, Nahyara, cristiane,
Lilian, Laura, Glacy, Rosi, Ana Cecília, Fabiana e Mariana, suas funções e currículos
estão detalhados abaixo. Mais pessoas serão agregadas ao projeto, no decorrer do mesmo,
dependendo das necessidades técnicas..

o
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Andressa Santos
Proponente - Atuarei como produtora do projeto e contribuireicom o conteúdo do instagram
Cidadã de Guaratuba, atuante no meio motociclístico há mais de 10 anos, Sempre
estive
envolvÍda em projetos que buscam enaltecer a Íorça da mulher e suas vivências e, por
essa
atuação, deientrevistas para mídias em rede nacional. Em 2019 desenvolvi o Leitura
CaÍçara, projeto de incentivo à leitura onde crio ligações entre a literatura e a cidade
de
Guaratuba, com o intuito de promover um laço cuttural entre Literatura e Turismo
https ://www. instagram.com/leituracaicara/. Em 20 1 g, junto com o grupo motociclÍstico
Filhas
do Vento e da Liberdade, desenvolvi a ação lJma mulher que levanta outra mulher,
campanha de combate a depressão, que incentivava as mulheres buscarem ajuda
proflssional e a não desistirem, a campanha teve uma visibilidade nacional
ao sêr divulgada
na televisão aberta e pode ser vista no https://globoplay.globo.com/v/63937 86/programa/.
Em 2017 participei da campanha regional de incentivo ao auto-exame, em parceria com
a
Associação das Amigas da Mama, e da gravação do videoclipe da cam panha, fiz doação
de
cabelo para instituição e mediei roda de conversa com as assistidas, como pode ser visto

no https://youtu.be/XCmdu LRUMTA.

Cristiane Santos Gomes
Escritora - Será responsável pela coordenação editorial do livro, conteúdo das redes
e
direção de arte das fotograÍias.
Moradora de Guaratuba, dramaturga formada pela SP Escola de Teatro (2012);Graduanda
em Museologia na EMBAP (2020-2024); Pesquisadora de arte latino-amerÍcana na EMBAp
contemplada com Bolsa PlBlTl (2020); Pitúna-Ára - Videopoema em homenagem a Olga
Savary Q020); Colaboradora na WMF-Martins Fontes (2017 - 2020); Colaborãdora da
Malha Fina Cartonera, selo editorialcartonero associado ao Departamento de Letras
Modernas da USP voltado à publicação de textos brasileiros e hispano-americanos em
traduções inéditas. (2015-2017); Dramaturgia da peça O Rapto da primeira Dama,2017;
Formadora na Oficina de Dramaturgia Para Mulheres lmigrantes, SpEï 2017; participou,
com a obsessiva cia, do I Seminário de Estudos Híbridos das Artes da cena:
Ausência/Presença e Novas Tecnologias na Cena Contemporânea no Mac-ECA-USp
(2016); Menção Honrosa no 24" Festival Nascente com o livro Fluído (20í6); pesquísadora
no projeto "A tradução e publicação de poesía hispano-americana no Brasil, no
Departamento de Letras Modernas - FFLCH - USP (2014-ZO1S); professora de Redação
Voluntária na Rede Emancipa (2015); Dramaturgismo do Cortejo Bloomsday, adaptação
do
livro Ulysses, de James Joyce, apresentado no ll Festival de Artes Cênicas de Bauru
e no
Vl Festival da Mantiquêira, em 2013; Assistente de Conteúdo no prêmio Claudia (2012 2a14; Dramaturga no Núcleo Asteriskos de lnvestigação Teatralcom a peça *555,
selecionada para a Mostra Experimentos Tusp, Festival Baixo Centro e Feitivalde
Teatro
de Congonhas (2012); Auxiliar de Produção Gráfica na Casa da Moeda do Brasil (2006
20111.

Nahyara da Silva Ramos
Designer Gráfico - Cuidará do Projeto Gráfico do livro, e design das redes
sociais, site e
material promocional.
Formada em Desenho lndustrial/Habilitação programação visual na uFRJ (1995).
Nahyara
tem vasto conhecimento em design editorial, identidade visuale criação de conteúdo para
redes sociais, entre outros. Dentre a sua vasta atuação no mercado de DesÍgn
Gráfico,
pode-se destacar as seguintes experiências: Consultoria e Coordenação
em
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Comunicação e Marketing na Bella Bru e Face Clean (2018 - 2020); Consultoria e
Coordenação em Design, Comunícação e Marketing na Estética in Rio, Estética in São
Paulo e Open Brasil (2012 - 2017): Comitê de Planejamento Operacional, na área funcional
de Comunicação e Marketing no 50 Jogos Mundiais Militares do CISM (2010 - 2O12);
Designer/Diretora de Arte na Aedita Latina Editora (2010 - 2012); Assistente de Direção de
Arte na Creta Comunicação & Design (1999 - 2002); Chefe de Diagramação no Jornal dos
Sports (1997 a 1998); Designer na Scalla Assessoria & Design (1996 - 1997); Designer na
All Signs Sinalização (RJ) (1996).

Laura Ling
Formada em jornalismo e em fotografia. Atuou durante 6 anos como fotojornalista da
Assembleia Legislativa do Paraná. Trabalhou como freelancer em jornais como o Aeroporto
Jornal.
Glacy de Lourdes Villanova Chista
Artesã -Fará as sacolas dos kits promocionais
Moradora de Guaratuba. Trabalha com artesanato, executando e criando peças em crochê,
tricô e fuxico. Produz trabalhos de decoração, moda e arte sob encomenda.

Lilian Brandão
Educadora - Mediação da Jornada de Saberes e Fazeres e transcrição das entrevistas
Moradora de Guaratuba e Moretes, onde cultiva mandioca orgânica. Educadora, com vasta
experiência em voluntariado e na prática e desenvolvimento de oficinas de natureza lúdica
em temas relacionados ao meio ambiente e utilização de recursos pedagógicos naturais e
de menor impacto ambiental. Graduanda em Pedagogia na Uninter, tem formação em
Brinquedoteca e AprendÍzagem lnfantil, Contação de Histórias, Educação Especial,
Agricultura Orgânica, lmpacto Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, Gestão Ambiental,
Educação Ambiental, Empreendedorismo Social, Gestão de Projetos, Administração de
Gestão de Recursos Materiais, todos pela Prime Cursos. Também é formada no FIC
Agricultura Familiar pelo lnstituto Federal do Norte de Minas Gerais.

RosiMaria de Fátima Gonçalves
cozinheira e confeiteira - Fará o doce que acompanhará o kit promocional.
Moradora de Guaratuba, divide suas encomendas e receitas na página Segredos da Vovó.
Seu grande diferencial são os bolos confeitados. Rosi trabalhou nos Hotel Cabana Suíça,
Pizzaria Bom Paladar e Hotel Náutico sempre desempenhando as funções de Confeiteira e
Cozinheira. https://vwvw.facebook.com/106777814439325/ppsts/138823S7q70141S/
Fabiana Siqueira da Silva
LogÍstica das entregas

Moradora de Guaratuba desde os três anos de idade, Fabiana conhece a cidade como a
palma de sua mão. Ela é uma mulher trabalhadora. Como vendedora, Íazia as entregas
para as suas clientes. Já trabalhou também como cuidadora de idosos, com limpeza de
casas e no comércio.
Ana Gecília da Mota Dias
Cuidará do lançamento, caso seja presencial

0
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Moradora de Guaratuba. Proprietária e criadora da loja conceito BemBom Café Empório,
tem 30 anos, Mineira da cidade de Patos de Minas, empreende no seguimento a 1 ano. Tem
graduação em Med. Veterinária com especializaçâo na área, mas seu desenvolvimento
profissonal Íoi na área comercia!, qual trabalhou durante 5 anos no estado de MG. Nesse
período desenvolveu habilidades essenciais que serviram de suporte para inovar em um
novo segmento. A Cafeteria BemBom Café Empório, foi inaugurada no dia 23 de novembro
de 2019, na cidade de Guaratuba. Com um espaço acolhedor e autêntico, se consolida no
mercado local como uma empresa lÍdel inovadora e que tem como bandeira ações sociais
e culturais. No BemBom Café Empório foi desenvolvido projeto sociocuttural que envolve o
fechamento da rua que se localiza. Rua que liga dois pontos turÍsticos de grande
importância da cidade. Esse projeto abrange ações voltadas para comunidade com
revitalização, atividades musicais, literárias, expressão de arte e cultura livre, lives, entre
outras
Mariana Silvestre
Revisora

Formada em Letras português-inglês na Universidade Presbiteriana Mackenzie tem
experiência em preparação de texto, revisão, acompanhamento dos processos de produção
editorial, prospecção de títulos e produção de conteúdo para blogs e publicações de mídias
digitais e impressas.
Local necessário, Estrutura e Website
O projeto Guaratubanas: Mulheres Caiçaras de Guaratuba foi pensado para dar conta do
cenário em que vivemos atualmente: o novo normal. Todas as ações serão virtuais,
executadas no Website em conjunto com o Youtube e lnstagram. Faremos a entrega dos
livros na data de lançamento, previsto para 22 de Abril, ou na véspera do mesmo. Caso o
cenário da pandemia mude, faremos uma ação de lançamento, respeitando todas as
normas sanitárias, no BemBom Café.
O site será desenvolvido, sob coordenação da Nahyara, e a hospedagem será garantida por
nós por um ano, como previsto em orçamento.
As entrevistas e a Jornada de Saberes e Fazeres ficarão disponíveis, mesmo depois deste
prazo, no Youtube,
ETAPAS DO CRONOGRAMA DE EXECUçÃO

o Bate papo virtual com transmissão ao vivo através do aplicativo e pelo lnstagram
o Lançamento do site
o Edição dos vídeos e lançamento do canal do youTube
o Entrega dos exemplares da prefeitura de Guaratuba
r Montagem dos Kits lmprensa (press Release e livro na bolsa de algodão)
o lmpressão do Press Release (gráfica rápida)
o Disparo Convite digital para os bate-papos
o Produção Bolsa do Kit VIP
o Redação e Layout Press Release
o Layout Convite digital Bate-papos
o Levantamento de jornalistas de cultura, blogs, sites e portais que possam noticiar e
o

se interessar pelo do livro (Rádio local, Digital lnfluencers, Rede Record, RpC)
Transporte do livro para localde armazenagem

r0

v

o Layout e Criação do Site
o lmpressão do Livro e acabamento
o Troca de arquivos
o Revisão das provas recebidas
o Recebimento das provas (boneca, provas da capa)
o Fechamento e envio de arquivo para impressão
o Correções
o Revisão gráfica
o ISBN e código de baras
o Diagramação
o Recebimento textos livro
o Revisão texto entrevistas e legendas fotos
o Redação Prefácio
o Envio textos para escritora prefácio
o Legendagem das fotos
o Recebimento das Íotografias em alta resolução já tratadas
o Tratamento Íotos
o Redação textos entrevistas
o ïranscrição das entrevistas
o Entrevistas (2 entrevistas por semana)
o Marcação das Entrevistas
o Seleção das entrevistadas
o Disparo de e-mail para pesquisa de indicaçÕes das mulheres a serem entrevístadas
r Pesquisa da escritora do prefácio
o Contrataçãofotógrafa
o Elaboragão de contratos para a fotógrafa (cessão de direitos autorais das imagens)
o
o
r
o

e de contratos para as entrevistadas (cessão de direitos de imagem
Criação da Página do Instagram
Compra domÍnio do site

E-mailcom pedido dos logos da Prefeitura de Guaratuba e do Governo Federalpara
inserção no livro e nos posts para o perfildo lnstagram
Criação Projeto GráÍico do Livro

CRONOGRAMA
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Orçamento
Custo com Planilhamento de gastos a serêm executados caso o projeto venha a ser
aprovado.

\

mês

Gerenciamento

Livro

0
de

C

bolsas

Doce de Banana
1

Andressa Santos

1

%
4

v

Data provável para a execução do projeto
O lnstagram será colocado no ar em 20 de Dezembro de 2020. O lançamento do website
se dará em 21 de Abril de 2021, a Jornada Saberes e Fazeres, ooorrerá
em 29 e 24 de
Abrilde 2021.

Duragão do evento
3 dias de evento, com entrega dos livros Guaratubanas: Mulheres

caiçaras de
Guaratuba, Jornada de Saberes ê Fazeres, hospedagem do site por un ano, onde estará
disponível o pdf do livro e todo o conteúdo do projeto e lnstagram e youtube do projeto
Público alvo a ser atendldo
Dos í2 aos 100 anos - Moradores da cidade de Guaratuba, pessoas interessadas
na cultura
caiçara e do litoral. O projeto visa atender a curto prazo todos os moradores de Guaratuba
e
a longo pÍazo, o livro pode servir de divulgaçâo do trabalho das mulheres de Guaratuba
e,
como estará registrado, com isbn, poderá servir de material de pesquisas futuras,
levando
Guaratuba para uma discussão além da região, chegando no campo acadêmico.

Diário OÍicial do Município de Guaratuba
Atos do Poder Executivo
Edição no 727 Parte I

-

Data:20 de novembro de 2.020

E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fé.

Guaratuba, _

de

de 2e20.

Andressa Santos
CPF no 01061567990
RESPONSÁVEL PELO PROJETO
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MUNICIPIO DE GUARATUBA

a-

DOCUMENTOS DE HABILITAçAO
INSTITUITO GUAJU

,1,

MUNICIPIO DE CUARATIJBA
PR

PROCESSO

DATA:

TIPO GERAL - N'

16847

I 2O2A

08,12170 - t):37

EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO DO }IUNTCÍPTO DE GTJARATUBA

O abaixo qualiÍìcado. rccÌucr a Vossa Excclôncia LnÌÌa \/cz ctimpritlas
as formaliclades legais. autorização para o atenclimento do perlirlo:

Requerente:

INSTITUTO GUAru - RESGATE CULT. F,DU['. Al\,í

CPF/CNPJ: 10.140.583/0001-00 RG/Insc. Esr.:
Endereço: RUA JOAO FLORIANO DA COSTA,40
Complemento:
Bairro CAIEIRAS
Cidade:
GUARATUBACEp: 832u0-000
Telefone/Celular I
EmaiÌ:

ASSUNTO/MOTM: CHAMAMENTO PUBLTCO
0

LOCAL ORIGEM:

PROTOCOLO

LOCAL DESTINO:

SECRETAzuA DE TURÌSMO E CULTURA

CRIADO POR:

Vanessa Leffer Guedes

ENTREGA D E ENVELOPE N"OI E 02 MODULO PROJETO CAIÇARA REFF,RENTE AO
EDTTAL DE CHAMÁMENTO N'OO3/2020, CONFORNÍE DOCUMENTOS EM ANEXO
I
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PARA ELEIÇÃO DA NOVA
ATA DA 21" ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CuÌtural, Educação AmbientaÌ e
DIRETORIA DO fNSrnUrO CU4,iÚ - Resgate
Desenvolvimento Sustentável'
CNPJ N" 10.140.583/0001-00

pois os custos corn manutenção de uma embarcação como esta não podem ser cobertos pelo Guaju e o modelo
de embarcação também não atende as demandas de trabalho de Educação Ambiental com as crianças do
projeto Amigos do Mar e do projeto agência de Turismo de Base Comunitária. Ressaltou que há um sócio do
Iate Clube Caiobá interessado na embarcação. Os sócios aprovaram a venda da embarcação, e ficou decidido
que os recursos oriundos da venda da mesma deverão sem empregados exclusivamente para a aquisição de
outra embarcação adequadas as finalidades já descritas acima. Finalizando o Diretor Executivo eleito Edgar
Fernandez, agradeceu o empenho do senhor Fabiano Cecilio da Silva ao longo destes últimos 12 anos de
a todos que participem ativamente da vida do Instituto GUAru, para que este realmente
Guaju e
os objetivos propostos em nosso Estatuto Social. A seguir deixou-se apalawa liwe aos
consrgamos
da assembléia. Após alguns pronunciamentos, todos de ordem motivacional aos sócios,
demais
expectativas dos sócios que ora assumem cargos junto a nova diretoria e conselho fiscal, o
bem
administrativo
financeiro,
coordenador
da
e
diretor

informou a todos que

Eleição
mesn'ìos serao
desta Assemb

os

os para assinarem a respectiva ata já aprovada juntamente com o livro de presença
Geral. Finalizados os assuntos da Ordem do Dia, deu-se por encerrada a Assembléia Geral
de Eleição do lnstituto GUAJU, cuja ata, digitada por mim, Adalcio Roberto Britici, coordenador da
Assembleia Geral da eleição do novo çonselho diretor e conselho fiscal, que já lida e aprovada será assinada
por n-rim e dernais sócios, conforme relaçâo abaixo.

EZ
do Instituto Guaju

TO BRITICI

ADALCIO
Diretor Administrativo

e

Financeiro do Instituto Guaju

NOME

l.
2.
3.
4.

ASSINATURA

I

d

Edgar Fernandez
Fabiano Cecílio da Silva:..

;,J

Jeziel da Silva Malaquias:..

Flavia Regina da Silva:......

5. Viviane Aparecida Baraúna

da Silva:

6. Andréa Cristina da Silva Maia..

*J

7. Gustavo Erich Bernert....

8. Adalcio Roberto Britici...

t.rtr

!rr.Irr...

9. Leoni de Souza Britici....
10. Carla Faccin Fernandez.
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ANEXO II

DEcTARAçÃo DE REstDÊrucn EM NoME DE TERcEtRo
ED|TAI DE CHAMAMENTO N" OO4|2O2O - GUARATUBA CULTURAT

Eu, FABIANO CECILIO DA SILVA, CPF ns 018.937.789-59 RG ns 6.889.595-0 Órgão Exped.
SSP/PR, com domicílio na Rua João Floriano da Costa,40, Caieiras, Cidade Guaratuba-PR

Declaro, a pedido do (a) ínteressado (a) e para fins de provas junto ao Município de
Guaratuba-PR tendo-se em vista CHAMAMENTo PÚBLtco N" oo4/zo2o - GUARATUBA
CULTURAL - Modulo Caiçara, que o INSTITUTO GUAJU, mantem sua sede provisória no
endereço citado acima, nesta cidade de Guaratuba-PR.

Por ser verdade, dato e assino

o

presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.
Guaratuba,0T /12/2020

Eüoôt

FABTANO CEC|UO DA SttVA

-

CpF Ne 018.937.789-59

Observações:
1) Reconhecer firma desta declaração

2) Anexar Comprovante de Residência em nome do Declarante - que corresponde ao mesmo
endereço aqui informado como sendo o endereço do Proponente do projeto.

ntililã7rEEÍ@ffi
por
ILGnsÌuQO] -FABIANO

a(s

cEclLIô DA SILVA

Selo:

85524SVAAo00000
Guaratuba, 08 de
0I

EDIALI.IE GUILCEII

TAsELIÃO

ffi
JOEI PININ
ESCRE\IENTE

J
'l

t3 coPEL

www.copel.com
0800 5í 00 116

Copsl DistÍibuição S.A.
José lzidoro Biâzêrto, 1 58 bl.C - Mossunguè - Curitiba PB - CEP 81 2OO-24O
CNPJ: O4.368.898/OOOt-06-

lE 90.233.073-99 - lM 423.992-4

referência Unidade Consumidora

Mês de

FABI,ANO CECILIO DA SILVA
R JOAO FLORIANO

COSTA,40. MD2

Novembro 12020

CAIEIRAS - GUARATUBA - PR - CEP: 83280-000

40922162

Vencimento

83600 0't í52 2E600í

cPF 0í8.937.789.59

VAL

372 58

04/,12t2020

FAT{Ií.202097337

27 7 1 0-s9

Responsabilidade da Manutenção de llumina Pública: Municipio 0800 777 291O/RUl

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 18í.

lriÍ@

N" Medidor: MD 0992632213 - BIFASICO
Leitura Atual

Constante de

12t11t2020
62712

ffi
ìlês

14,03 kwh

ãriilãriÍEt
kwh

Próxima Leilura
Prevista

Gonsumo
Itlédlo DiáÍio

Multiplicação

Dt.Pgto.

