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ANO XIX – N° 2958 – PAU DOS FERROS/RN, terça-feira, 01 de junho de 2021

Prefeitura de Pau dos Ferros assina convênio com a FACEP.
Valorizar a busca pelo conhecimento e acreditar
que através da educação se constrói o
desenvolvimento profissional, técnico e cultural, é
que a gestão “Valorizando Nossa Gente” dará a
possibilidade de potencializar a educação e o nível
instrucional dos nossos servidores públicos.
No último dia 26 de maio, a Prefeita Marianna
Almeida assinou termo de convênio/parceria com a
instituição de Ensino Superior Faculdade Evolução
Alto Oeste Potiguar (FACEP), representada pela
sua diretora Profa. Mestra Genisa Raulino, para
oferecer aos servidores públicos do município
desconto nas mensalidades dos cursos de
graduação e pós-graduação.
A prefeita Marianna Almeida disse que é mais um
passo dado no avanço das conquistas para os
funcionários. “Nosso interesse é ajudar os
servidores a se especializarem, seja na sua área
ou até mesmo proporcionando novos desafios, por
meio do incentivo ao acesso à graduação ou pósgraduação. Sem contar que pensamos até na
família, que também poderá usufruir da parceria e
poderá fazer os cursos oferecidos pela Facep com
o mesmo desconto nas mensalidades”, explicou
Marianna.
Está à disposição do funcionalismo público cursos
de graduação como Ciências Contábeis,
Administração, Direito, Enfermagem, Pedagogia e
Psicologia, e cursos de Pós-Graduação em Gestão
Pública e de Pessoas, Pós-Graduação Saúde
Coletiva
e
Pós-Graduação
em
Direito
Previdenciário e do Trabalho.
A Secretaria Municipal de Administração (SEAD)
coordenará as ações desta parceria, esclarecendo
todas as dúvidas que os servidores tiverem para
poder ter acesso aos descontos durante o curso.
Além dos funcionários, serão beneficiados os
familiares, cônjuge e filhos, desde que seja
comprovada a relação parental, por meio dos
documentos legais como certidão de casamento e
nascimento.
ASCOM/Texto: Liana Lacerda

PAU DOS FERROS, 01 DE JUNHO DE 2021.

PÁGINA 2

Diário Oficial do Município

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN
EDITADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO

PODER EXECUTIVO
Marianna Almeida Nascimento – Prefeita Municipal
Renato Alves da Silva – Vice-prefeito

PODER LEGISLATIVO
Francisca Itacira Aires Nunes (Presidente)
José Alves Bento (Vice-presidente)
Josefa Aldaceia Chagas de Oliveira (1ª secretária)
Francisco Augusto de Queiroz (2º secretário)
Alexsander Magnus Nunes Rocha
Célio de Queiroz Lopes
Deusivan Santos Nazário
Francisco Gutemberg Bessa de Assis
Reginaldo Alves da Silva

PODER JUDICIÁRIO DO RN
- UNIDADE JUDICIAL Dr. FLÁVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
Juiz Titular do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda
Pública
Dra. ANA ORGETTE DE SOUZA FERNANDES VIEIRA
Juíza Titular da 1ª Vara
Dr. OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JUNIOR
Juiz Titular da 2ª Vara e Diretor do Foro
Dr. EDILSON CHAVES DE FREITAS
Juiz Designado para a 3ª Vara

JUSTIÇA FEDERAL DO RN
- UNIDADE JURISDICIONAL Dr. KEPLER GOMES RIBEIRO
Juiz Titular da 12ª Vara

Zélia Maria Leite
Francisco José Fernandes de Aquino

Dr. RODRIGO ARRUDA CARRIÇO
Juiz Substituto da 12ª Vara

PROMOTORIA DE JUSTIÇA
Dr. JOSÉ ALVES DE REZENDE NETO
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pau dos Ferros

Dr. WILKSON VIEIRA BARBOSA SILVA
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pau dos Ferros

Dr. PAULO ROBERTO ANDRADE DE FREITAS
3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pau dos Ferros
Coordenador das PMJS da Comarca de Pau dos Ferros

PAU DOS FERROS, 01 DE JUNHO DE 2021.

Diário Oficial do Município
SUMÁRIO

1. CPL




Extrato de Contrato
Extrato da Ata de Registro de Preço
Extrato da Ata de Registro de Preço

2. SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO



Portaria
Edital de Chamamento Público

3. SECRETARIA DE SAÚDE





Portaria
Portaria
Portaria
Portaria

PÁGINA 3

PAU DOS FERROS, 01 DE JUNHO DE 2021.