14t1?,2020

\YEil5r?lEf

-Ítlt?EbF

Valor

10t2020

375

03111t2020

335,94

09t2020

327

02t10t2020

302,35

08/2020

379

01to9t2020

339,28

0712020

357

0310812020

333,01

0612020

354

0610712020

0512020

372

o210612020

357,72

04t2020

505

05to5t2020

456,10

0312020

521

01t04t2020

477,U

02t2020

457

o5t03t2020

465,94

01t2020

578

0610212020

534,06

1212019

430

07101t2020

413,81

1112019

385

04112t2019

374,56

334,38

NOTA FISCAUCONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N" í64.í94.094. SÉRIE B
Emilida em 1311112020

Produto
Descrição

Valor

ENERGTA ELETRTCA

CONSUMO

Valor Base Aliq.

Un. Consumo Unitário Total

Cálc.

kwh

317,47 29,00%

421 0,754086 317,47

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

55,1

ICMS

1

TaÍifas

,

ENERGIAÊLETCONSUMO

o,512770

Ba*

de Cálculo do ICMS

Valor ICMS
92,06

317,47

Valor Total da Nota

Fis€l

372,58

Re3eruado ao Flsco
Tensão Contratâdâ: 1271220 volts
Limite MêquadoTensãot 117 d 1331202 a 231

vots

í

48F.C9A4.5F29.8CF7.2{,5B.A455.C6í 2.F61 D

INCLUSO

A PARTIR DE 0íl't

A

do

RES. ANEEL 1 30/2005.

e

sor
de

relâcionados

e

DE
a

inclusão no edastro de inadimplentes CADIN/PR
dâ Copel pêlo Sile ou Mobile.

4sdias

4t10-1,,11

,f
40922162
Vencimento

04t't2t2020

Autentica$o Mecânica

Mês
11t2020
Valor a Pagar
372,58

ìu
tì COPEL

83670000003 4 72580í 1 1000
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FICHA PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA

PEssoA.luníotcn
Tipo

Coop / Ag.

No da conta

Modalidade

Abertura

4368

4.793-7

coNTA coRRENTE oepósrros AVrsrA PESSoAS runíorcRs INDIVIDUAL

Categoria

26t11t2010

CONTRATADA
Razão Social

COOPERATIVA DE CREDITO SUL - SI

B

Sigla

Posto de atendimento

SICOOB SUL

013 - SICOOB - PA GUARATUBA

UL
CNPJ
1

CONTRATAN
INSTITUTO GUAJU - RESGATE CULTU

EDUCACAO AMBIENTAL E

LVIMENTO SUSTENTAVEL
CNPJ

INSTITUTO GUAJU

10.140.583/0001-00

s9430800

regislro

Cód. Nat. Jurídica

Constituição

No de

39e - ASSOCnçÃO
PRIVADA

17t04t2008

0000282/00

Data do registro

13/06/2008

Representante(s) legal(ais) / procurador(es)

Tipo

CPF

EDGAR FERNANDEZ
ADALCIO ROBERTO BRITICI

ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR

039.305.599-00

Número

dereço comercial

Baino

Complemento

xUA JOAO FLORIANO DA

40

Município

UF

CEP

GUARATUBA

PR

83.280-000

CAIEIRAS
Telefone comercial

Ramal

41

Tipo de referência consultada

Nome / Razão social

Telefone

COMERCIAL

ACIG

(41) 3472-1376

COMERCIAL

EDGAR FERNANDEZ

(41) 99789-0984

Declaração
Declaro(amos) que as informações acima são verdadeiras e que li(emos) e estou(amos) de pleno acordo, não tendo
dúvidas sobre qualquer das cláusulas e condições gerais de relacionamento, abertura de conta de depósitos, produtos e
serviços do sistema Sicoob pessoa natural ou jurídica, registrado sob no 00976919, perante o Cartório do 10 Ofício de
Registro Civil, bem como de suas eventuais alterações e re-ratificações, do qual tive(mos) conhecimento e cuja cópia está
disponível no endereço eletrônico www.sicoob.com.br e nos Postos de Atendimento do Sicoob, as quais Íicam fazendo
parte integrante, inseparável e complementar da presente Ficha Proposta, após análise e aprovação desta pela Contratada.
Local
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TE CULTU

EDUCACAO AMBIENTAL

Funcionário responsável pela abertura da conta (carimbo e assinatura)

ESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Gerente responsável pela conta (carimbo e assinatura)
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Instituto cuAlu

l, Educa ção
Resgate Cultura

Ambiental e Desenvolvimento

S ustentável

a

- ESTATUTO SOCIAL'
'cAPiTULo PRIÍúEIR9

og oeuonnnlÇ- o -

seauRaç-

o * rtxRttoRoe'

como nome
ARTIGo{o-AorganizaçãoNão.Govemamental,,.lnstitutoGUAJU-Resgate
sustentaveli" tendo

Ambier$ar e DesenvoNimento
privado' de caráter
curturaï, Educação
de Direito
civit
associação
,.rnstituto GUAJ," é uma
pelo
fantasia
indêtermìnada' regida
duração
de
fins Ìucrativos'
çom
socio ambiental' sem
que rhe forem aplicáveis'
legais
peras demais disposições
da Cogta,
presente Estatuto e
à Rua Joâo Floriano
Guaratuba-PR,
cidade de
domicilio e foro na
Sede,

CEP 8328CI-000
40, Baino Caieiras'
e objetivos PrinciPais:
U tem corno finalidades
GUAJ
lnstituto
O
preservando âreas
ARTGO 20
recursos naturais'
os
ê
ambiente
e estirnulando a
l. Defender e Proteger O meio
biodiversidade
a
eonservando
vigentes;
ecologicamente imPortantes'
nas Leis ambientais
baseados
conservação
de
criação de unidades
da educação
da cidadania através
exercicio
pteno
o
ll. Estimular e desenvolver
da PoPula$o'
a qualidade de vida
ambiêntal para melhorar
ambientais e as
dos
Problemas
causas
as
lll. Estudar, Pesquisar e divulgar
sustentável;
ecologioamente
desenvolvimento
o
visando
possíveis soluções
humanos' bem como
direitos
dos
deÍesa
e
proteção
lV. Estimular e promover a
geração de
de meio ambiente, saúde'
áreas
nas
sociais,
programas e Proietos
e adolescência;
emprego e renda, infância
rel(Ibsas, cuRurais e cientificas
desportivas'
educãtivas'
V. DiÍundir atividades
editando
seminârios' cursos, treinamentos,
mnËrÈncias'
pesquisa,
realizando
nos campos
de dados, assessoria técÍìicâ
publicações, vldeos, processarnento
cqmo comercialização de
bem
sÔcio-cuftural'
ambiental, educacional'e
nnática
programas de
publicações, videos, serviços e assessoria'
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adesivos, matêriais destinados à divulgação e informação sobre os objetivos do
lnstituto GUAJU, desde que o produto desta comercialização reverta integralmente
para a realização desses obietivos;

Vl. Estimular a parcerÌa, o diálogo local e

solidariedade entre

os

diferentes

que visem
segmentos sociais, participando junto a outras entidades em ãtividades
interesses comuns;

Vll. Gestionar pela manutenção e/ou manejo do meio ambiente iunto aos orgãos
reSponsáveis, tanto governamentais como privados, pelas suas ações ou tratoS
reÍerentes aos recursos naturais brasileiros, inclusive podendo propor açÕes
judiciais que se façam necessárias, sempre que haja possibilidade de risco ou
lesão ao ambiente naturalou aos seres que o compÕe;

ARTIGO 3o - Nas atividades, dependênciâs e quadro social do lnstituto GUAJU
sâo vedados à prática de preconceitos ou discriminações raciais, de credo
religioso, de cor, ou político-partidáriasDiretor e
ARTIGO 40 - O lnstituto GUAJU não remunera os membros do conselho
do Conselho Fiscal, não distribuindo lucros ou dividendos a qualquer título ou
à
pretexto, sendo que eventuais resultados financeiros positivos serão destinados
consecução de suas finalidades e objetivos estatutários e aplicados integralmente

no tenitorio nacional.

- Nos proietos, serviços ou convênios com mais de três
membro
meses de duração, que exijam a dedicação exctusiva de algum
dentro do
associado, o Conselho Diretor poderá fixar uma ajuda de custo

PARAGRAFO ÚN1çO

orçamento do proieto, sem Ônus para
profi

a

Sociedade, respeitada

a

habilidade

ssional do executante.

ARTIGO 50

- OS recursos e o patrimÔnio da sociedade provém de contribuição

dOs sÓcios, colaboradores,

de verbas A ela encaminhadas pCIr instituiçÕes

e subvençÕes,
financiadoras de obras culturais, sociais ou ambientais, de doações

",

j

ì
{,5

'

bem como do resultado da comercialização
dos servÇos e produtos descritos no
artigo segundo, inciso quinto, com sua
apticaçâo ali estabelecida.

ô

PARÁGRAFo ÚNrco

- o instrtuto GUAJU podêrá aceitar auxítios, ctoações,

contribuiçÕes, bem como poderá firmar
convênios de qualquer natureza, nacionais
ou intemacionais, com organismos ou entidades
públicas ou privadas, desde que
não impliquem em sua subordinação ou vinculação
a compromissos e interesses
conflitantes com seus objetivos nem ponham
em risco sua independència.

ARTIGO 60

-

Todo

o material permanente,

acervo técnico, bibliográfico,
equipamentos adquiridos ou recebidos pelo instituto
GUAJU em convênios,
projetos ou simirares, incruÍndo quarquer produto,
são bens permanentes da
sociedade e inalienáveis, salvo autorização em
contrário mediante deliberaçâo
expressa pela Assembléia Geral de Sócios

- CAPíTULO SEGUNDO.

.t
.l

l

ARTIGo 70 - A sociedacte será composta de um número ilÍmitado
de sócios que
comunguem com os fins sÓcio-ambÍentais e estatutários da
sociedade,
não

respondendo pelas obrigações sociais do lnsütuto GUAJU.

I
I

ARTIGO 8" - O lnstituto GUAJU possui as seguintes categorias de associados:
SOCIO FUNDADOR - Será considerado sócio fundador aquele que tenha

l'

i

assinado a Ata de Fundação.

,i

ll. SOCIO EFETIVO

I

- Sera considerado

sócio eÍetivo, qualquer associado que não
seja fundador, maior de dezesseis anos de idade e gue tenha afuado mais de seis

meses como colaborador aprovado por deliberação da Assembléia Geral dos
Sócios.

lll.

SOCIO COLABORADOR - Será considerado sócio cotaborador, quatquer
assoeÍado ou pêssoa que não seja fundador do lnstituto GUAJU , maior de dez
anos de iclade.

3
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PARÁGRAFO ÚNrcO

-

Todo menor de dezesseis anos que deseja participar do

lnstituto GUAJU será considerado sócio colaborador, uma vez autorizado pelos
pais ou responsâveis, nos termos de direito.
ARTIGO go

-

De acordo com a situação pecuniária e social, os associados do

lnstituto GUAJU classifiçam-$e em:

l. ATIVO - Todo sócio com mais de dezesseis anos de idade, Íundador ou não,
que está em dia com suas anuidades e contribuições sociais.

ll.

SOCIO ASSSITIDO

- Todo socio com menos de dezesseis anos de

idade

estará isento de contribuição de anuidades e contribuição pecuniária.

lll, INATIVO - Todo o associado com mais de dezesseis anos, que por mais de
seis meses não cumpre com suas obrigações pecuniárias, nem com atividades
voluntárias, ainda será considerado inativo aquele associado fundador ou não, que
deixar de participar de três Assembleias Gerais consecutivas sem justiÍicativa.

PARAGRAFO 10

- Pessoas iurídicas não poderão fazer parte do quadro

social,

mas poderão colaborar corno parceiros, em regime de convênio de cooperação
técnica e/ou financeira.

PARAGRAFO 2o - Os sócios efetivos so serão admitidos ao quadro social após a
proposta ser âprovada pela Assembléia Geral de Sócios.
ARTIGO

L

í0

- São direitos dos sócios ativos:

Socios fundadores têm direito a votar e ser votado para gualquer cargo eletivo
e socios efetivos após seis meses de Íiliação como sócio eÍetivo;

ll.

Ter acesso às atividades e dependências do lnstituto GUAJU;
lll. Apresentar moções, propostas e reivindicação a qualquer dos orgãos do
lnstituto GUAJU;
lV. Convocar Assembléia Geral mediante requerimento assinado por metade mais
um dos sócios fundadores e efetivos em pleno gozo de seus direitos;

V. Apoiar, divulgar, propor e efetivar eventos, programas e propostas de cunho
socio-ambiental
4
i

$

2

'í

t

Vl. Solicitar isenção de obrigações pecuniárias da entidade, válida por até seis
meses e passívelde renovação, substituindo-as por atividades voluntárias;

PARAGRAFO lo - Os associados inativos não poderão participar das atividades

sociais

e projetos, sêndo suspênsos seus direitos de sócios, com direito

de

reingresso mediante proposta para CI Conselho Diretor, referendada pela
Assembléia Geral.

ARTIGO 11

-

Sâo deveres de todos os associados:

L Trabalhar em prol dos objetivos da sociedade, respeitando os dispositivos
estatutários, zelando pelo bom nome do lnstituto GUAJU, agindo com ética
ecológica.

ll. Defender integralmente o pleno exercício da cidadania, o direito de todos ao
meio ambiente sadio

e equilibrado, o

respeito

a todas as formas de vida, o

respeito à liberulade de opinião e a diversidade sócio-cultural, a solidariedade, o
diálogo entre os povos, a paz e os direitos humanos-

lll. Pagar pontualmente a anuidade e demais contribuições sociais.
lV. Participar de todas as atividades ecológicas e culturais, estreitando os laços de
solidarieclade e fratemidade entre todas as pessoas e naçfus-

à exclusão de um associado, por
determinação do Conselho Diretor, "ad referendum" da Assembléia Geral de
PARAGRAFO UNIGO

-

POdará se proceder

Socios sêmpre que houver violação dos principios da entidade por parte daquele.

- CAPÍTULO TERCE rRo -

ARTIGO

l.
ll.
lll.
lV.

í2 - São Órgãos de aclministração

clo lnstitttto GUAJU:

Assembléia Geral
Conselho Diretor
(revogado)
Conselho Fiscal
5

e
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ARTIGO 13

-

A Assembléia Geral de Socios é a instãncia máxima decisoria da

Sociedade, sendo composta por todos os sócios fundadores e sócios efetivos em
pleno gozo de seus direitos estatutários e legais.

PARÁGRAFO UNICO

-

Sócios Colaboradores poderão participar

das

Assembléias na condição de observadores.

- A Assembléia Geral de Sócios será convocada para eleger o
Conselho Diretor e o Conselho Fiscal, definindo suas funções, atribuições e

ARTIGO 14

responsabilidades através de Regimento lntemo prÓprio.

ARTIGO 15 - A Assembléia Geral de Socios será convmada:

l.

Ordinariamente,

no final de cada semestre para apreciar as contas

da

Diretoria, aprovação de novos sócios efetivos e a cada três anos para eleger
os Conselhos Diretor e Fiscal.

ll.

a

qualquer tempo, convocada pelo Çonselho Fiscal,
Conselho Diretor, ou por metade mais um dos socios em pleno gozo de seus
Extraordinariamente,

direitos, por motivos relevantes.

ARTIGO 16

l.

- Compete a Assembléia

Geral:

Propor e aprovar a admissão de novos Socios Efetivos.

ll. Examinar e aprovar o relatório, balanços e contas do Conselho Diretor.
lll. Ëleger o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal.

lV. Determinar e atualizar as linhas de ação da Sociedade.

V.

Autorizar a alienação ou instituição de Õnus sobre os bens pertencentes ao
instituto GUAJU.

Vl.

Éstabelecer o valor da anuidade dos sÓcios.

AR1GO 17

* A convocação da Assembléia Geral se dará por carta aos

associados ou por edital afixado na sede social com dez dias de antecedência,
sendo que o quorum mínimo para a Assembléia Geral será de metade mais um

dos socios fundadores e efetivos em pleno gozo de seus

ra
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convocâção e com qualquer número de socios em Segunda convocação, trinta
minutos após.

.DADI
ARTIGO 18

- O Conselho

Diretor

é um orgão

colegiado, qom dois membros,

efetivos e dois suplentes, subordinado à Assembléia Geral de Sócios, composto
por um Diretor Execuüvo e um Diretor Administratlvo e Financeiro, com mandatos
de três anos, permitida a reeleição.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Ao Conselho Diretor compete:
l. Organizar o quadro administrativo;

Il. lnstitulr programas, projetos, contratar serviços de terceirus, prestando contas
dos trabalhos efetuados e da gestão financeira;

lll. Decidir sobre a realização e convocar Assembléia Geral;
PARAGRAFO SEGUNDO - Os Diretores Suplentes deverão se fazer presentes
em lodas as reuniÕes do Conselho Diretol não hayendo impedimento quanto à
ocupação de outros cargos dentro da sociedade,

ARTIGO 19 - Ao Diretor Executivo compete:
l. Dirigir a execução das atividades institueionais e presidir o Conselho Diretor;
ll. Representar a Sociedade ativa e passivamente em juÍzo ou fora dele, podendo
contratar e organizar o quadro administrativo;

lll. Dirigir o plano de trabalho definido para o exercÍcio social determinando

as

linhas gerais orçamentárias e a programação anual da Sociedade;

lV. lnstÍtuir pÍogramas, projetos, contratar serviços de terceiros, prestando contas
dos trabalhos efetuados e da gestão financeira;

lV. Realizar, junto com o diretor administrativo e financeiro, a

movirnentação

financeira da entida&;

V. Nomear, dentre os sócios da entidade e permitida cumulação com outro cargo,
secretário para realização de atos de secretaria.
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ARTGO 20. Ao secretário mencionado no inciso V deste artigo incumbirá

a

guarda, confecção e organização de documentos e coÍTespondências da entidade.
ARTIGO 21- Ao DiretorAdministrativo e Financeiro compete:
l. Dirigir as atividades da sede social e do quadro de socios;

ll. Substituir o Diretor Executivo em qualquer impedimento;

lll. Realizar, iunto com o diretor executivo, a movimentação financeim da entidade.
lV' Gerenciar as finanças e organizar a contabilidade da entidade,
responsabilizando-se pela guarda dos respectivos documentos
dos balanços patrimoniais e prestação de contas.

ARTIGO 22

e

apresentação

- A movimentação financeira da entldade e sua representação

perante instituições financeiras

de qualquer

natuÍeza, especialmente para

abertura, movimentaçâo e gnceÍïãmento de contas bancárias, será realizada, em
conjunto, pelo diretor executivo e pelo diretor administrativo e Íinanceiro.

: DO CONSELHO FTSCAL ARTIGO 23

-

O Conselho Fiscal, composto de três membros efetivos e dois

membnrs suplentes, será eleito simultaneamente ao Conselho Diretor, na mesma
Assembléia Geral Ordinária, com mandato de três anos.

ARilGO 24 - Os membros do Conselho Fiscal elegerão enfe si um presidente
do Conselho Fiscal.

ARTIGO 25

l.
ll.

- Compete ao Conselho Fiscal:

Auxiliaro conselho Diretor na administração do lnstituto GUAJU;
Analisar, fiscalizar e emitir parecer sobre as açÕes do Conselho Oiretor e a
prcstação de contas da entidade, bem como sobre os demais atos
administrativos e financeiros

;

lll. Convocar Assembléia Geral dos Socios a qualquer tempo.

8
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-CAPITULO QUARTO.

Í

. DAS ELEICÕES -

i

I

ARTIGO 26

I

- O Conselho Diretor e o Conselho Fiscal serão eleitos pela

Assembléia Geral de Sócios de dois em três anos, por voto direto dos socios com

I

pelo menos seis meses de filiação efetiva.

t

I

PARAGRAFO 10 - Uma Assembléia Geral Extraordinária deverá ser convocada,
especialmente pãra esse Íim, trinta dias antes da data do termo da primeira

i
{

l

gestão, por meio de edital, quando então serão abertas as inscrições de chapas-

I

i

pARAGRAFO 20 - Observando-se o Parágrafo Prirneiro do Artigo 10 {dez), deste

I

e fundadores

I

Estatuto, todos os sócios efetivos

I

concoÍïendo apenas por uma única chapa.

poderão cornpor chapa, mas

I

ARTIGCI 27- Sócios colaboradores, inativos

e menores de dezesseis anos, não

poderão votar e ser votados, nos termos deste Estatuto e lei vigente.

ï

ARTIGO 2g
I
I

-

Os trabalhos eleitorais serão organizados por uma comissão

indicada pelo conselho diretor, "ad referendum" da Assembléia Extraordinária que
convocâ as eleiçÕes.

I
I
I

ï

- CAPíTULp QUINTq-

-9AS plSPOSlçÕES GERAIS E TRANSffÓRnS ARTIGO 2g

- os bens patrimoniais do lnstituto GUAJU não poderão ser

onerados, permutados ou alienados sem a autorizaçâo da Assembléia Geral dos
Socios, convocada especialmente para esse fim.

ARTIGO 30

- A Sociedade será dissolvida apenas nos casos previstos na Lei, por

decisão da Assembléia Geral dos Sócios, expressa pela maioria de dois terços
dos sócios efetivos e fundadores, sendo seus bens patrimoniais destinados a

I
gtl'7 {
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t

instituições similares, neste caÍio, cabendo

ao Secretário Executivo ou

sêu

substÍtuto, ser o liquidante nato da Sociedade.

ARTIGO

3í - os sócios não respondem, sob hipótese

alguma, nem mesmo

subsidiariamente, pelas obrigaçôes ou compromissos assumidos pelo lnstituto
GUAJU

ARTIGO 32 - O presente Estatuto Social entra em vigor na data de sua
aprovação, sÓ podendo ser altenado por uma assembléia geral dos sócios
convocada especialmente para esse fim, com a presençâ da maioria sirnples
dos
associados em pleno gozo de seus direitos em primeira convocação, e de um

terço dos associados com condição de voto em Segunda convocação, trinta
minutos após.

ARTIGO 33 - Os câsos omissos ao Estatuto e sua interpretação competem ao
conselho Diretor e em casos especiais â Assembléia Geral.

ARTIGO 34 - Aprovado o presente Estatuto em assembléia geral de alteração
estatutária, sêrá o mesmo, junto com a respectiva ata, levados à registro, para
efeitos de direito, constituindo-se em sua LeiOrgânica.

Guaratuba, 02 de março de 200g

ì
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<-:,!r..9:àAndréa
Silva Maia
Administrativa e Financeira

Fabiano GecÍlio da
Diretor Executivo

FllÌro
OABTPR no 30.294

t

Gmraiibâ,

18 de Janêiro de
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ü

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDrcA

NUMERO DE TNSCRIçAO
1

0.1

coMpRovANTE DE |NSCRTçÃO E DE SrrUAçÃO

40.583/000í .00

CADASTRAL

MATRIZ

OATA DE

ABERÍURA

13/06/2008

NOME ÊMPRESARIAL

INSTITUTO GUAJU . RESGATE CULTURAL, EDUCACAO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
TITULO DO ESTABELECIMENTO

(NOMÊ OE FANTASIA)

PORTË

INSTITUTO GUAJU

DEMAIS

DA ATIVIDADE

94.30-840 - Atlvldades de assoclações de defesa de direitos sociais
coDtco

E DESCRTçAO DAS ATTVTDADES ECONOMTCAS SECUNDARTAS

94,93-6{0. Atlvldades de organlzações assoclatlvas llgadas à cultura e à arte
94.99-5{0 - Atividades associativas não especiÍicadas anteriormênte
CODIGO E DESCRIçAO DA NAÏUREZA JURIDICA

399-9 - Associação Privada
LOGRADOURO

NUMERO

R JOAO FLORIANO DA COSTA

4{)

COMPLEMENTO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICIPIO

UF

83.280.000

CAIEIRAS

GUARATUBA

PR

ENDEREçO ELETRONICO

TELEFONE

(411 3472-1252

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAçAO CADASTRAT

DATA DA SITUAçAO CADASTRAL

ATIVA

1310612008

DATA DA S|TUAçAO ESPECTAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia A611A2020 às 2í:04:02 (data e hora de Brasília).
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MINISTÉR|o DA FAZENDA
Secretarla da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERNDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS
DA UNÉO

C

À OIUOE ANVA

Nome: INSTITUTO GUAJU - RESGATE CULTURAL, EDUCACAO AMBIENTAL E
DESE NVOLVIME NTO SUSTENTAVEL
GNPJ : 10.140.58310001 -00

Ressalvado

o

direito de

a

Fazenda Nacional cobrar

e

inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome! relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto

à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. Í1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍìcação de sua autenticidade na lnternet, nos
end

e

reços <http :l/rfb. gov. br> ou < http ://www. pgf n. gov. br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de ZfiAPOM.
Emitida às 20:44:35 do dia 0611212020 <hora e data de Brasília>.
Válida ate 04/06/2021.
Código de controle da certidão: BFA8.D17A.84A8.B8B5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
No 023110618-18

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: í0.140.583/000í{0
NOME: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 0510412021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lntemet
www.fazenda.pr. gov. br

Pâgha I dê

1

Enìtido vìa lntemet Pitblíca PA12Í2020 20:47fl0)
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MUNICIPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos

No

28267 /,2020

CONTRIBUINTE GLOBAL
Requerente: Edgar Fernandez CPF/GNPJ: 03930559900

Contribuinte:

INSTITUTO GUAJU . RESGATE CULT, EDUC, AM

GPF/CNPJ:

10.140.583/0001-00

Logradouro:

R

Bairro:

CAIEIRAS Cidade:

RUA JOAO FLORIANO DA COSTA, No: 40
Guaratuba

Complemento:
Observação:

Finaridade

cÓpleo VALTDAçÃo: 1E862D0EG88DG88C46806067885C852E

ORGÃOS PUBLICOS

Certificamos para os devidos fins, que até a presente data não existem débitos

vencidos reÍerentes a Tributos Municipais, assim como nada consta em Dívida Ativa
relativo ao contribuinte acima identificado.

Fica ressalvado

o

direito da Fazenda Municipal cobrar débitos contatados

posteriormente mesmo referente ao período compreendido nesta certidão.
Esta certidão é válida até 06103/,2021.

MUNICIPIO DE GUARATUBA.

0611 2 I2O2O

!

,/L

Í^

2"1

06n?i2020

Consulta Regularidade do Empregador

-:..;t.tl

c^txâ

CÂIXA ËCONOMIt: A FËT}ËRÀL

CertiÍicado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:
Razão SociaII

Endereço!

10.140.s43/ooo1-oo
INSTITUTo GUAJU RESG CULTURAL EDUC AMB E DESENV SUSTENT
RUA JOAO FLORIANo DA COSTA 40 ASSOCIACAO / CAIEIRAS / GUARATUBA

/ PR / 83280-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Ceftificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade: tg / lL/ 2A2O a

Certificação

N

úmero:

LB

/ 12/ 2020

2020

11

1902 50462 4922009

lnformação obtida em O6/L2/202O 23:16:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condÍcionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br
a

{

https://consuha-crf.caixa.gov. br/consultacú/pagesli mpressao
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CERTIDÃO NEGATTVA DE OÉATTOS TR.ABATHISIAS

- RESGATE CULTURAL, BDUCACAO AMBIENTAL E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (MATRIZ E FILIAIS)

Nome: INSTÏTUTO GUAJU

CNPJ: 10.140.583/0001-00

Certidão no: 32L41285 /2A20
Expedição: 06/L2/2020, às 20:59:24
Validade: 03/06/2A2L - 1-80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

certifica-se que INSTIIUTO GUA.tt' E

a'

:
:
(

(
a

RESGAIE CULTURAL, EDUCACAO AMBIENTAL
DESEII1|OLVrUENIO SUSTENTA\IEL (MATRTZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ

sob o no 10.1{0.583/0001.-00, NÃO CONSTã, do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de jurho de 2a77, e
na Resolução Administrativa no I410/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20IL.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal- Superior do Trabalho na
ïnternet (http : / /www. tst. j us . br) .
Certidão emitida gratuitamente.
rNroRMAçÃO TMPORTÀÌ{TE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naLurais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabal-hisLas, inclusive no concernenLe aos
recolhimentos previdenciáríos,
a honorárì-os, a custas, a
emolumenLos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o M inistério PúbIi
Trabalho ou ComÍssão de Conciliação prévia.
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ANEXO VI

DEcTARAçÃo

-

tNExtsrÊrucrn DE tMpEDtMENTo

EDITAL DE cHAMAMENTo N" oo3l2o2o - GUARATUBA

cutruRAl- MANtFesrnçÃo

CUTTURAL

Eu, INSTITUTO GUAJU, CNPJ ns 10.140.583/0001-00, lnscrição Estadual lsento, com domicílio
na Rua João Floriano da Costa, 40, bairro Caieiras, Cidade Guaratuba-PR
DECLARo, tendo-se em vista CHAMAMENTo PÚBLlco N" oo3/2020 - GUARATUBA cULTURAL

-

que não pertenço aos quadros da Administração Direta ou
lndireta do Município de Guaratuba-PR; que não sou um dos membros do Comitê de

MANIFESTAçÃO CULTURAL,

Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc do
Município de Guaratuba-PR, nem com estes possuo parentesco até o 3e. grau, nem possuo
qualquer outro impedimento para participar do certame.

Por ser verdade, dato e assino

o

presente documento, declarando estar ciente de que

responderei criminalmente em caso de falsidade
das informações aqui prestadas.
G ua

ratu ba,07 / L2/ 2O2O.

cal Data

r Ferna
Diretor Executivo - lnstituto Guaju

Diretor Adm/Financeiro

Britici
- lnst. Guaju

Observação: Reconhecer firma desta declaração

ï0
Reconheço por semelhança
a(s) Íirma(s) de:
I LGnsNyo0j -EDGAR

Selo:
0t85524SVAAOO0

ouurryo,

FERNANDEZ..

Firrtff;ffieru
JR,

o"
g$

EDJATM

JOEI PDRIN
ESCRE\TENTE

Reconheço por semelhança a(s) firma(s)de
I LcnsKrp0] -ADALCÌO ROBERTO BRTïICI

Selo:

0l85524SVAAoooo0
EDJAI.MF GUILGEN
JR.
TABEUÃo

PENIN
ESCNEVENTE

.={
,ín

ürr/

Prefeitura Municipal de Guaratuba
Estado do Paraná

ratuba

PFE;EIÌURA DO NUilIÊIFIO

Lei No 1. 363 de 30 de setembro de 2.009.
Data:30 de setembro de 2009.

Súmula: "Declarando de Utilidade Púbtica Municipal

o

INSTITUTO GUAJU - Resgate Cultural, Educação Ambiental
e Desenvolvimento Sustentável" (Projeto de Lei No 449 de
autoria dos Vereadores Natanael Correia de Araújo, Sérgio
Alves Braga, José Carlos Gonçalves e Mário Cezar Temóteo).

A

Càmara Municipal
Municipal, sanciono a seguinte lei:

de

Guaratuba aprovou

e eu, Prefeita

Art. lo - Fica declarada de Utilidade Pública Municipal o INSTITUTO GUAru

-

Resgate Cultural, Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, sediado nesta

cidade, à rua João Floriano da Costa, no 40, Caieiras, inscrito no CNPJ sob
10. 140.s83/0001-00.

no

Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais
disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Guaratuba,30 de setembro de 2.009.

EVANI JUSTUS
Prefeita Municipal
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MUNICIPIO DE GUARATUBA

(

e

DOCUMENTOS DE HABTLTTAçÃO
DAVID DE SOUZA

ilrrrú81

MUNICIPIO DE GUARATURA
PR

PROCESSO

TIPO GERAL. ]\"

16823

I

2O2O

DATA:

08ll2l2} - 8:44
EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUARÁTT]BA
-. I
O abaixo qualificaclo, r'equer a Vossa Excclência unla vcz curnpritlas
as formaliclàiies legais. autorização puÌra o atenclirnento do pecliilo:

.:

Requerente:

DAVID DE SOUZA - GLiARATUBA

CPFiCNPJ: A4.241,595rcQA]-72
Endereço: AV.SANTA CATARINA, 1i9
Complemento:
Cidade: "
GUARATUBA-

RGlInsc. Est.:

Bairro COROADOS
CEp: tJ32B0-000

Telefone/Celular 4134726563.
Email:

ASSUNTO/MOTM: CHAMAMENTO PURLICO
LOCALORIGENI: PR0TOCOLO
LOCAL DES:IINO: SECRETARIA DE TURISMO
CRIADO

POR:

E CULTURA

'Vanèssa'Leffer Guedes

ENTREGA DE'ENVELOPE N:OI E N"O2 DO PROJETO CULTURAL MODULO MLISíCA
FESTIVAL DRIVE THRU REFERENTE AO CHAMAMENTO PUBLICO N"OO4I2020-SNICT
FOMENTO-EDITAL:ALDIR BLANC GUARATUBA CULTLTRAL-MUSICA. C]oNFORME
DOCUMENTOS EM ANEXO.

E-mail: AndersnprosonehounailÕrn

ÉTIIIELOPE 1: EDTÍAL DE CHAM,UqEÍTÍO PÚBII6
ATDIR BLqilC GUARATUBA CI'LTURAL - MUSTCA
Pïoieb Cultural Módulo tlúsica Festival DrircThru
prefeinrn ilunftipal de Guaraluba - PR
DAVTD DE SOT'ZA. GTTARAruBA- ME
CÍ[PX/MF: O4'2lÍ1.s96 | íxoÍN.t-7z
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PÀRÀNÂ

SECRETAFIA DE ÉSTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTR çAO PENIÍENCúR|A

2.1ü-380-7

OATA DE

CURNtsA/PR

0'lr03r1 960

I

ËPR@Prr.qrc4

ilÂschrENTü

0ATA DË EXPËDçÂO m,0/v201

DoC. ORIGEM: COIIARCA=GUARATUBÁ/P& DA SEDE
C.CAS=81, LMRO-'I BÂUX, FOLIIA=31

NATURAL0ADE: GARLIVA/SC

EOITE UACEL

HLnçÃo:HËlÍoRsot zA

xo,re DAVID SOUZA

RËGFTRoGERAL

I

- CODIGO DF

pí,l.rwoàxcta

J('cr t

COM?ETÊNCIA

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

IDENl'IFIC]AI]OR

O SOL]IAL / FONE / ENDERF]ÇO
R
PJ 04.241.596/0001-72
DE SOUZA - GUARATUBA
SANTA CATARINA íí9

. NOME OU

2003

MtiNro

MINISTERTO DA PREVIDÈNCI.{ SOCIAL - MPS
INSTïTI-ITO NAC]IL}NAL DO SEGTJRO SOCIAL ' INSS
lncnÈi"nra DA RECtF.lrA PREVIDENCIÁRIA - sRP

1012020

a4.241.596/0001-72

. \ALOR DO INSS

125,95

VALOR OIJ'TR.{S

0,00

BA PR
EP 83280-000
{rJ

- VENCIMEN'fO
(tJso exctusivo ÌNSS)

t2

5

0311212020

de receita de valor intcrior ao
O:E, vedada a uti lizaçàti de GPS pâfa recolhimento
l ecÈt [a quË resultu valor intèrior deverá
em resolução publiuada pelo INSS.
nos nìeses subsequentes, até
adic to narla a contribuição ou lmpot?tncla correspondente
total sej a gual ou sÌÌpedÕr ao valor Ìrrnllno Íixatlo

@
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z

o
o
c

10 - AI-MiMIJLTA Ë

1r -

5,82

'fo]ãL

131,77
ATJTENTICAÇÀO

0

vt

Íz
5

:1d

.

&ffi

ì&ÍVtACrt<lA Jalf,/tl

MINISTEIìIO DA PREVIDÊNCI,A SOCIAL - MPS
INST1TUTO NACIONAL DO SEGURO SOC'IAL'INSS
iecíaianra DA REcEITA PRFI/IDËNLIIÁRIA - sRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

NOMÌ: ()U IìAZÀO SOCI,AI, / FONF / LND[ìREÇO
04.241 .596/0001 -72
ID DE SOUZA - GUARATUBA
SANTA CATARINA 119

5

CìODTGO DE

2003

. L:OMP]]TÊNCIA

1U2024

- rDtjN'rÌÌ'-lc^DOR

04.241.596/0001-72

VALOR DO INSS

125,95

. VÀLOR OU'|RAS

0,00

BA PR
P 83280-000

ul
l-

2

5
tD

VENCIMEN'fO
cxclusivo INSS)

0311212020

l0 - ATM/MTJLTA Ìl
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DECLARAçÃO üË FIRffiA MERGAI$TfiL XNDãV!BT.!A[.

;:1;i,iHbi,'-.,?Rí.iì:(:HII9L:II'

IiiRÊ !]A SFDE
DO TITULAR íqonplelo, sem .ÌlrÍevialuras)

DAffiD DE

SOL|ãA

NATURAL DE (cideoe e sglâ do estado)

ESTADO CIVIL

I.{ASIOJ'JALIT'ADE

GÂRltlÀ*ss.

gaSAnO

, X'BASIITEIRÀ

FILHO DE

(mãç)

ipai)

HnTtE HÂCïRï.

m-*#"9Sã&oFrssÃo

suç:/rgiía

Tsru1*g$r#*"*ooo
órgúoemissor
UF

IOEMTIDAOE

núnèío

2

a

380
(LOGRAOOURO

SSP

(

íoilrâ de €mancipâção - soÍntrtê no

** o' **$5?8ô95&9-53

P&

-u,avetc)

cArÂÊrfia

*R

CPF (núíÍr€ru)

NÚUIËRO

EAIRRO/ DISTR!ïO

.

CEP

BÀIüüdAIO COBO*Do$ 8J.2BO-0OO

ïtsr

CODIGD DO t\.fl.rNlçlPlo
(Uso d6 Junlã oomercial)

uÈ--

çïTA.ÈüEUBA

PÀBÀUÁ

declara, sob as penas da lei, não estar ímpedido de exerceratividade mercantil, que não possui outra Íirma mercantil indiüdual e

Íeguen

cÓDrc'cooATo

DEscRrçÃoDoAïo

I

cÔDtcoDoEVENTO DE$cRtçÃoDoEVËMft)

c0NslI$rrqs0

wQrI[DB4iSnSrO urtRo

302

DETID DE SSUSA - ÊTANÀgflBA

LOGRADOURO (rua, av, elê,)

CATÂRIüÀ

NÚMERo

'BAIRRO i DISTRITO

"co#t$or,,,ur,r,cipio

cÈP

iUso da Jurúa Comerciali

RÂï.$. JTRIO CO,ROADOSUF

MUNrcÍPlo

"

".**râ3f;o.ïS$Ê_*o,L,

#Ã+â#fr.q#

VALOR DO OAPI-IAL (pcÍ exlenso)

(TBS$

3*OOQ,O0
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDrcA

NUMERO DE INSCR|çÃO

coMpRovAÍ\rTE DE tNscRtçÃO E DE StrUAçÃO

04.241.5S610001-72
MATRIZ

GADASTRAL

DATADEABERTURA

15rfir200í

NOME EMPRESARIAL

DAVID

tE SOIIZA . GUARATUBA

DO ESTAEA-ECIMENTo

(NOÍrlE DE FANTASIA)

PORTE

EQUIPE PR().SOM COMERCIO E LOCACAO TE SONOFüZACAO
cóDtGo

DAATIVIDÂDË

ME

PRIICIHL

47.56-3{10 -Comérclo varejlsta especializado de lnstrumentos musicais e acessórlos
E

DEscRtçÃo DAs

77.29-2-02
,{7.53-s-00
73.19-0.0'l
90.01-9-06

ATIVTDADES

Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pêssoal; instrumentos musicaie
- Gomércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudío e vídeo
- Consultoria em publicidade
-Atividades de sonorização e de iluminação
-

DA NATUREZAJURÍDIcA

E

213-S . En

presário {lndivldual)

LOGRADOURO

NÚMERo

fi9

AV SANTA CATAÍüiIA

COMPTEIIdENTO

CEP

BAIRRO,Dl TRÍÌO

MUNtcÍqo

UF

83.280-000

BALNEARIO COROAÍX)S

GI,IARATUBA

PR

ENDEREÇo ELFrRÒNtco

TSEFOòIE

davl@equipepros om.com.br

{4í13/í72-6563

ENTE FEDERITMO RESPONSÃVEL (EFR)

CADASÍRAL

ATIVA

DAÍA DA StrUÀçÃO CADÀSTPEL

03/lín00s

MOTIVODE

CADASTRA-

ESPECIAL

DATA DA

SÍIUAçÃb ESPËCIAL

Aprorado pela lnstrução Normati\a RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia O211212020 às lg=35:42 (data e hora de Brasítia).
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A D|VIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: DAVID DE SOUZA - GUARATUBA
C NPJ : 04.241.596/0001 -72

Ressalvado

o

direito

de a

Fazenda Nacional cobrar

e

inscrever quaisquer dívidas

de

responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

à

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1'1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de '1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet,
endereços < http ://rfb. gov. br> o u <http ://www.pgfn.

gov. br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de
Emitida às'19:15:09 do diaA611212020 <hora e data de Brasília>.
Válida ate 0410612021.
Código de controle da certidão: 882A.8903.E857.F087
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2lj\l2T14

nos

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
No 02308948748

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.241.59610091-72
Nome: DAVID DE SOUZA-GUARATUBA

Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Gontribuintes do lCMSlpR
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até

O110412021 -

Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lntemet
www.fazenda.pr. gov. br

Pâgina I de 1
Emitìdo vía btemet Púbri@ (0A12PO20 t9-12:29)
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MUNICIPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

M

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos

No 28183

I 2020

CONTRIBUINTE GLOBAL
Requerente: DAVID DE SOUZA - GUARATUBA CPF/CNPJ: 04241596000'172
Contribuinte:

DAVID DE SOUZA. GUARATUBA

GPF/CNPJ:

04.241.596/0001-72

Logradouro:

R AV.SANTA CATARINA, No: 119

Bairro:

COROADOS Cidade:

Guaratuba

Complemento:
Observação:

Finatidade

CODtcO VALIDAÇÃO: 77815E7C81 24146668A6516768C43

coNcoRRÊNCIA / LlClrAçÃo
Certificamos para os devidos fins, que até a presente data não existem débitos
vencidos referentes a Tributos Municipais, assim como nada consta em Dívida Ativa
relativo ao contribuinte acima identificado'

Fica ressalvado

o direito da Fazenda Municipal cobrar débitos contatados

posteriormente mesmo referente ao período compreendido nesta certidão.
Esta certidão e válida até 0410312021.

MUNICIPIO DE GUARATUBA. O4l1 2I2O2O

_0
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..ir\I:l':ì,'

i*,Ì:-i]-r

,.-ìrr.

c,ítt"Krt

C.AIXA gCüN*I.4 I.üÀ FTNE RÀL

Certificado de Regularidade do
FGTS . CRF

Inscrição.

04.24r.s96/OOO|-72

Razão Social:

DAVID DE souzA GUAMTUBA
RUA SANTA CATARINA 119 / BALNEARIO COROADOS

Endereço;

83280-000

/ GUARATUBA /

PR

/

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maÌo de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS,

o presente certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
debitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.
/

It/

2020 a

Certif icação

Nú

me r oz 2Q20 11 3 0 00

Validade:

30

29

/ L2/ 202A
3031

5227 5 197

Informação obtida em 03/12/2020 t5:03:55

A

utilização deste certificado para os fins previstos em Lei esta
condícionada a verificação de autenticidade ne site da Caixa:
www.caixa.gov.br

0
{

MINISTERIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de lnspeção do Trabalho
CERTIDÃO OT DEBITOS
NEGATIVA
EMPREGADOR: DAVID DE SOUZA. GUARAïUBA (EQUIPE PRO-SOM
COMERCTO E LOCACAO DE SONORTZACAO)
CNPJ : 04.241.596/000 1 -72
DATA E HORA DA EMISSÃO: O2I12I2O2O, àS 2Ah25
CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM
débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identiÍicado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na
Portaria Interministerial MTE/SDH n'2, de 12 de maio de 2011, que dísciplina o Cadastro de
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

t.

l{inlmü do tlE, r ccrüdto ore lnrtltuÍde Írf,.tlÉ
últlmr dturçrio ocorrldr rm crdrrtror rdnrrlnhürrtlvol pdo rmltonúo, de rnodo quq

Gorúotmc aÉlgo 5Ê$ únlco de poÍerle

trmtpnl

r

havcndo procctlot cnvladoc à Procuredorla da Frurdr l{aclonel . PFI{, quanto r cct g podrú
rcr obtlda ccrtldlo pcrentc equclc órllo, úrendo a dcmonrtrar a rltueção rtudlreda dor
mctmot,

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço
http://www.mte.gov.br/certidao/inÍracoes/debitos utilizando o código 3qPlr3K.
5. Expedida com base na Portaria MTE n" 1 .421 , de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.
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DECrÁRAçÃo

-

rN

EXrsrÊwcn DE lMpEDlM ENTo

Eu, David de Souza, CPF n"357.802.589.53 RG n" 2.164.380-7, Orgáo Exped. SSP/PR

com domicilio na rua Santa Catarina 119 Cidade Guaratuba
Declaro, tendo
CULTURAL

-

-

-

PR

se em vista o CHAMAMENTO PÚBUCO N" OO4|2O2O- GUARATUBA

fUÚSlCn, que não pertenço aos quadros de administração direita ou

indireta do município de Guaratuba

-

PR; que não sou um dos

membros do Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para fins da LeiAldir
Blanc do Município de Guaratuba - PR, nem com estes possuo parentesco até o 3e.
Grau, nem possuo qualquer outro impedimento para participar do certame.
Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que

responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

Guaratuba,03 de Dezembro de 2020

Assinatura do Declarante
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MUNICIPIO DE GUARATUBA

d

DOCUMENTOS DE HABTLTTAçAO
VALENTIM DIAS TEMOTEO JR

ffi

MIJNICTPIO DE CI]ARATTJRA
PR

PROCESSO

DATA:

TIPO GERAL. N"
08112120

Ió852 I 2O2O

- e:46

EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO DO NTUNTCÍPIO DD GT]ARATT]BA

asrÍì,rnrarida<res regais.

Requerente:

ou,n.irun?oï;f: ÏïilÏ,",:.l-'.l;ï:ïï;Jossa

'cz

ctttnptid's

VAI-ENTiM DIAS TEMorEo JUNIOR 0464|1}els
29.71tÌ.sS1/00íJ1"83 RG/Insc. Esr.:
RUA GUARATUBA,645

CPFICNPJ:
Endereço:
Complemento:
Cidade:
GUARATUBATelefone/Celular

Email:

ExcclôLtcia utrta

Bairro PICARRAS
CEp: 832u0-000

14188771568

fiscal3(cD,aeuiacontabilidade.

ASSUNTOiMOTM: CHAMAMENTO PLTBLTCO
u

,,

LOCAL ORIGEM: ' PROTOCOLO
LOCAL DESTINO: SE,CRETARIA DE TURISMO
CRIADO

POR:

E CULTUR,,\

Vanessa Leff.er Guedes

ENTREGA DE ENVELOPL, N"0 | F.07 MODLILO DANç]A FESTTVAL DRrVE THRU pROJnro
NossA RAÍZES REFERENTE Ao EDITAL llstz(j2l,coNFoRME DocrJMENTos EN4
ANEXO.
,

X

l

ENV E LOPE 1
EDIHL DANçA - MÓDULO DANçI
DRIVE THRU
PROJETO: NOSSAS RAIZE

DOCUMENTAçÃo Do PROPOI
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BRASIL
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Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do CPF: 046.411.709-75

Nome:VALENTIM DIAS TEMOTEO JUNIOR

Data de Nascimento: 08/09/í983

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: 2011112001

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: í7:40:54 do dia 0711212020 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 026C.F74D,A92A.72D6

Este documento não substitui o "Comprovante de lnscrição no CpF"
(/Servicos/C

P F/l m

pressaoCom provante/Consu lta I m pressao.asp)

(Modelo aprovado pela IN/RFB no 1.548, de 1310212015.)
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ü

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERO DE |NSCR|çAO

29.7í 8.58í /000í
MATRIZ

GoMPROVANTE DE TNSCR|çÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

A3

DATA DE ÀBERTURA

1910212018

VALENTIM DIAS TEMOTEO JUÌrllOR 04641í70975
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

VALENTIM JUNIOR DEGORACOES & EVENTOS

ME

DA

PRINCIPAL

82,30-0-0í . Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e Íestas
DAS

E

Não inÍormada
NATUREZA

2í3-5 - Empresário (lndividual)

9A R Guaratuba

F;.á"*

I

NUMERO

COMPLEMENTO

645

TERREO

BAIRRO/DISïRTTÒ

MUN

UF

Picarras

GUARATUBA

PR

ÍELEFONE
j

unyor_gtba@hotmai l.com

(4113172Jt733

ENTE

CADASTRAL

DATA DA SITUAçÃO

ATIVA

CADASTML

í910220í8
CADASTRAL

SITUAçAO ESPECIAL

DATA DA SITUAçAO ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 20í8.
Em.irr'{o no dia OT11212020 às 09.22:.11 (data e hora de Brasília)
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MINISTÉRIO DA FMENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíUDA ATIVA DA UNÁO
Nome: VALENTIM DIAS TEMOTEO JUNIOR 04641í70975
GNPJ: 29.718.58ír000í -83

Ressalvado

o

direito

de a

Fazenda Nacional cobrar

e

inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966'

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial gue determina sua
desconsideração para fins de certiÍicação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional(PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mêsmos eÍeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alÍneas'a' a 'd' do parágrafo único do aÉ. '11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
en d ereços

<http //rfb. gov. br> ou <http :/Áaruw. p gfn. gov. br>.
:

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211O12O14.
Emitida às 09:31:21 do dia 07l12l2A2O <hora e data de Brasília>.
Válida até O5|O612O21.
Código de controle da certidão: 62C9.íD7D.0F85.DZB4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

{

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
N" 023112294-07

CPFiMF: 046.4í1.709-75
Nome: VALENTIM DIAS TEMOTEO JUNIOR
Certidão fomecida para o

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, cedificarnos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida alê 0610412021 . Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍirmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov.br

J
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MUNICIPIO DE GUARATUBA
EsÍado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CeÉidão Negativa de Débitos No 283í9 12020
CONTRIBUINTE GLOBAL

Requerente: LUANA GpF/CNpJ:

0797 253297 4

Contribuinte:

VALENïIM DIAS TEMOïEO JUNIOR 0464í 17A975

CPF/CNPJ:

29.718.58 í /0001-83

Logradouro:

R RUAGUARATUBA, No:645

Bairro:

PICARRAS Cidade:

Complemento:

TERREO

Guaratuba

Observação:

Finalidade

cóDrco vALTDAçÃo: BDBBD4í59E1F9567ABDE66302AoAA0sB

vERrFrcAçÃo
Certificamos para os devidos fins, que até a presente data não existem débitos

vencidos referentes a Tributos Municipais, assim como nada consta em Dívida Ativa
relativo ao contribuinte acima identificado.

Fica ressalvado

o

direito da Fazenda Municipal cobrar débitos contatados

posteriormente mesmo referente ao período compreendido nesta certidão.
Esta certidão é válida até 071A312021.

MUN ICIPIO DE GUARATUBA. 07 I 12I2O2O
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Diário OÍicial do Município de Guaratuba

Edição no 727

-

Parte I

Data:20 de novembro de 2.020

Atos do Poder Executivo

Página - 33 -

ANEXO VI
DECLARAÇÃO _ INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO
EDITAL DE CHAMAMENTO NO OO4I2O2O - GUARATUBA CULTURAL - MUSICA

drço

n

Eu,
rìo

*

DECLARO,

tCNdO-SE EM ViStA O

RG

I
com domicílio na Rua

Exped.

no

€4<

Guaratuba-PR

CHAMAMENTO PÚBLICO N'OO4i2O2O. GUARATUBA CTILTURAL - MUSICA,

que não pertenço aos quadros da Administração Direita ou Indireta do Município de Guaratuba-PR; que não sou um dos
membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc do
Município de Guaratuba-PR, nem com estes possuo parentesco até o 3o. grau, nem possuo qualquer outro impedimento
ara participar do certame.

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que responderei criminalmente em caso
de falsidade das informações aqui prestadas.

whk-

u-

{ptp

Data

Observação: Reconhecer firma desta declaração

.$ffi9.

Assinado de forma eletrônica por: Tania Malinoski Bartolome//1627ll/Dados:l2h25ml2s//TMB2I1/DO/72711/1722/17

Diário Oficial do Município de Guaratuba

Edição

no 727

-

Parte I

Data:20 de novembro de 2.020

Atos do Poder Executivo

Página - 29 -

ANEXO

III

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS
EDITAL DE CHAMAMENTO - GUARATUBA CULTURAL _ VTÚSTCA
Para o Módulo "Vídeo-Aula ou Apresentação"
Eu,

L-/'l;

t

/n

4í

{rre

,!, OQ

, proponente do

Projeto
inscrito no Edital Íro 00412020
GUARATUBA CULTURAL _
ICA, venho por meio desta declaração,paratodos os fins CEDER o direito
do autor e o direito de imagem pÍìra o uso do vídeo autoral próprio apresentado, pelo prazo de 01 (um) ano para
uso exclusivo do Município de Guaratuba-PR através da Secretaria Muncipal da Cultura e do Turismo, a partir
r.a aprovação do projeto.
i por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fe.

Guaratuba, 07 de Dezembro de2020

cPf

n" 0{6 lt t .bt - )-f

Assinatura do Proponente

o _p
-affie

Assinado de forma eletrônica por: Tania Malinoski Bartolome//1627ll/Dados:l2h25mI2s/fïMB2lllDO/727/l/1722/17

Edição

Diário Oficial do Município de Guaratuba

no 727

-

Parte

I

Data: 20 de novembro ìle 2.020

Atos do Poder Executivo

Página - 17 -

E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fe

.iuaratuba, 07 de lDezembro de 2020.

CPF no

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

ANEXO VI
DECLARAÇÃO - TNEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO
EDITAL DE CHAMAMENTO N'OO3/2020 - GUARATUBA CULTURAL _MANIFESTAÇÃO CULTURAL

t-5

ïrn

Eu,

CPF

RG

no

Q-u+

úAíLq

W

1
no

írç'.2/
k

Jt)i0

L,

Exped.

e

com domicílio na

Rua

Cidade Guaratuba-PR

DECLARO, tendo-se em vista CHAMAMENTO PÚBLICO N' 00312020 - GUARATUBA CULTURAL - MANIFESTAÇÃO
CULTURAL, que não pertenço aos quadros da Administração Direta ou Indireta do Município de Guaratuba-PR; que não sou um dos
membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc do Município de
Guaratuba-PR, nem com estes possuo parentesco até o 3o. grau, nem possuo qualquer outro impedimento para participar do certame.
Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que responderei criminalmente em caso de falsidade
das informações aqui prestadas.

alM ís

o*

o,

l2'

Data

Assinatura do

Observação: Reconhecer firma desta declaração

,{
Assinado de forma eletrônica por: Tania Malinoski BaÍolome/l1627I//Dados:12tÊ5ml2s/fiÌ,tts2lI/DO/727/llL722/17

.sffia.

Diário Oficial do Município de Guaratuba

Edição no 727

-

Parte

I

Data:20 de novembro de 2.020

Atos do Poder Executivo

Página - 13 -

ANnXO Irr
TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS

EDITAL DE CHAMAMENTO - GUARATUBA CULTURAL _ MANIFESTAÇÃO CT]LTURAL
Para o Módulo "Vídeo-Aula Saberes Populares"

Eu,

proponente

do

Projeto

jJjJ?:?ï.;"""'#TfiYif, f"Y,iïYffi 1,,;

MANIFESTAÇAO C

de imagem para o uso do vídeo autoral próprio",Jã!J,lï.ïLi$':1i"ï;,
apresentado, pelo prazo de 01 (um) ano para uso exclusivo do Município
de Guaratuba-PR através da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, a partir da aprovação do projeto.
E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fé.

juaratuba,0T de Dezembro de
2020

0k.hr.ìíoï

CPF no

.+í

Assinatura do Proponente

-l

'

1''zPD"a'

.uffi;.

Assinado de forma eletrônica por: Tania Malinoski Bartolomel/16271//Dados:l2h25ml2s/flÌ\tíD.2ll/DO/727

/l/1722/17

FL:

no-

MUNICÍPIO DE GUARATUBA

íì
\_/

DOCUMENTOS DE HABTLTTAçÃO
MARILYN SANTOS MACHADO SCHIRLO

MUNICTPIO DE GIJARATTJBA
PR

N

PROCESSO

DATA:

TIPO GERAL. N{" Ió8.ìI I 2A2O
08lt?t20 - 9:08

EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNTCÍPIO T}E GU;\RATT][ìA
:

I

O abaixo qualiÍìcado, rcqucr a Vossa Excclência Lnlla \/cz clrmpritlas

as fbrmaliclades legais. autorização prÌra o atencÌinrento do pedido:

Requerente:

MARILYNSANTOSMACIIADOSCIIIRT.C)

CPF/CNPJ: 5U).673.54q-A4
RGlInsc. Esr.: 36.1c)7580
Endereço: RÚA ALMIRANTE TAMNDARE. l7
Complemento:
Bairro CENTRO
Cidade:
GUARATUBACEp: tr3280-000
Telefone/Celular
41921 89233 14192189233
.i.. "
Email:

ASSUNTO/MOTIVO: CHAMAMENTO PUBLICO
LOCAL ORIGEM:

PROTOCOLO

LOCAL DESTINO: SECRETARIA DE TURISMO
CRIADO POR:

E CULTURA

Vanessa Leffer (iuedes

ENTREGA DE ENVELOBE N"0l E N'02 DO PROJETO DANç]A CTGAN,\ PROJETOS
CARAVANA ITINERANTE REFERENTE AO EDÌTAL OO5I2Ú20, CONFORME DOCIJMEN"fOS
EM ANEXO
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FICHA CADASTRO PARA A BANCA DE CAPACITAçÃo PRoFISSIoNAL DE DANÇA

CIGANA

Guaratuba, 18 de junho de 2019.

ldade: 56 anos, Data de nascimento: 0510611962.
Nome: Marilyn Santos Machado Schirlo.
Endereço: Rua: Almirante Tamandaré, no 17. Cep. 83.280.000
Cidade: Guaratuba.
E mail: marilyn@seed.pr.gov.br

Telefone; (4L) 9921892 33

Rg:36497580

CPF: 50067354904

Escolaridade: Professora Pedaqoga com Mestrado em Educação (professora
PDE 2010)

* Não possui registro profissional

DRTI

Cursos: - Curso lntensivo de Rumba Cigana de Par em Curitiba, com Cecília Vela
e Ronald Pinheiro, no Teatro Londrina,
- Workshop de Dança Cigana e Tiibal Dance em Blumenau.

Experiência profissional na dança cigana: como professora de dança cigana na
Universidade Livre da Melhor ldade em Guaratuba; várias apresentações de
danças ciganas em Casa de Recuperação de dependentes químicos e pessoas
com doenças mentais; Casa de Repouso para ldosos; APAE; Escolas Estaduais;
Clubes Sociais em Paranaguá; Restaurante Velho lVarulo; Festas Religiosas do
Divino, Festa da Padroeira Nossa Senhora do Bom Sucesso em Guaratuba e

Festa Da Tainha; apresentações artísticas em Praça Pública em Guaratuba e
Paranaguá, Centros Religiosos Clã Cigano Santa Sara Kali e Filhos de lemanjá.
lmplementação de Projetos de Cultura e Dança Cigana nas Escolas Estaduais

do Litoral Paranaense e Curitiba e Blumenau. Com amparo legal da Secretaria
de Estado da Educação (SEED/Curitiba) e Núcleo Regional de Educação de
Pa ra

naguá.

Marilyn Santos Machado Schirlo
Professora : PDE
Fone : (41) 992189233

"TUDO POSSO NAQUELE QUe ME FORTALECE, DEUS".
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GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAçÃO DO PARANA

que, o (a) participante abaixo identificado (a), participou de Curso de Capacitação
pela Secretaria de
de profissionais da Educação autorizado pela Resolução I45l12004 promovido

CERTIFICAMOS

-

-

Estado de Educação

o

Nome do Parricipante:

RG:

MARILYN SANTOS MACHADO SCHIRLO

36497580

Nome do Curso: Currículo, Reconhecimento e Valorização Étnico-Racial - NRE Paranaguá

Ê

t)

Período: 1310512016 a 0911212016
Duração: 56 horas

-

a

ì\
\

\

tJ-

F

-

u

Registro:

CURITIBA,4 DE JULHO DE 2019

C,L
h Gomes Alves
Superintendente da Educação

7

6660.3205-l

Livro: 73
N'Pagina: 25246
NRE: PARANAGUA

No

f

(

Conteúdo
I - Introdução: Apresentação da Proposta Pedagógica das EM 2016,
Ação Mobilizadora: Reconhecimento e Valorização Étnico-Racial;

II - Metodologia de ensino de História
III - Metodologia de ensino de História

e Culrura
e Cultura

Afro-Brasileira, Africana, Quilombola e Indígena;
Afro-Brasileira, Africana, Quilombola e Indígena;

IV - Metodologia de ensino de História e Cultura AÍìo-Brasileira, Africana, Quilombola e Indígena;
V - Semana da Consciência Negra: Organização e realização do Seminário na semana da Consciência Negra;

VI - Produção Final: Memorial Descritivo - Relato de Experiência.
I ? Introdução: ApresenÌação da Proposta Pedagógica das EM 2016,
Ação Mobi lizadora: Reconhecimento e Valorização Étnico-Racial;

II ? Metodologia de ensino de História

lll-

e Cultura

Afro-Brasileira, Africana, QuiÌombola e Indígena;

Metodologia dc cnsino dc História e Cultura Airo-Brasileira, Africana, Quilontbola c Indígena;

IV - Metodologia de ensino de História

e Cultura

Afio-Brasileira, Africana. Quilornbola e lndígena;

V - Semana da Consciência Negra: Organização e r-ealização do Seminário na seìrarìa da Consciência Negra;

VI - Produçào Final: Mernorial Descritivo - Relato de Erperiência.
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CURRICULUM VITAE

Nome: Marilyn Santos Machado Schirlo.
Endereço: Rua: Almirante Tamandaré, n 17.
Data de Nascimento: 0510611,962.
RG

36497580

CPF: 50067354904

Escolaridade: Professora Pedagoga com PDE (Mestrado em Educação) 2010.
ATUALIDADE: Atua

40 horas aulas! Período Vespertino: Colégio Zilda Arns

e

Período Noturno: Colégio Gratulino de Freitas como Professora Pedagoga.

Outra profrssão: Professora e Dançarina de Danças Ciganas.
Professora

de Dança Cigana: Durante 3 anos na

UNIVERSIDADE LIVRE DA

MELHOR IDADE NA ISEPE EM GUARATUBA.

Apresentações Artísticas de Danças Ciganas em Escolas, APAES, lgrejas, Casas

de Repouso de ldosos, ACEFI Centro de reabilitação de Dependentes Químicos
e com problemas mentais (Trabalho social) e Apresentações Artísticas de
Danças Ciganas em Praça Pública, Restaurante Velho Marujo em Guaratuba;
Festas Religiosas de Guaratuba como a Festa da Padroeira Nossa Senhora do
Bom Sucesso, Festa do Divino e Festa da Tainha. Quatro apresentações nas
Festas Religiosas da Paróquia Nossa senhora Aparecida em Paranaguá. Casa de

Paranaguá. Noite Cigana no Colégio
Gratulino de Freitas; Equipe Multidisciplinar com a Cultura Cigana no Colégio
Joaquim Mafra, Colégio Zilda Arns de Guaratuba. Colégio José Bonifácio em
Repouso

de ldosos São Vicente em

Paranaguá. Apresentações no CLUBE SOCIAL Anos Dourados e AABB
Associação do Banco do Brasil em Paranaguá. Como também em Festas
Ciganas no Clã Cigano Sara Kali em Curitiba e Filhos de lemanjá em Paranaguá.
Participação no ll FESTIVAL ARABE de Blumenau com Certifrcação. Curso de
Dança Cigana em Curitiba com Cecília Vela & Ronald Pinheiro com Certificação.
Os trabalhos sociais que são desenvolvidos são amparados pelo Projeto de
Valorização

e Desmistificação da Cultura Cigana apresentado e aceito

pela

Secretaria de Estado da Educação de Curitiba e Núcleo Regional de Educação
de Paranaguá.
Marilyn Santos Machado Schirlo
Professora : PDE
Fone : (a1) 992189233
.'TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALEC
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www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/capacitacao/frm_relacaoCapacitacao.php?tipoUsuario=&rgusuario=&imprimir=sim&PH
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Fonte: SAE
Data Referência| lA / 06 / 2Ol9

Dados do Funcionário
RG: 0036497580
NOME: MARILYN SANTOS MACHADO

SCHIRLO

LINHAS FUNCIONAIS:

01

PNI3

83

Disciplina

Exercício

ORIENTADOR
EDUCACIONAL

17

/02/ 1992

Relação de Capacitação do Funcionário
Carga

Tipo

Curso

Entidade

o2

PEDAGOGIA

UNICENTRO/UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO CENTRO

Data

Data

Horária Início

Término

2865

2s/06/7990

390

07/01/1991 24/07/7992

SEED/CETEPAR

B

10/to/2oo3 70/r0/2003

SEIYINARIO TEMATICO PLURALIDADE

SEED/NUCLEO REGIONAL DE

CULTURAL

PARANAGUA

I

70/LO/2003 t0/lo/2003

05

SEMINARIO ELEMENTOS NORTEADORES DA
REFORI\4U LACAO CU RRICULAR 1I

SEED/CETEPAR

B

73/LO/2OO3 73/10/2003

05

SEIvIINARIO ELEMENTOS NORTEADORES DA
REFORMULACAOCU RRICU LAR I

SEED/NUCLEO REGIONAL DE
CURITIBA

I

23/

E

SEED/CETEPAR

24

20/70/2003 23/70/2003

E

SEED/DEPARTAMENTO DE
ENSINO FUNDAMENTAL

24

20/L0/2003 23/70/2003

E

SEED/CETEPAR

32

27/LO/2OO3 30/L0/2003

OESTE

03

05
05

NICENTRO/U NIVERSI DADE
ESTADUAL DO CENTRO
U

ESPECIALIZACAO EM ORIENÏACAO
EDUCACIONAL

OESTE

SEMINARiO ÏEMATICO PLURALÌDADE
CULTURAL

09/2OO3

1,3/

r0/2003

CURSO O CURRiCULO E O ÏRATAIVIENTO

05

05

METODOLOGICO EM LINGUA PORTUGUESA
MATEMAÏICA
CURSO O CURRICULO E O ÏRATAIYENTO
IV,IETODOLOGICO EM LINGUA PORTUGUESA

NIATEMATICA NA PASSAGEM DA
05

4

PAR

CURSO DE APOIO PEDAGOGICO
ESPECIALIZADO NA AREA MENTAL/TEORÌA
PRATICA

05

CURSO APOIO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO
NA AREA MENïAL: TEORIAE PRATICA

SEED/DEPARTAMENTO DE
EDUCACAO ESPECIAL

05

SEMINARIO PROJEÏO SESQUICENTENARIO DA
EMANCIPACAO POLITICA DO PARANA NO
CONTEXTO ESCOLAR

SEED/CETEPAR

B

L0/12/2003 10/12/2003

SEMINARIO SESQUICENTENARIO DA
EMANCIPACAO POLITICA DOPARANA NO

SEED/NUCLEO REGIONAL DE
PARANAGUA

I

10/12/2003 72/72/2003

05

CONïEXTO ESCOLAR

74/10/2003 30/70/2003

Lt/2003

13/12/2003

05

OFICÌNA DE PROJETOS EDUCACIONAIS I

SEED/CETEPAR

100

77

/

05

CURSO OFICINA DE PROJETOS EDUCACIONAIS

SEED/CETEPAR

160

L7

/tr/2003 t3/72/2003

05

ORGANIZACAO DO TRABALHO ESCOLAR:
PROCESSO DE PARTICIPACAO E CONSTRUCAO
COLETIVA DA QUALIDADE SOCÏAL

SEED/COORDENACAO DE
APOIO A DIRECAO E EQUIPE

2OO

17/03/2004 t9/03/2004

05

BOAS PRATICAS DE GESTAO ESCOLAR CURITIBA

SEED/NUCLEO REGIONAL DE
CURITIBA

16

29/04/2004 30/04/2004

05

LANCAMENTO DO FESTIVAL DE ARTE DA REDE
ESTUDANTIL

SECRETARIO

24

o6/os/2oo4 08/os/2004

24

26/04/2004

16

27

Ï
05

SEMINARIO ESTADUAL DIRETRIZES SERIES DO ENSINO FUNDAMENÏAL E
ÊDUCACAO INFANTIL

s./a

05

REUNIAO TECNICA PREPARATORIA .
DIRETRIZES CURRICULARES - ENSINO
FUNDAIV1ENTAL - EDUCACAO ARTISïICA

05

SEMINARIO ESTADUAL DE ENSINO

I

PEDAG

SEED/GABINETE DO

SEED/DEPARTAMENTO DE
ENSINO FUNDAIVlENTAL
SEED/NUCLEO REGIONAL DE
PARANAGUA

RELIGIOSO SEED/DEPARTAMENïO

DE

/O7

26

27

7

oB/2004

{

ENSINO FUNDAN4ENTAL
www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/capacitacao/frm_relacaoCapacitacao.php?tipoUsuario=&rgusuario=&imprimir=sim&PHPSESS

lD=833bac.

.

.

1

17lO6t201g

www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/capacitacao/frm_relacaoCapacitacao.php?PHPSESS
SEED/NUCLEO REGIONAL DE

05

ORGANIZACAO DO TMBALHO DOCENTE FUNDAMENTOS TEORICOS E PRATICOS

05

SEMANAPEDAGOGICA
NRE PARANAGUA - 24

05

FORMACAO EIV1 ACAO - JOGOS ESCOTARES FASE REGIONAL . PROFESSORES

05
05

05

SEMANA PEDAGOGICA
NRE

-

-

1 SEMESTRE - 2016

-

05

- 2 SEMESTRE/20T6

16

28/07/2016 29/07/2Ot6

SEED/DEPARTAMENTO DË
GESTAO ESCOLAR

B

2s/10/2016 28/10/2ot6

SEED/SU PERI NTEN DEN CIA
DA EDUCACAO

8

19/tL/2076 19/rr/2016

56

73/os/2076 09/12/2016

t-b

13/02/2017 14/02/2017

SEED/PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL

64

03/04/2017 29/06/2017

SEED/SU PERINTENDENCIA
DA EDUCACAO

It)

24/07/2Or7 2s/07/2017

SEED/SU PERI NTEN DENCIA
DA EDUCACAO

I

0t/08/2077 0r/09/2017

36

3U07/2Ot7 17/09/2017

B

78/09/2077 2s/09/2017

EED/SU

PE

RINTEN DENCIA

E

CURRICULO, RECONHECIMENTO E
VALORIZACAO ETNICO-RACIAL - NRE

SEED/COORDENACAO DA

PARANAGUA

DIVERSIDADE

SEMANA PEDAGOGICA

-I

ED. DAS RETACOËS

SEMESÏRE 2017 -

- GTR 2016

FORMACAO EM ACAO DISCIPLINAR PEDAGOGOS - NRE PARANAGUA

.

EST

coNECTADOS 2.0: AMPLIANDO PRATICAS EM
REDE

CAMINHOS PEDAGOGICOS EM FOCO

-

NRE

PARANAGUA
FORMACAO EM ACAO r OFICINAS

T PROFESSORES E PEDAGOGOS

I

r 2 SEM 2017
NRE

05

CONECTADOS 2.0: APRENDER NA CULTURA
DIGITAL - 20 OFERTA

05

CAMINHOS PEDAGOGICOS EM FOCO 2 DESCENTRALIZADOS - NRE PARANAGUA

-

- 1 5EM/2018.

MANHA

-

SEED/DIRETORÏA DE
POLITICAS E
EDUCACIO

ÏECNOLOGIAS

SEED/DEPARTAMENTO DË
GÊSTAO EDUCACIONAL
S

EED/SU PERINTEN DENCIA

-

06/ro/2ot7 06/70/2017

SEED/DIRETORIA DE
20

tt/09/2017

B

17/t0/2o17 26/70/2077

B

ts/02/207e 16/02/2078

SEED/SU PERÏ NTEN DENCIA
DA EDUCACAO

I

Ls/02/20r8 16/02/20|e

POLITICAS E
EDUCACiO

ÏECNOLOGIAS

SEED/DEPARTAMENTO DI
GESTAO EDUCACIONAL
S

EED/SU

PE RI NTEN

DENC]A

DA EDUCACAO

NRE PAMNAGUA

SEN4ANA PEDAGOGICA

SEED/SUPERINTEN DENCIA

DA EDUCACAO

PARANAGUA

SEMANA PEDAGOGICA

E

DA EDUCACAO

NRE PARANAGUA

05

05

06/06/2016 06/06/20t6

S

FORMACAO EM ACAO OFICINAS
DESCENTRALTZADAS 2 SEM/2016 PROFE

SEMANA PEDAGOGICA - 2 SEM/2017
ENSINO 16 H - NRE PARANAGUA

05

8

DA EDUCACAO

-

ORGANIZACAO DO TMBALHO PEDAGOGÏCO
SEUS ELEMENTOS/2016

05

05

22/02/2016 24/02/20t6

DA EDUCACAO

GRUPO DE TRABALHO EM REDE

05

24

SEED/SUPERINTENDENCIA
SEED/SUPERI NTEN DENCIA

PARANAGUA

05

05

09/to/20t5 ro/12/2015

DA EDUCACAO

SSORES E ESPECIALISïAS
05

24

PARANAGUA

HORAS

1 SEM/ 2018 - TARDE

NRE PARANAGUA

lD=a7abec9cbe1 0e72260a58B2f3cB

L6/r0/2OL7

05

CAMINHOS PEDAGOGICOS EM FOCO III DESCENTRALIZADO NRE PARANAGUA

SEED/DEPARTAMENTO DE
GESTAO EDUCACiONAL

B

03/o5/2OrB

05

FORMACAO EM ACAO DISCIPLINAR PEDAGOGOS E DIRETORES - NRE PARANAGUA

SEED/DEPARTAMENTO Db
GESTAO EDUCACIONAL

B

06/06/2078 28/06/2018

I 2 SEM/2018 I MANHA

SEED/SU PERI NTEN DENCIA
DA EDUCACAO

8

26/07/2018 27/07|2OLB

r 2 SEN4/2018 r TARDE r

SEED/SUPERINTENDENCIA

B

26/07/2OtB 27/07/2078

16

27/07/2004 28/07/2004

8

rr/08/2oo4 tt/08/2o04

26

19/os/2o04 20/7o/2oo4

20

19/os/2004

32

03/02/2074

05
05

SEMANA PEDAGOGICA

r

PARANAGUA

SEMANA PEDAGOGICA

PARANAGUA
I

06

REUNIAO TECNICA PREPAMTORIA DIRETRIZES CURRICULARES - ENSINO
FUNDAMENTAL - EDUCACAO ARTISTiCA

06

ENCONTRO DESCENTRALIZADO .
DIRETRIZES CURRICULARES - ENSINO
FUNDAIV1ENTAL - EDUCACAO ARTISTICA

06

JORNADA PEDAGOGTCA

-

PARANAGUA

06

]ORNADA PEDAGOGICA

.

PARANAGUA

I

06

SEMANA PEDAGOGICA FEV/2014
FORMACAO EM ACAO

06

-

NRE

PAMNAGUA - 32 H.

SEED/NUCLEO REGIONAL DE
PARANAGUA

SEED/NUCLEO REGiONAL DE
PAR.ANAGUA

SEED/NUCLEO REGIONAL DE
PARANAGUA

SEED/NUCLEO REGIONAL DE
PARANAGUA

SEED/NUCLEO REGIONAL DE
PARANAGUA

I OFICINAS I 2 SEM 2017

'AGENTES ÊDUCACIONAIS
PARANAGUA

DA EDUCACAO

II I

NRE

EED/SU PERI NTEN DENCIA
DA EDUCACAO

S
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EDUCACAO INFANÏIL

i REUNIAO TECNÌCA

PRÊPARATORIA .
DiRETRIZES CURRICULARES - ENSINO
FUNDAMENTAL - EDUCACAO ART]STICA

SEED/NUCLEO REGiONAL DE

SEN4INARIO ESTADUAL DE ENSINO RELÌGIOSO

SEED/DEPARTAIVl ENTO DE

76

27/07/2004 28/07/2oo4

26

02/08/2004 0s/08/2004

o

rL/og/20o4 !t/08/2o04

1+

20/09/2004 23/09/2004

PARANAGUA

26

t9/0s/2o04 20/r0/2o04

SEED/DEPARTAMENTO DE
ÊNSINO FUNDAMÊNTAL

16

18/tO/2004 26/10/2004

ENCONTRO DESCENTRALÌZADO .
DIRETRIZES CURRICULARES . ENSINO
FUNDA|\4ENTAL - EDUCACAO ARTISTÌCA

SEED/DEPARTAMENTO DE
ENSINO FUNDAMENTAL

B

oB/71/2004 tB/7r/2OO4

OFICINA DE PROJETOS EDUCACIONAIS COI\4 O
USO DAS TICS- OFICINA N4ODULAR 1 -

SEED/CETEPAR

60

0B/09/2004 23/72/2004

CURSO DIRIGiDO DE DIRETRIZES
PEDAGOGICAS PARA A EDUCACAO BASICA

SEED/SUPERINTENDENCIA
DA EDUCACAO

32

oL/02/2OOs 04/O2/200s

SEMINARIO ESTADUAL - DIREITOS HUMANOS
E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL

SEED/ASSESSORIA DE
RELACOES EXTERNAS E

16

r8/o3/2jos 20/o3/2o0s

SEED/COORDENACAO DE
APOIO A DIRECAO E EQUIPE 30

78/04/2005 20/04/2005

I

PARANAGUA

ENSINO FUNDAMENTAL

ENCONTRO DESCENTRALIZADO DIRETRIZES CURRICULARES - ENSINO
FUNDAMENTAL - EDUCACAO ARÏISTICA

SEED/NUCLEO REGIONAL DE

II SEMINARIO ESTADUAL - DIRETRIZES
CURRICULARES - ENSINO FUNDAMENTAL .
EDUCACAO ARTISTICA E GEOGRAFI

SEED/DEPARTAN4ENTO

JORNADA PEDAGOGICA

.

PARANAGUA

II REUNIAO TECNICA PREPARATORIA DIRETRIZES CURRICULARES - ENSINO
FUNDAMENTAL - EDUCACAO ARÏISTÌCA

II

PARANAGUA

DE

ENSÌNO FUNDAMENTAL
SEED/NUCLEO REGIONAL DE

TECNOLOGTA NA EDUCACAO

I SIMPOS]O ESTADUAL

DE PEDAGOGOS

INTERINSTIT

PEDAG

ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO DO
PROGRAMA NACIONAL DE FORÏALECIMENTO
DOS CONSELHOS ESCOLARES

SEED/COORDENACAO DE
APOIO A DTRECAO E EQUTPE 20

CURSO DIRIGIDO DE DIRETRIZES
PEDAGOGICAS E ADN4ÌNISìRÀiWNS PARA
EDUCACAO BASICA.

SEED/SUPERINTENDENCIA

04/07/2ojs

06/07/2OOs

24

2r/07/2005

30/07/2OO5

DA EDUCACAO

25

oB/03/2006 t0/03/2006

ENCONTRO PEDAGOGICO DE EDUCACAO
INFANTIL

SEED/DEPARTAMENTO DE
ENSINO FUNDAMENTAL

16

t0/04/2006 17/04/2006

ESTUDOS PARA A ORGANIZACAO DO
TRABALHO PEDAGOGICO DA ESCOLA

SEED/SU PERI NTEN DENCIA
DA EDUCACAO

16

24/07/2006 25/07/2006

B

t4/08/2006 14/7r/2006

24

07/02/2007 09/02/2007

A
PROFESSORE.

PEDAG

DA EDUCACAO
SEED/SU PERÌ NTEN DENCIA

XV ENCONTRO SEED/NRE

I

A GESTAO DEMOCRATTCA DA ORGANTZACAO SEED/COORDENACAO DE
DIRECAo E EQUIPE
PEDAcoGIcA DA EScoLA puBLrcA

Ëi$l?^

REFLEXOES PARA IMPLEMENTACAO DO
PROJ

ETO POLITICO-PEDAGOGICO

S

EEDlSU PERI NTEN DENCIA

DA EDUCACAO

ESTUDOS PARA ORGANIZACAO E ELABORACAO
DO PLANO DE ACAO DA ESCOLA

DA EDUCACAO

24

07/02/2008 17/02/2008

ESTUDOS PARA ORGANIZACAO E ELABORACAO
DO PLANO DE ACAO DA ESCOLA

SEED/SU PERI NÏENDENCIA
DA EDUCACAO

24

07/02/2OO8 t7/02/2008

O CURRICULO FRENÏE AOS DESAFIOS
EDUCACIONAIS CONTEMPORANËOS

SEED/SU PER]NTENDENCIA
DA EDUCACAO

24

28/07/2008 30/07/2008

05

JORNADA PEDAGOGICA

SEED/NUCLEO REGIONAL DE

40

23/04/2008 37/10/2008

05

coNcEpcAo DE cuRRïCULO

PARANAGUA

SOBRE
E ORGANTZACAO
DA PRATICA PEDAGOGICA
DISSEMINACAO DA POLITICA cURRICULAR E
DE GESTAO ESCOLAR DA SEED/PR

DA EDUCACAO

24

04/02/200e 06/02/2009

SEED/DEPARTAIVIENTo DE
EDUCACAO BASiCA

16

2L/0s/2O09 22/os/2109

I

SEED/NUCLEO REGIONAL DE

o

30/06/2009 30/06/2009

I

20/07/2009

8

tt/1t/2009 tt/77/2009

ESTUDOS PARA DISCUSSAO

05

05
o5

05

SEED/SU PERI NTEN DENCiA

ENCONTRO DA JORNADA PEDAGOGICA

ESTUDOS PARA DISCUSSAO SOBRE

c
iEED/SUPERTNTENDENCiA

PARANAGUA

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

SEED/SU PERI NTEN DENCIA
DA EDUCACAO

III

SEED/NUCLEO REGIONAL

ENCONTRO DA JORNADA

O

PEDAGOGICA

DE

20/07/2OO9
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ENCONTRO DESCENTRALIZADO .
DIRETRIZES CURRICULARES . ENS]NO
FUNDAMENTAL . EDUCACAO ARTISTICA

I

II

-

PARANAGUA

SEED/DEPARTAMENTO DE
ENSINO FUNDAMENÏAL

ENSINO FUNDAMENTAL -

EDUCACAO ARTISTÏCA E GEOGRAFÏ

JORNADA PEDAGOGICA

.

p?tipoU suario= &rg usuario=&imprimir=sim&PH PS

SEED/NUCLEO REGIONAL DE

SEMÌNARiO ESTADUAL. DIRETRIZES

CURRICULARES

ph

SEED/NUCLEO REGIONAL DE

PARANAGUA

PARANAGUA

II

8

7t/oB/2OO4 r7/OB/2OO4

24

2O/O9/2O04 23/O9/2OO4

26

79/05/2004 20/70/2OO4

REUNIAO TECNICA PREPARATORIA DIRETRiZES CURRICULARES - ENSINO
FUNDAIVIENTAL - EDUCACAO ARTISTICA

SEED/DEPARTAMENTO DE
ENS]NO FUNDAN4ENTAL

1Lt

78/LO/2004 26/70/2OO4

ENCONTRO DESCENTRALIZADO .
DIRETRIZES CURRICULARES . ENSINO
FUNDAMENTAL - EDUCACAO ARÏISTICA

SEED/DEPARTAMENTO DË
ENSINO FUNDAMENTAL

B

oB/7r/zoo4 rB/rI/2oo4

OFTCINA DE PROJETOS EDUCACIONAIS COM O
USO DAS TICS- OFICINA N4ODULAR 1 TECNOLOGIA NA EDUCACAO

SEED/CETEPAR

60

0B/09/2oo4 23/t2/2004

32

ot/02/2o0s 04/02/2o0s

16

18/03/zoos 20/03/2jos

SEED/COORDENACAO DE
APOIO A DIRECAO E EQUIPE 30

78/04/2o0s 20/04/200s

ÏI

CURSO DIRIGIDO DE DIREÏRIZES
PEDAGOGICAS PARA A EDUCACAO BASÌCA

SEE D/SU PERI NTEN

SEMINARIO ESTADUAL - DIREITOS HUIVIANOS
E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL

I

DENCIA

DA EDUCACAO

SIIYPOSIO ESTADUAL DE PEDAGOGOS

SEED/ASSESSORIA DE
RELACOES EXTERNAS E

iNTERINSTIÏ

PEDAG

PROGRAN4A NACIONAL DE FORTALECÌMENTO

SEED/COORDENACAO DE
APOIO A DIRECAO Ê EQUIPE 20

DOS CONSELHOS ESCOLARES

PEDAG

CURSO DIRIGIDO DE DIRETRIZES
PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS PARA A
EDUCACAO BASICA - PROFESSORES

SEED/SU PERI NTEN DENCIA
DA EDUCACAO

24

2L/07/2oos 30/07/200s

XV ENCONTRO SEED/NRE

SEED/SUPERINTEN DENCIA
DA EDUCACAO

25

08/03/2006 LO/03/2006

I ENCONTRO PEDAGOGICO DE EDUCACAO
iNFANTIL

SEED/DEPARTAMENTO DE
ENSiNO FUNDAMENTAL

lf)

r0/04/2006 tt/04/2006

ESTUDOS PARA A ORGANIZACAO DO
TRABALHO PEDAGOGICO DA ESCOLA

SEED/SU PERÏ NTEN DE
DA EDUCACAO

16

24/07/2006 2s/O7/2006

A GESTAO DEMOCRATICA DA ORGANIZACAO

SEED/COORDENACAO DE
APOIO A DIRECAO E EQUTPE

B

74/08/2006 t4/rt/2006

24

07/02/2007 09/02/2007

24

07102/2oog ru02/2008

24

07/02/2A08 rt/02/2008

24

28/07/2008 30/07/2008

4o

23/04/2008 3r/L0/2008

24

04/02/2009 06/02/2009

16

2L/O'/2OO9 22/05/2009

8

30/06/2009 30/06/2oo9

I

20/07/2009 20/07/2OO9

8

Lt/LL/2009 Lr/11/2009

24

03/02/2070 05/02/2070

20
9t^
^^ zv
ESCOLAR
40
SEED/DEPARTAN4ENTO DE

26/03/2010 2B/O3/201o

ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO DO

PEDAGOGICA DA ESCOLA PUBLICA

N

CIA

PEDAG

REFLEXOES PARA IMPLEMENTACAO DO
PROJETO POLITICO-PEDAGOGÏCO

SEE D/SU PERI NTEN DENCIA

ESÏUDOS PARA ORGANIZACAO E ELABORACAO
DO PLANO DE ACAO DA ESCOLA

SEED/SU PERI NTEN DENCIA
DA EDUCACAO

ESTUDOS PARA ORGANIZACAO E ELABORACAO
DO PLANO DE ACAO DA ESCOLA

S EE

O CURRICULO FRENTE AOS DESAFIOS
EDUCACIONAIS CONTEM PORANEOS

SEED/SUPERINTENDENCIA
DA EDUCACAO

DA EDUCACAO

D/SU PERINTEN DENCIA

DA EDUCACAO

SEED/NUCLEO REGIONAL DE

JORNADA PEDAGOGICA

PARANAGUA

ESTUDOS PARA DISCUSSAO SOBRE
CONCEPCAO DE CURRICULO E ORGANÌZACAO
DA PRATICA PEDAGOGICA
D]SSEMINACAO DA POLITICA CURRICULAR
DE GESTAO ESCOLAR DA SEED/PR

E

SEE D/SU PERI NTEN DEN CIA

DA EDUCACAO
SEED/DEPARTAMENTO DL
EDUCACAO BASICA
SEED/NUCLEO REGIONAL DE

O5

I

05

ESTUDOS PARA DISCUSSAO SOBRE O
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEN4

SEED/SU PERINTEN DENCIA
DA EDUCACAO

05

lII

SEED/NUCLEO REGIONAL DE

U5

AS NECESSTDADES DA ESCOLA A PARTTR
SEUS LIMITES E AVANCOS

ENCONTRO DA JORNADA PEDAGOGICA

PARANAGUA

ENCONTRO DA JORNADA PEDAGOGÏCA

PROGRAIVIA PRONTIDAO ESCOLAR

u5

-

05

srN4posro FoRMACAO DAS

PEP

04/07/2005 06/07/2OOs

PARANAGUA

DE

SEED/SUPERTNTENDENCIA
DA EDUCACAO

PREVENTIVA SEED/DIRETOÌII
ADF4rNrsrRAcAo

EQUTPES

06/04/2010 10/04/2010
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PEDAGOGICAS PARA ATUAREM NAS
DE EDUCACAO PROFISSIONAL

ESCOLAS

EDUCACAO E TRABALHO

JORNADA PEDAGOGICA: AVALIACAO Do
ENSINO E APRENDIZAGEN4

SEED/COORDENACAO DE
GESTAO ESCOLAR

05

A ESCOLA PUBLICA COI4O ESPACO DE

SEE D/SU PERI NTEN DEN

PROMOCAO DA APRENDIZAGEM

05

JORNADA PEDAGOGICA/DESAFIOS PARA A
coNSTRUCAO DA ESCOLA PUBLICA QUE

05

QUEREMOS

05
05

ESCOLA PUBLICA: UM ESPACO DE PRoMocAo
DA APRENDIZAGEM

2012 - PARANAGUA POLO

FORMACAO EM ACAO

2 - PARANAGUA

8

79/04/2070 t9/04/20L0

DA EDUCACAO

24

20/

UFPR/UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANA

60

08/06/201L t2/12/20tL

CIA

SEED/SU PERI NTEN DENCIA
DA EDUCACAO

FORMACAO EIVI ACAO PARA PEDAGOGOS PARANAGUA

05

SEIVIANA PEDAGOGICA

-

SEED/NUCLEO REGIONAL DE

B

SEED/NUCLEO REGIONAL DE

22/

07

/20:-]"

24/0s/2012 29/Os/2Or2
27/06/2012 27/06/2012

PARANAGUA

SEED/NUCLEO REGIONAL DE

JULHO/ZOI2

J,

02/02/2072 07/02/2012

PARANAGUA

05

07 /201,

16

r9/o7/2or2 2o/o7/2012

SEED/COORDENACAO DE
GESTAO ESCOLAR

B

0B/oB/2072 09/OB/2012

POSSIBILIDADES NA GESTAO ESCOLAR

SEED/DIRETORIA DE
TECNOLOGIAS
EDUCACIONAIS

60

04 / os / 20

AVALIACAO E PLANE]AMENTO EDUCACÌONAL
POR UMA EDUCACAO DE QUALÌDADE.

SEED/SU PE RINTEN DENCIA
DA EDUCACAO

24

04/02/20t3 06/02/2073

PROGRAMA FORMACAO PELA

ESCOLA/PROGRAMAS DO LIVRO

MEC/MINISTERIO DA
EDUCACAO E CULÏURA

40

rs/03/2073 26/04/2013

05

FORMACAO EM ACAO 2013 - NRE IRATI - POLO
lPRUDENTOPOLIS-1SEM

SEED/NUCLEO REGIONAL DE
IRATI

B

71/06/2073 I7/06/20L3

05

PROGRAMA FORMACAO PELA
ESCOLA/AL] M ENTACAO ESCOLAR

MEC/MINISÏËRIO DA
EDUCACAO E CULTURA

40

7s/0s/2013 26/06/2013

SP JULHO/2013 - NRE IRATI - FRANCISCO

SEED/NUCLEO REGIONAL DE
IRATI

16

25/07/2013 26/07/20L3

40

ts/07/2073

B

28/0e/20t3 28/08/2073

B

14/tl/2073 t4/11/2073

SEED/PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL

64

78/03/2074 30/04/2074

SEED/SU PERI NTEN DENC]A
DA EDUCACAO

8

27/06/2014 27/06/2014

16

30/07/20t4 3r/07/2074

05

05

05
05

05

o5

PARANAGUA

I

ENCONTRO DE PEDAGOGOS DA REDE
ESTADUAL DE EDUCACAO

O USO DAS TIC NA ESCOLA: ENTRE L]MITES

RAMOS, C.E.

E

- GUAMIRANGA

PROGRAMA FORMACAO PELA
ESCOLA/CONTROLE SOCIAL PARA
CONSELHEIROS

MEC/MINISTERIO DA
EDUCACAO E CULTURA

1,2

30 / r

t/

20 12

26/OB/2073

ENCAMINHAN4 ENTOS TEORICO-

05

IYETODOLOGICOS PARA LEITURA E
RESOLUCAO DE PROBLEMAS A PARTIR DO

SEED/NUCLEO REGIONAL DE
PARANAGUA

SAEP

-

05

FORMACAO EM ACAO 2013
PARANAGUA . 2 SEMESTRE

05

GRUPO DE

05

FORI'4ACAO EM ACAO

05

SEIVIANA PEDAGOGiCA JULHO/2014

05

APRENDIZAGEM COM N4OBILIDADE

05

SEMANA PEDAGOGICA - FEVEREIRO/2o15 EDUCADORES - PARANAGUA

SEED/NUCLEO REGIONAL DE

05

SEMANA PEDAGOGICA . 2 SEMESTRE/2015 NRE PARANAGUA -16 HORAS

SEE D/SU

05

FORMACAO EM ACAO - OFICINAS
DESCENTRALTZADAS - 2 SEM/2015 PROFESSORES E ESPECIALISTAS

S

05

GRUPO DE TRABALHO EM REDE

rìq
wJ

ORGANIZACAO Do TRABALHO DOCENTE
FUNDAMENTOS TEORÌCOS E

nç
vJ

- I SEMESTRE - 2016 HORAS
FORMACAO EM ACAO - JOGOS ESCOLARES FASE REGIONAL - PROFESSORES

05

NRE DE

PARANAGUA

TMBALHO EM REDE - GÏR 2013

-

1 SEMESTRE/2O14

-

SEED/NUCIEO REG]ONAL DE
PARANAGUA

- 3 OFERTA

GTR 2014

PRATICOS

sEI4ANA PEDAGOGICA
NRE PARANAGUA _ 24

SEED/NUCLEO REGiONAL DE

,/

SEED/DIRETORIA DE
POLIT]CAS E PROGRAMAS
EDUCACIONA

32

0t/09/2or4 t5/t0/2a!4

PARANAGUA

lb

0s/02/20rs 06/02/20Ls

PERINïEN DEN CIA
DA EDUCACAO

16

72/09/20rs L9/09/20t5

8

28/rr/2075 28/17/2015

64

3r/08/2Or5 09/72/20ts

EED/SU PERI NTEN DE NCIA

DA EDUCACAO
SEED/COORDENACAO DE
ARTICULACAO ACADEMICA

_

_ 24

09/L0/2075 t0/12/2015

24

22/02/2016 24/02/2076

B

06

SÊED/NUCLEO REGIONAL_ _DE

PARANAGUA

sEED/sUPERINTENDENCIA

DA

EDUCAèAò

SEED/SUPERINTENDENCTA
DA EDUCACAO

/06/2016 06/06/2076
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SEMANA PEDAGOGICA - 2 SEM/2017
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FORMACAO EM ACAO DISCIPLINAR PEDAGOGOS - NRE PARANAGUA
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EN4

REDE

CAMINHOS PEDAGOGICOS EI4 FOCO
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NRE

PARANAGUA
FORMACAO EM ACAO r OFICINAS r 2 SEM 2017
T PROFESSORES E PEDAGOGOS 'r NRE
PARANAGUA
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56

73/os/2016 0e/12/2016

16

t3/02/2077 14/02/20t7

SEED/PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL

64

03/04/2017 29/06/2017

SEED/SUPERINTENDENCIA
DA EDUCACAO

16

24/07/2Or7 2s/07/2077

SEED/SU PERI NTEN DENCÌA
DA EDUCACAO

I

oL/oB/2077 07/09/2017

S

EED/SU PERI NTEN DEN CIA

POLITICAS E
EDUCACIO

TECNOLOGIAS 36

SEED/DEPARTAMENTO DE
GESTAO EDUCACIONAL

I

78/09/2Ot7 25/09/20t7

SEED/SU PERI NTEN DENCIA
DA EDUCACAO

B

06/70/2017 06/70/2017

-

MANHA

SEED/SU PERI NTEN DENCIA
DA EDUCACAO

TARDE

S EE D/SU PERI NïEN DENCIA
DA EDUCACAO

1 SEM/2018

-
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.

III .

FORMACAO EM ACAO DISCIPLINAR PEDAGOGOS E DIRETORES - NRE PAMNAGUA

T 2 SEIV/2o18
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B

26/07/2018 27/07/20t8
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-

PARANAGUA
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.

PARANAGUA

PARANAGUA

- 32

FORMACAO EM ACAO

r

-

NRE

H.

r

OFICINAS r 2 SEM 2017
II T NRE

PARANAGUA
PROGRAN1A DE DESENVOLVI14ENTO

EDUCACIONAL

D/SU PERI NTEN DÊNCIA

- PDE/2010 .

FAFIPAR

26/07/2078 27/07/2O18
1b

27/07/2004

o

7L/08/2OO4 tr/08/2004

26

19/Os/2004 20/70/2OO4

20

7e/os/2004 20/10/2004

32

03/02/2014 06/02/2014

SEED/SU PERI NTEN DEN CÌA
DA EDUCACAO

8

06/LO/2Or7 06/70/2077

SEED/PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL

964

7t/08/20to tr/08/2012

PARANAGUA

SEED/NUCLEO REGIONAL DE
PARANAGUA

SEED/NUCLEO REGIONAL DE
PARANAGUA

SEED/NUCLEO REGIONAL DE
PARANAGUA

SEED/NUCLEO REGIONAL DE
PARANAGUA

AGENTES EDUCACIONAIS

03/os/2ot3 0B/06/2018

SEED/SU PERI NTEN DENCIA
DA EDUCACAO

REUNIAO TECNICA PREPARATORIA .
DIRETRIZES CURRICULARES - ENSINO
FUNDAN,IENTAL - EDUCACAO ARTISTICA

JORNADA PEDAGOGICA

Is/02/2078 L6/02/2078

06/06/2018 28/06/2018

DA EDUCACAO

ENCONTRO DESCENTRALIZ.ADO DIRETRIZES CURRiCULARES - ENSINO
FUNDAN4ENTAL - EDUCACAO ARÏISTICA

B

B

S EE

I

15/02/2Or8 16/02/20t8

SEED/DEPARTAMENTO DE
GESTAO EDUCACIONAL

PARANAGUA

I

I

SEED/DEPARTAMENTO DE
GESTAO EDUCACIONAL

SEMANA PEDAGOGICA T 2 SEI.4/2018 T TARDE T

SEMANA PEDAGOGICA FEV/2014

3L/07/2077 77/09/20t7

17/r0/2017 26/70/2Ot7

-

CAMINHOS PEDAGOGICOS EN4 FOCO
DESCENTRALIZADO NRE PARANAGUA

SEED/DIRETORIA DE

SEED/DEPARTAMENTO DE
GESTAO EDUCACIONAL

NRE PARANAGUA

SEN4ANA PEDAGOGICA

te/17/2076 19/rr/20t6

2.

NRE PARANAGUA

r PARANAGUA

B

DENCIA

7r/09/2077 L6/r0/20t7

CAMINHOS PEDAGOGICOS EM FOCO
DESCENTRALIZADOS - NRE PARANAGUA

SEMANA PEDAGOGICA

2s/L0/2076 28/r0/2076

SEED/DIRETORIA DE
POLITICAS E TECNOLOGIAS 20
EDUCAC]O

CONECTADOS 2.0: APRENDER NA CULTURA
DIGITAL. 20 OFERTA

SEMANA PEDAGOGICA

8

DA EDUCACAO

GRUPO DE TRABALHO EM REDE

-

SEED/DEPARTAMENTO DE
GESTAO ESCOTAR

SEED/COORDENACAO DA
ED. DAS RELACOES E
DIVERSIDADE

PARANAGUA

CONECTADOS

28/07/2016 29/07/2076

DA EDUCACAO

CURRICULO, RECONHECIMENTO E
VALORIZACAO ETNICO-RACIAL - NRE

-

16

SEE D/SU PERiNTEN

DESCENTRALIZADAS 2 SEM/2016 PROFE
SSORES E ESPECIALISTAS

SEIVIANA PEDAGOGICA
NRE PARANAGUA

SEED/SUPERINTENDENCIA
DA EDUCACAO

2B/O7/2OO4

q
www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/capacitacao/frm_relacaoCapacitacao.php?tipoUsuario=&rgusuario=&imprimir=sim&PHPSESSID=833bac.
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L

ATA REUNIAO
ABERTURA DOS ENVELOPES O1

IRí

MUNICÍPIO DE GUARATUBA

GUARATUBA

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL

wtulrlcíplo

pnnnNÁ

DE GUARATuaR -

ATA DE nrurutÃo
REF: EDITAI DE CHAMADA pÚeLtCR N" OO3/2020; OO4|2O2O

e OO5I2O2O- SMCT

Ata da sessão de recebimento dos envelopes ne 1- e ne 2, análise da
documentação de habilitação, em atendimento ao edital de chamada
pública n" 003/2020; OO4/2O2O e OO5/2020 - SMCT que destinam-se a
apoio ao setor culturaldo Município de Guaratuba por meio de Edital de
Fomento Cultural como ação emergencial de enfrentamento ao SARSCoV-2 (Covid19) tendente à manutenção de agentes, de espaços, de
iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades
de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais,
manifestações culturais, bem como à realização de atividades

de

e culturais que

possam ser transmitidas pela internet ou
disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
Aos 08 dias do mês de dezembro do ano 2020, às 1L:00 horas, em sessão pública, reuniu-se o Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análise dos Projetos e Propostas e servidores municipais do Departamento de
Licitações para proceder ao recebimento dos envelopes protocolados pelos interessados na execução do objeto
das Chamadas Pública n" OO3/2020;004/2020 e OO5/2020 - SMCT. Aberta a sessão verificou-se a apresentação

artísticas

dos

uintes

los:
EDTTAL

N"003/2020

PESSOA FíSICA/ PESSOA JURíDICA

CPFl CNPJ

ANDRESSA SANTOS

010.615.679-90

INSTITUTO GUAJU-RESGATE CULT, EDUC, AM

1o.1.40.583/0001-00

FELIPE BITTAR DE AZEVEDO

287.798.838-42

ADALBERTO BOANIN FILHO

o22.041.1.69-7r

AMANDA CARVALHO

PAES

014.875.099-01

EA RAMOS

072.551,.629-16

EMARIELLY

G EORG

Documentação do Edital ne OO3/2020 - Os envelopes da Sre Emarielly foram protocolados fora do prazo limite
estabelecido em edital e foi desclassificada.

Os demais envelopes foram rubricados pelo comitê e servidores presentes atestado a inviolabilidade, após
procede-se a abertura do envelope ne 01, foi realizada a análise da documentação, a Srs Andressa apresentou
somente a autodeclaração, e foi inabilitada. Os demais participantes do Edital ne 003/2020 foram declarados
habilitados.

EDTTAL

N'004/2020

PESSOA FÍSrCA/ PESSOA JURÍDtCA

cPFl

DAVID DE SOUZA - GUARATUBA

04.241,.s96/0001.-72

CNPJ

Documentação do Edital ns OO4/202O - Em análise a documentação da empresa David de Souza Guaratuba
contatou-se a ausência da cópia do CPF do representante e da CND Trabalhista solicitada no edital, sendo assim a
empresa David de Souza-Guaratuba foi lnabilitada.
Rua Dr. João Cândido, n" 380, centro, CEP 83.280-000

Fone:41 -3472-8500
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MUNICIPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

GUARATUBA
PRËFEIÏURA MUNICIPAL

EDTTAL

N'005/2020

PEssoA rísrca/ PEssoA .lu RíorcR

CPFl CNPJ

VALETIM DIAS TEMOTEO JUNIOR 0464TT70975

29778s81/0001-83

MARILYN SANTOS MACHADO SCHIRLO

500.673.549-04

Documentação do Edital nsOO6/2O20 - Em análise a empresa Valentim foi inabilitada porque deixou de apresentar
a Certidão de Regularidade do FGTS, Trabalhista e o comprovante de inscrição do MEl. Srq Marilyn foi inabilitada
porque não apresentou as Certidões e a Declaração.
Considerando as inabilitações os Editais ne 04 e ne 05 foram declarados fracassados.
A documentação será disponibilizada no Portal do Município, após a disponibilização será aberto o prazo de 2 dias
para a interposição de recursos. Escoado esse prazo, os envelopes N'02 dos participantes habilitados serão
abertos e analisados pelo Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise dos Projetos e Propostas.
Assim, dou encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Patricia l. C. Rocha da Silva, lavrei a presente ata que lida e
achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão.

7l?€Sl?t<<tví<s-*
Maria do Rocio Braga Bevervanso
CPF ne 764.035.139-15

Gab

nc coG

111..344.01

Tomazoni CPF ns

Cri

81

CPF ne 835.720.409-06

dos Santos
n

99-20

a l. C. Rocha da Silva

Pa

86.451.382-04

shima dos Santos

na

CPF

n'009.812.139-10

J".---:.
nciele da Silva
n"
CPF
025.126.339-85

Jul

na Aparecida Pacheco

n' 016.200.989-54

Rua Dr. João Cândido, no 380, centro, CEP 83.280-000

Fone:41 -3472-8500
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RECURSO
EMARIELLY GEORGEA RAMOS

MT,N IC tPTO DE, GUARA UBA
PR

PROCESSO

DAï'Â:

TIPO GERAL. I{" fiA47 I 2A2O

lliL2l20 - tÌ:12
EXCELBNTISSIMO SEI{HOR PREF'EI'I'O DO MUNTCÍPÍO DE GUAR,{TT]I}A
O abaixo qualiíìcado, requer a Voss:r Excclôncia urìriÌ vcz curnpridas
as fbrmaliclades legais. autorização pzÌra o atencÍimento tJo peditlo:

C

Requerente:

EMARIELLY CìEORGEA RAMUS

CPF/CÌ\PJ: A72.551.62q-16
Endereço: RIJA ALIPIO SAI\ìT0S, 72
(Jomplemento:
Cidade:
GUARATUBATelefone/Celular' 42 9843217
Email:

ASSUN'IO/MOTM:
LOCAL ORIGENI:

55142

RG/tnsc. Esr.:

Bairro pRAINIIA
CBP: tÌ321Ì0-000

g843}l7 55

RECURSO ADMINISTRATIVú

PROTOCOLO

LOCAL DESTINO: SECRETARIA DE TIJRISMO E C]ULTLIRA

g

CRIADO POR:

Fernanda Tizz.ane

ENCAMTNHO RECUR SO ADMINISTRATIVO
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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DECLARAçAO /PARECER
RECU RSO ADM I N ISTRATIVO

MUNICIPIO DE GUARATUBA
GUARATUBA

Estado do Paraná

PHEFEITURA MUNICIPAL

DECLARAçAO

Considerando a interposição de recursos protocolada sob ne 17047 /2020 pela Sre Emarielly
Georgia Ramos, referente a desclassificação no Processo de Chamamento Público ne O03/2020 SMCT (Lei Aldir Blanc), eu Vanessa Leffer Guedes portadora do RG ns 105561424-1. e inscrita no
CPF ns 07t,294.589-09 funcionária do Departamento de Protocolo do Município DECLARO que a
recorrente chegou às 10h33min do dia 08/12/2020 para protocolar os envelopes, e foi informada
que seria perguntado ao setor responsável se poderia protocolar, pois o horário limite era até as
10h30min. No departamento de licitações foi informado que poderia protocolar, mas que ela
deveria estar ciente que poderia ser desclassificada, e que a decisão seria tomada na sessão de
abertura dos envelopes. Orientei então que deveriam ser protocolados dois envelopes com todas
as informações do edital, pois a participante estava com apenas um envelope em mãos, neste
momento que ela dividiu a documentação inseriu as informações nos envelopes para então
protocolar.
Em nenhum momento atrasei o procedimento, pelo contrário orientei o correto, porém
até a participante se organizar e entregar os envelopes, considerando o tempo para cadastro no
sistema e emissão do comprovante de protocolo quando finalizei p procedimento era 10h42min,
conforme comprovante anexo.

Atenciosamente,

rí^^.* b

QutAn

Vanessa Leffer\buedes
CPF ne 07L294.589-09

Rua Dr. João Cândido, ne 380, Centro, CEP 83.280-000

Fone:41 -3472-8500
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MUNTCIPTO DE GT]ARATURA
PR

PROCESSO TTPO GERAL.
DATA;
08 12120 - 10:42

N'

16867 I 2A2O

EXCELBNTISSIMO SENHOR PREFBITO DO MUNTCÍPIO DE GUARATI"JBA

O abaixo qualif-rcado, requer a Vossa Excclôncia LuÌra vcz cumpridas
as folmaliclades legais. autorização para o atendirlento do petlitlo:

Requerente:

(^

EMARIELLY GEORGEA RAMOS
RG/Insc. Est.:
072.551.629-16
RUA ALIPIO SANTOS,72
.

CPF/CNPJ:
Endereço:
Complemento:
Cidade:
GUARATUBATelefone/Celular 42 9843217

Bairro PRAINIIA
CEP: 83280-000

55142 9843217 55

Email:

ASSUNTO/MOTM: CHAMAMENTO PUBLICO
LOCAL ORIGEM:

PROTOCOLO

LOCAL DESTINO: SEC]RETARIA DE TURISMO E CULTURA
CRIADO POR:

Vanessa Leff-er Guedes

ENTREGA DE ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO E ENVELOPE DE PROJETOS DA
CULTURA POPULAR REFERENTE AO EDTTAL OO3I2O2O, CONF'ORME DOCUMENTOS EM
ANEXO.

(,

PROCBSSO

TIPO GERAL - N"

168ó7 /

2020

08/t2120

- ltl:42

CHAMAMENTO PUBLICO
RequeTente: EMARIELLY GEORGEA RAMOS
S,ua senha

é:

67097

ENTREGA DE ËNVËLOPL, DE DOCLiMIJNTAç]ÀO D ITNVBLOPE DE PììO.IL,'Ì'OS DA C'I.JL
003 | 2020. coNFoRME Doc{.JMENTos EM AN E.xo.

EDÍTAL

IIIì,A

POPIJI,,\R RET.BRLN'I'[

,\(}

MUNICIPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

GUARATUBA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL

ASSESSORIA JURíDICA
PROCESSO No 17047t2020

ANALISE TÉCNICA
INTERESSADO: Emarielly Georgea Ramos
ASSUNTO: Recurso Administrativo/ lmpugnação à Desclassificação
CHAMAMENTO PUBLICO: 003/2020
I

1. RELATORIO

Cuida-se de recurso apresentado poe Emarieely Georgea Ramos em

face da decisão que desclassificou sua participação no Chamamento Público 00312020

I

(LeiAldir Blanc).

Alega a recorrente que chegou ao local de endereçamento (PMG)

para apresentação dos envelopes para participação do Chamamento Público

às

10h29min e que a funcionária Sra. Vanessa Leffer Guedes recusou-se a protocolar.

A

servidora Vanessa Leffer Guedes apresentou informações

asseverando que o horário de chegada da recorrente ao protocolo se deu às 10h33min,
e que além de ter passado do horário, ainda trouxe disposto em apenas um envelope, o

qual

a

lmpugnante teve que abrir

e

dispor em

2 envelopes distintos conforme

especificações edil ícias.

E breve o relatorio

Vieram os autos à parecer

Rua Dr. João Cândido, no 380, centro, CEP 83.280-000

- GUARATUBA - PARANA

MUNICIPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

GUARATUBA
PREFEIïURA MUNICIPAL

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2. MANIFESTAÇAO

A questão não demanda análise em demasia.

0 edital do Chamamento
descrever

Público 00312020

é

muito claro ao

o prazo para protocolo dos envelopes, senão vejamos pelo disposto no item

4.1"

4. DA APRESENTAçÃO DAS PROPOSTAS
4.1Para participar do certame, os proponentes deverão protocolar 02
ENVELOPES lacrados com a documentação exigida, cada qual
devidamente identificado até as 10:30min (dez horas e trinta minutos)
dia 0B de dezembro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de
Guaratuba, localizada à Rua Dr, João Candido, n0380, Centro,
Guaratuba.

A cláusula é de catedrática redação e estipula como marco preclusivo
para apresentação dos envelopes às 10h30min do dia 08 de dezembro do ano corrente.

Ainda que

a

recorrente tenha colocado

a culpa pelo atraso na

servidora responsável pelo procedimento protocolar, o que foi frontalmente combatido
pela declaração prestada, mesmo que houvesse comparecimento da mesma no horário

por ela declarado (10:29), denota-se ao mínimo agir desidioso da recorrenie ao se
apresentar para realização do protocolo em horário que notoriamente não seria suficiente
para operacionalização do protocolo,

'

Referido procedimento demanda cadastramento pelos servidores do

departamento, o !ue costuma demandar aproximadamente 05 (cinco) minutos.

Rua Dr. João Cândido, no 380, centro, CEP 83.280-000

- GUARATUBA - PARANA

2

MUNICíPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

GUAFATUBA

PHEFEITURA MUNICIPAL

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Mesmo quando há qualquer tipo de problema, seja ele atinente a
funcionalidade do sistema de protocolo, ou mesmo quando há acúmulo de pessoas no

departamento, sempre são adotados mecanismos manuais para que protocolos não
sejam prejudicados,

Entretanto, não é o caso deste protocolo

Pelo que claramente se extrai do caso em comento, denota-se que,
além de chegar atrasada, a recorrente ainda não estava com a documentação preparada
para ser protocolada, o que demando ainda mais tampo para este desiderato.

Nesse sentido, cumpre observar que não basta a presença física da

3

pessoa perante o departamento de protocolo dentro do prazo previsto no edital, mas sim
a conclusão do cadastro protocolar dentro do horário limite previsto na lei de regência do
certame.

No caso em exame, o cadastramento do protocolo ocorreu às 10:42,

portanto fora do limite do edital.

3.CONCLUSAO

Posta assim a questão, recebo o presente Recurso por tempestivo
que é, IMPROVENDO-LHE o mérito na forma das razões apresentadas

Guaratu

14 de dezembro de 2020
,t

RICARDO

D

Diretor Geral da Procuradoria

Rua Dr. João Cândido, no 380, centro, CEP 83.280-000 - GUARATUBA - PARANA

ld

17t12t2020

Lei Aldir Blanc

Legislação
Diário Oficial no 727 (http://portal.guaratuba.pr.gov.brlimages/Oficial2O2O/727parte1.pdf) com a
publicação dos editais
Lei Federal 14.077
(http://portal.guaratuba.pr.gov.br/chamamentos_arquivos/ALDIR/comunicaca o/LEII4}I7.pdf) de
29/6/2020 - Lei Aldir Blanc
Decreto IO.464 de t7/6/2020
(http://portal.guaratuba.pr.gov.brlchamamentos-arquivos/ALDIR/comunicacao/DECRETo to464.pdf)
Regulamenta a Lei Aldir Blanc
Portaria 72.504 de 1o/IO/2O2O
(http://portal'guaratuba.pr.gov.br/chamamentos-arquivos/ALDIR/comunicacao/comite_aldir_blanc.pdf)
Cria o Comitê da Lei Aldir Blanc no Município
Decreto 23.573 de 17/I/20
(http://portal. g ua ratuba. pr.gov. brlchama mentos-a rqu ivos/ALDIR/com u n icacao/reg u la menta_a ldir_bla nc. pdf
)
- Regulamenta a aplicação da Lei Aldir Blanc no Município

EDITAIS E ANEXOS
EDITAL

-

MANIFESTAçÕES CULTURAIS

SMCT FOMENTO _ EDITAL ALDIR BLANC GUARATUBA CULTURAL
MAN I FESTAçõES CU LTU RAIS (cha ma mentos_a rq u ivos/ALDIR/EDITAL. pdf

-

NO OO3/2O20

-

)

AN

EXo

I

(ch a m

a

II
AN EXO ïII
ANEXO

mentos_a rq u ivos/ALDI R/An exolTerm

od

eAnexo. pdf )

(chamamentos_arquivos/ALDIR/AnexoII.pdf)
(ch

m a mentos_a rq u ivos/ALDI R/An

exoIII. pdf )
ANEXO IV (chamamentos_arquivos/ALDIR/AnexoVl.pdf)
AN EXO

AN EXO

a

V (ch a ma m entos_a

VI

( ch a

rq u ivos/ALDI R/An exoV. pdf )

ma mentos_a rq u ivos/ALDIR/An exoVl. pdf )

Recurso e Decisão Final do Recurso de Habilitação

- Participante Emarielly

(cha ma mentos-a rquivos/ALDIR/edita l3lRecu rsoeDecisaoFinaldoRecu rsodeHa bilitacaoPa

rticipa nteEmarÍelly. pdf)

Ata e Documentações
(cha m a mentos-arq

u

Ata de Reunião - Envelope 01
ivos/ALDIR/ed ita 3/Ata Reu n ia o_ENVELopE_0
I

1

.

pdf )

Documentação Instituto Guaju
(cha

(ch

(ch

1

92.1 68.1

a

mentos_a rq u ivos/ALDI R/ed ita 3/Docu mentaca oIN srITU RocuAJ u. pdf
)

ma mentos-a rq

am a

.2:81/aldirblanc

ma

me

n

tos-a rq u

I

u

í

Documentação FElipe Bittar Azevedo
ivos/ALDIR/ed ita l3lDocu mentaca o FELIpE BITTARDEAZEVEDO. pdf
)

Documentação Emarielly Georgea Ramos
vos/A LD I R/ed ita 3/ D ocu me nta ca oE M ARI E LLYGEO
I

RG EARAM

OS. pdf )

3t11
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MUNICIPIO DE GUARATUBA

e

X

PRORROGAçAO DOS EDTTATS No 04 E 05

ff€-?

ffi

PREFEITTJRA MUMCIPAL DE GUARATUBA
Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo.
Av. Afonso Botelho, l0
cultura@guaratuba.pr. gov.br
Telefone : 041-3472.8643 / 347 2.8653

ã[LTrIilt

Biblioteça: 3472.t514
Guaratuba - paraná

Oficio nPOLS4|ZOZO - SMCT

Guaratuba, 11 de dezembro de 2020.

Ao Departamento de Licitações

a

Senhor [a) Pregoeiro [a)

Em virtude dos editais

04/z\za FOMENTO - EDITAL ALDIR BLANC cuARATUBA
CULTUML-MUSICA e 05/2020 FOMENTO-EDITAL ALDrR BLANC GUARATUBA
CULTURAL-DANçA da Chamada Pública que destinam-se a apoio ao setor cultural
do

município de Guaratuba por meio de edital de Fomento Cultural como ação emergencial
de enfrentamento ao SARS-COVZ (Covid19J terem sido desabilitados na etapa de
documentação, configurando um certame fracassado, vimos solicitar a prorroga
ção e/
ou republicação dos referidos editais para atender uma demanda cujo recursos
encontram-se disponíveis e prontos para execução.

Respeitosamente

-tn4eG?A<.:ÈR:r^_s,
Maria do Rbcio Braga Bevérvanso
Secretária Municipal da Cultura e do Turismo
Dec.23.333/20

Ilma. Sra.

Patrícia Inácio Custódio Rocha da Silva
M.D Pregoeira
Município de Guaratuba - pR

&r

Muucípro

DE GUARATUBA

Estado do Paraná

GUARÀTUBA

PREFEIïURA MUNICIPAL

Avtso

DE

pRoRRoençÃo Do cHAMAMENTo púellco Ne 005/2020 - sMcr
ALDTR BTANC - GUARATUBA - CULTURA - DANçA

-

FoMENTo

-

EDTTAL

PROCESSO Ne 11660/2020

A Secretaria Municipal da Cultura e Turismo - SMCT, por intermédio do Cômite de Credenciamento,

seleção e de análise dos Projetos e Propostas

e

-

Lei Aldir Blanc torna público, para conhecimento dos

interessados, a prorrogação do prazo para inscrição de propostas e projetos do segmeto DANÇA até

o

dia

J

/_

às l-0:30 horas para protocolar os documentos dos envelopes e às l-1:00 horas o

inicio da sessão e julgamento das propostas e às 11:00 horas o inicio da sessão e julgamento das
propostas.Esclarece, outrossim, que ficam mantidas as demaÍs condições estabelecidas no respectivo
Edital.

Guaratuba,

de dezembro de 2020.

Maria do Rocio Braga Bevervanso
Secretária da Cultura e do Turismo

MUNICIPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

GUARATUBÃ
FREFËITURA MUNICIPAL

Avtso

DE

pRoRRoençÃo Do cHAMAMENTo púeltco Ne oo4l2o2o - sMcr
ALDIR BLANc - GUARATUBA - cuLTUna - uústcR

-

FoMENTo

-

EDTTAL

PROCESSO Ne 11660/2020

A Secretaria Municipal da Cultura e Turismo - SMCT, por intermédio do Cômite de Credenciamento,

seleção e de análise dos Projetos e Propostas

- Lei Aldir Blanc torna público,

para conhecimento dos

interessados, a prorrogação do prazo para inscrição de propostas e projetos do segmeto tvtÚSlCn até

o

dia

J__J_

às L0:30 horas para protocolar os documentos dos envelopes. Esclarece,

outrossim, que ficam mantidas as demais condições estabelecidas no respectivo Edital.

Guaratuba,

de dezembro de 2020.

Maria do Rocio Braga Bevervanso
Secretária da Cultura e do Turismo

MUNICIPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS

NO 1 1 660/2020

REF: Chamada Pública00412020 e 005/2020

-

Edital Aldir Blanc

-

Segmentos Música e Dança

Retornam os autos de protocolo administrativo sob no 1166012020 para
análise da Procuradoria Geral para análise do pedido de prorrogação e/ou republicação dos editais

de chamamento n0 00412020 e 005/2020 que visam dar apoio ao setor cultural como forma de
enfrentamento da Covid-1 9.

A Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo justifica o pedido, uma vez

que a sessão que ocorreu no dia

0811212020 resultou deserto

em ambos os chamamentos,

portanto, necessária reabertura do certame, para ser atendido

a demanda

cujos recursos

1

encontram-se disponíveis e prontos para execuçã0.

Nos termos do que disciplina a norma de regência, é imperiosa que todas

as minutas de instrumentos que induzam à contratação de obrigação pelo ente federado deverão

ser, preteritamente à sua chancela, analisadas e aprovadas pelo correspondente departamento
juridico, sob pena de nulidade do ato administrativo.

Foi editada minuta de prorrogação dos chamamentos, ambas fazendo alusão

as informações ao horário limite para protocolar as propostas e projetos, bem como do início da
sessã0,

As demais condições estabelecidas nos respectivos editais permanecerão
inalteradas

Rua Dr. João Cândido, no 380, centro, CEP 83.280-000

-

GUARATUBA

-

PARANÁ

-

Fone: 41 -3472-8500

MUNICIPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Diante do exposto, considerando despicienda

a prolação de nova

análise

jurídica acerca de todos os apontamentos do processo licitatorio, recomendando que seja efetuada
publicação do aviso de prorrogação com abertura dos prazos, da mesma forma que seu o texto
original.

É, em síntese, a manifestação

Por fim,

a presente análise

técnica deverá ser submetida ao crivo e

aprovação da ilustre Procuradora Geral, na forma regimental.

Guaratuba/PR, em 15 de dezembro de 2020.

2

RICARDO

IANCO

DOY

Diretor Geral da Procuradoria

*tlvgi"'
,1'.1

Rua Dr. João Cândido,

no

380, centro, CEP 83.280-000

-

GUARATUBA

-

PARANA

-

Fone: 41

-

3472-8500

MUNIcípIo DE GUARATUBA
Estado do Paraná

Avlso

DE PRoRRoGAçÃo

uo GHAMAMENTo púeuco

AtDtR BIANc

-

GUARATUBA

PROCESSO Ns

Nc 004/2020

- sMcr - F9MENTg - EDrrAr

- cutruRA _ naúsca

11660/2020

A secretaria Municipal da cultura e Turismo - sMcT, por intermédio
do cômite de credenciamento,

seleção e de Análise dos Projetos e Propostas

C

-

Lei

Aldir Blanc torna público, para conhecimento dos

interessados, a prorrogação do prazo para inscrição de propostas projetos
e
do segmento Mú$cA até
o dia 221t2i2020 às 10:30 horas pâra protocolar os envelopes ne 01 e ns 02 com
os documentos e

projetos, às 11:(X) horas o inicio da sessão_

lnforma que os envelopes ne 02 de projetos dos participantes inabilitados
estão disponíveis para
retirada no Departamento de Licitações da prefeitura.
Esclarece, outrossim, que ficam mantidas as demais condiçôes
estabelecidas no respectivo Edital.

Guaratuba, 17 de dezembro de 2020.

- t{l? @e-e,€lõJ6ì

Maria do Rocio Braga Bãvãrúaìso
Secretária da Cultura e do Turismo

O

MuNtcÍplo DE cUARATUBA
Estado do Paraná

AVISO DE PRORROAEçÃO DO CHAMAMENTO

pÚeuco Ns 005/2020 sMcr- FoMENTO
-

AtDtR B|.ANC-GUARATUBA
PROCESSCI Ns

-

CUTTURA

_

DANçÁ

-

EDtrA[

11660/2020

A Secretaria Munlcipal da Cultura e Turismo - SMCT, por íntermédio
do Cômite de CredencÍamento,

seleção e de Análise dos Projetos e Propostas

(ì

- Lei Aldir Blanc torna público, para conhecimento dos
interessados, a prorrogação do prazo para inscrição de propostas projetos
e
do segmento DANÇA até
a dìa 22112/2020 às 1o:30 horas pâra protocolar os envelopes ne
(!2
01 e ne

com os documentos e

projetos, às 11:OO horas o inicio da sessão.

lnforma que os envelopes ne 02 de projetos dos participantes inabilitados
estão disponÍveis para
retirada no Departamento de Licitações da prefeitura.

Esclarece, outrossim, que ficam mantidas as demais condições
estabelecidas no respectivo Edital.

Guaratuba, 17 de dezembro de 2020.

+n=@g-sre'ízta,.:,
Maria do Rocio Braga Beveruanso
Secretária da Cultura e do Turismo
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Edição n" 733
Data:, 17 de dezembro de 2.020

Atos do Poder Executivo

Página - 10 -

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO CHAMAMENTO
PÚBLICo N" OO5/2020 - SMCT _ FoMENTo _ EDITAL
ALDIR BLANC - GUARATUBA _ CULTURÂ - DANÇA

PROCESSO N. 11660/2020
A Secretaria Municipal da Culhrra e Turismo - SMCT, por intermédio
do Cômite de Credenciamento, Seleção e de Análise dos Projetos e
Prcpostas Lei Aldir Blanc toma público, para conhecimento dos
interessados, a prorrogação do prazo para inscrição de propostas e

-

projetos do segmento DANÇA até o dia 2211212020 às l0:30 horas
pata protocolar os envelopes no 0l e n' 02 com os documentos e
pr-ojetos, às 1 l:00 horas o inicio da sessão.
Infotma que os envelopes no 02 de projetos dos participantes
inabilitados estão disponíveis para retirada no Departamento de
Licitações da Prefeitura.
Esclarece, outrossim, que ficam mantidas as demais condições
estabelecidas no respectivo Edital.
Guaratuba, l7 de dezembro de2020.
Maria do Rocio Braga Bevelanso
Secretária da Cultura e do Turismo

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços/ contrato N": 22012020- PMG.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n" 055/2020- PMG
Contrâtante: Município de Guaratuba
CNPJ n': 7 6.017 .47 410001 -08
Endereço: Rua Dr. João Cândido, 380
Empresa:

- Centro -

GuaratubaiPR

EMPRESA:ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANAS EPP

Rua Aracy Yaz Callado, n" 1280,

Estreito,
Florianópolis-SC, fone: persianascatarina(@gmail.com, fone: (48)
3244-1102t3028-9084
Objeto: O presente certame tem por objeto a contratação de empresa

16.00t.02.062.0002.2.004.3.3.90.39.00.00.
17 .001

.02.125.0007.2.01 8.3.3.90.3

LOTE
Ite
m

Códi

Descriçã

Unid

o

ade

48s

I-aminas

22

de PVC

-

- ouTRos
- ouTRos

1000

-

ouTRos

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00.
303
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

-

ouTRos

-

ouTRos

-

-

ouTRos

-

-

ouTRos

-

ouTRos

-

-

ouTRos

-

-

ouTRos

-

ouTRos

-

-

ouTRos

-

-

ouTRos

04.00L04.t23.000s.2.01s.3.3.90.39.00.00.

-

06.002.12.36r.00t3.2.059.3.3.90.39.00.00. - t04
SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA

06.002.12.36t.0013.2.0'71.3.3.90.39.00.00.
104
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
07.002.08.244.0010.2.028.3.3.90.39.00.00.
1000
SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08.002.r3.69s.002r.2.097.3.3.90.39.00.00. - 1000
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
09.001.27.813.0022.2.103.3.3.90.39.00.00.
1000
SERVÌÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.001.20.608.0019.2.093.3.3.90.39.00.00.
1000
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

u.001.18.122.0018.2.089.3.3.90.39.00.00.

-

1000

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.001.15.452.0015.2.082.3.3.90.39.00.00.
1000
SERVÌÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURÍD]CA
13.001.06.r83.0009.2.023.3.3.90.39.00.00.
1000
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

:: *
n"'
j':

[Ët* \i-!i

.+ tÊ

9.00.00.

Qua
nt.

M'

-

Valor
Unit.

240

(anti
chama),
nas cores
a seren.Ì

definidas
pelo
cliente,
largura
de 90

mm,
montadas
em
trilhos de

alumínio
anodizad
o, com
o para

acionamc
nto das
laminas
que

dc 180'c
recolhim

01.001.04.122.0004.2.011.3.3.90.39.00.00. - 1000
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ILIRÍDTCA
03.001.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00. - 1000
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ILIRÍDICA

-

1000
1000

Valor
Total R$

R$

Secretarias Municipais.

conta das seguintes despesas orçamentárias:

OUTROS
OUTROS
OUTROS

1:

possibilit
ema

Dotação: As despesas dos produtos tratados nesta ata correrão por

1000

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Os preços foram registrados conforme tabela abaixo:

especializada para fornecimento de persianas verticais com
instalação, peças de reposição e prestação de serviços para
manutenção de persianas, visando atender as necessidades das
Vigência: l2 (doze) meses.

-

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA

dispositiv

CNPJ: 00.991.023i0001 -05

ENDEREÇO:

14.00t.15.452.0003.2.007.3.3.90.39.00.00.

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

rotação

ento para
os lados

(unilatera

lou
bilateral),
tais
acioname
ntos
efetuados
pot'

cordões
sintéticos
apropriad
os (liso e

com
pontas
plásticas)
clevidame

nte
ajustados
a altura

adequada
de

utilização
, devendo
a cor ser
da

mesma

tonalidad
e das

tiras das
persianas.
Para a

Assinado de fotlna eìetrônica por: Tania Malinoski Baftolome/1162'71l/Dados: I 3h07m I I s//TMB2 I 1/DOr:.33/ljzLl17

20.820,00
86,15

Marc
a/Es
pec.
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o
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il-

Observar, no tratamento com o público, boas maneiras

e

respeito;

IIIIV-

Apregoar as mercadorias sem algazana;
Manter rigorosamente limpos e aferidos os pesos, balanças
e medidas indispensáveis ao comércio de seus produtos;
Não colocar mercadorias, embalagens, caixas e outros
Vobjetos fora do limite da banca;
Não vender gêneros falsiÍicados, impróprios para consulno,
VIdeteriorados ou condenados pela fiscalização sanitária ou ainda sem
pesos ou medidas, quando em embalagens fechadas;

Não deslocar a banca dos pontos determinados pela

VII-

administração das feiras livres, limitando sua atividade ao espaço
atribuído a ele;
VIII- Obserwar o maior asseio, tanto no vestuário quanto nos
utensílios para suas atividades, como também no espaço que ocupar
nas feiras livres;
Não lavar mercadorias nos recintos das feiras livres;
IXApresentar a respectiva autorização, Licença Sanitária e
Xdocumentos, quando solicitados pela fiscalização.
Art. 18. Não é permitido aos feirantes abandonar mercadorias no
recinto das feiras livres, devendo recolher toda sobra não vendida,

imediatamente após

o horário de

encerramento, sendo os

responsáveis pela remoçâo e coleta dos resíduos referentes às suas
lespectivas bancas.
Alt. 19. Os responsáveis pela retirada do lixo e materiais inservíveis,
oriundos dos produtos expostos, deverão armazenaÍ o lixo de forma
adequada, utilizando sacos plásticos resistentes e "caçambas"
pr'óprias a este fim, evitando a ação de animais errantes, insetos e
roedores, garantindo assim o devido recolhimento do material.
Art. 20. O controle dos produtos expostos e possível deteriorações
dos materiais postos a venda, quaisquer que sejam as causas, ficará
sob responsabilidade do feirante, devidan.rente sujeito a fiscalização.
Art. 21. Ao término do horário de funcionamento das feiras livres, no
pl'azo mâis cufio possível, o Município procederá à limpeza das áreas

comuns.

Art.22.

,

E expressamente proibido aos expositores:
I - Praticarem a revenda de produtos artesanais;
II - Comercializaren'r produtos importados;
III - Consumir bebida alcoólica durante arealização das feiras;
IV - Consurnir ou comercializar drogas durante a realização das
feiras;
V - Desrespeitar o público ou outros expositores;

VI -

Fazer uso de aparelho sonoro que possa atrapalhar

funcionamento da feira.
Art.23. Constitui infi'ação sujeita à penalidade:
I - Venda de mercadorias impróprias para o consumo;
II - Fraude nos pesos e medidas;
III - Comportamento que atente contra a integridade fisica, a moral

o

- Desacato à autoridade municipal ou policial;
Inobservância de qualquer norma deste Regulamento e norïnas

V-

sanitárias.
Art.24. Das penalidades deste Regulamento:

I - Na ocorrência de infração

pela primeira vez,

o infi'ator

da infração, terâ a attorização suspensa por

período de lrinta (30) dias;
III - Na oconência da infração pela terceira vez, Íerâ a autorizaçào
cassada definitivamente, com a aplicação concornitante de outras
penalidades cíveis, criminais e/ou sanitárias previstas em legislaçâo.
Art. 25. O feirante que operar nas feiras livres sem a devida

autorizaçào terá sua mercadoria apreendida

e

{rt. 28.

Para

a

seguÍança

e confofto do público visitante e

expositores, as Secretarias competentes poderão providenciar tendas
para as referidas feiras.
A'ft. 29. Serão permitidas durante a realização das feitas tradicionais,
manifestações culturais, como música, dança, teatro, exposição de
artes e outras que venham colaborar com a divulgação de nossa arte
e cultura, desde que sejam previamente autorizadas pela secretaria
competente, ouvida a Vigilância Sanitária.
Art. 30. Fica proibido o comércio de quaisquer outros produtos
vendidos por ambulantes € por pessoas não licenciadas, junto às feiras
livres de que trata o presente Regulamento.
Art. 31. O ato de autorização implica compromisso do feirante ^'n
acaÍaÍ e respeitar este regulamento e demais nomas emanadas -

,

Município de Guaratuba.

ArÍ. 32. As dúvidas de interpretação deste regulamento

23.18812020.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, aos 17 de dezembro de2.020.
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ROBERTO
Prefeito

itirdïMrffiar
AVISO DE PRORROGAÇAO DO CHAMAMENTO
PUBLICO N" OO4/2020 _ SMCT _ FOMENTO - EDITAL

BLANC GUARATUBA

ALDIR

*.W

n-

L*s

CULTURA
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PROCESSO N" 11660/2020
A Secretaria Municipal da Culhrra e Turismo - SMCT, por intermédio
do Cômite de Credenciamento, Seleção e de Análise dos Projetos e
Propostas
Lei Aldir Blanc toma público, para conhecimento dos
interessados, a prorogação do prazo para inscrição de propostas e
projetos do segmento MUSICA até o dia 2211212020 às 10:30 horas
para protocolar os envelopes no 01 e no 02 com os documentos e
projetos, às I 1:00 horas o inicio da sessão.

Informa que os envelopes no 02 de projetos dos parricipantes
inabilitados estão disponíveis para retirada no Depaftamento de
Esclarece, outl'ossim, que ficam mantidas as demais condições
estabelecidas no respectivo Edital.
Guaratuba, l7 de dezembro de2020.
Maria do Rocio Braga Beveruanso
Secretária da Cultura e do Turismo

removida para

providências legais cabíveis.

.3

serão

resolvidas pelas Secretarias competentes pela realização de cada uma
das feiras, sem prejuízo das disposições legais em vigor.
Art.33. Poderá a Secretaria Municipal de Saúde através da VISA Vigilância Sanitária e Ambiental estabelecer nomas complementares
a(s) feira(s) livre(s) do Município.
Art.34. Às açòes realizadas pela VISA, nos termos do artigo anterior,
serão dadas ciência ao feirante e à secretaria responsável pela
administlação das feiras livres, para as adequações impostas.
Art. 35. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto no

Licitações da Prefeitura.
será

notifi cado corn advertência pot' esct'ito;

II - Na reincidência

{rt.27. As Secretarias Municipais da Pesca e Agricultura, Cultula e
Turismo e Meio Ambiente, procederão à publicidade geral das feiras,
utilizando os meios de comunicação apropriados.

-

e

os bons cosfumes;

IV

Art.26. O feirante que, por burla das leis e regulamentos municipais,
usar de artifïcios, praticar atos simulados, ou. fazer falsa declaração
nos registros exigidos terá sua autorização cancelada sumariamente.
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Lei Aldir Blanc

Decreto 70.464 de t7/6/2020
(http://portal.guaratuba.pr.gov.brlchamamentos_arquivos/ALDIR/comunicacao/DECRETOl0a6a.pdf)
Regulamenta a Lei Aldir Blanc
Portaria t2.5O4 de 1o/IO/202O
(http://portal.guaratuba.pr.gov.brlchamamentos_arquivos/ALDIR/comunicacao/comite_aldir_blanc.pdf) Cria o Comitê da Lei Aldir Blanc no Município
Decreto 23.573 de L7/I/20
( http://portal. gu a ratu ba. pr.gov. brlcha mamentos_a rq uivos/ALDIR/com u nicacao/regula rnenta_ald ir_bla nc. pdf )
- Regulamenta a aplicação da Lei Aldir Blanc no Município
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