PÁGINA 4

Diário Oficial do Município

CPL
EXTRATO DE CONTRATO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
CONTRATO Nº 052/2021
ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2021-0028
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
CONTRATADO: OFFICIUM CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 41.112.884/0001-53
OBJETO: Contratação de serviço de consultoria com o objetivo de agilizar os
procedimentos de aquisição e contratações municipais através da padronização
procedimental de acordo com as diretrizes legais e suas normas acessórias com o
foco na implantação das boas práticas de gestão pública e capacitação das equipes
de planejamento da contratação, gestores contratuais e fiscais.
VALOR TOTAL: R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão
programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Munícipio,
Exercício 2021, Unidade Orçamentária 02.001 – Gabinete da Prefeita, Ação 2007 –
Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Assessoria Técnica e Jurídica, Fonte
1001, Classificação Econômica 339035 – Serviços de Consultoria, e correrão à conta
de receitas provenientes do Tesouro Municipal.
VIGÊNCIA: prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 90 (noventa) dias, com
início na data de 31/05/2021 e encerramento em 31/08/2021, sendo possível a sua
prorrogação, conforme estabelece o art. 57, da Lei 8.666/93
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO – PREFEITA MUNICIPAL - CONTRATANTE
OFFICIUM CONSULTORIA LTDA - CONTRATADA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 103052101
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 6/2021-0026
OBJETO: Contratação de Empresa especializada nos fornecimentos eventuais e
futuros de Materiais Permanentes de informática, afim de suprir as necessidades da
Secretaria de Administração e demais Unidades Administrativas deste Município, no
decorrer do exercício de 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, CNPJ:
08.148.421/0001-77
CONTRATADAS:
- M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/MF sob o n° 07.610.338/0001-04 = R$
341.800,00
- MARIA ANGELICA GARCIA DA SILVA 09999173403 – ME CNPJ/MF sob o n°
24.983.336/0001-80 = R$ 414.000,00
DATA DE ASSINATURA: 01 de junho de 2021
VIGÊNCIA: DE 01 de junho de 2021 a 01 de junho de 2022.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 112042101
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 6/2021-0017
OBJETO: Aquisição de peças para ar condicionado, a fim de suprir as necessidades
da Secretaria de Administração e demais unidades administrativas deste município,
no decorrer do exercício de 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, CNPJ:
08.148.421/0001-77
CONTRATADAS:
- FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP CNPJ/MF sob o n°
07.986.555/0001-01 = R$ 724.350,00
DATA DE ASSINATURA: 11 de maio de 2021
VIGÊNCIA: DE 11 de maio de 2021 a 11 de maio de 2022.

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Portaria 003/2021
De 31 de maio de 2021
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
Dispõe sobre a Homologação das
inscrições
pela
Comissão
Provisória de Implementação e
Acompanhamento do Cadastro
Cultural de Entes e Agentes – 2021
do município de Pau dos
Ferros/RN.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SECULT DE
PAU DOS FERROS/RN, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei Aldir Blanc
(alterada pela Lei nº 14.150 de 12 de maio de 2021), regulamentada pelo Decreto
10.464, de 17 de agosto de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º- Homologar o Cadastro Cultural de Entes e Agentes – 2021 no município
de Pau dos Ferros/RN, realizados presencialmente dos dias 25 até 28 de maio de
2021, conferidos e validados pela Comissão Provisória de Implementação e
Acompanhamento do Cadastro Cultural de Entes e Agentes, nomeada pela portaria
nº 263/2021, de 18 de maio de 2021 e conforme disposições da Lei nº 14.017, de 29
de junho de 2020 (alterada pela Lei nº 14.150 de 12 de maio de 2021),
regulamentada pelo Decreto 10.464, de 17 de agosto de 2020.
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Parágrafo Único - A homologação do Cadastro Cultural de Entes e Agentes 2021 pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Pau dos Ferros/RN, não
gera direito automático ao recebimento do subsídio previsto na Lei nº 14.017, de 29
de junho de 2020 (alterada pela Lei nº 14.150 de 12 de maio de 2021) e no Decreto
Municipal nº 113 de 28 de maio de 2021, sendo apenas um dos requisitos descritos
em lei para a solicitação dos benefícios.
Art. 2º - Disponibilizar lista de todos os cadastros deferidos e indeferidos para
conhecimento público, conforme Anexo I, que segue. X2
ANEXO I
Nº

CATEGORIA

PROPONENTE

NATUREZA

1.

Nº
INSCRIÇÃO
SMIIC001

Artesanato

Ana Karla Bessa

2.

SMIIC002

Artesanato

3.

SMIIC003

Artesanato

4.

SMIIC006

Artesanato

Izabel Cristina do Rêgo
Oliveira
Cláudia Francinete
Gameleira do Rêgo
Francisca Viana da Silva

5.

SMIIC015

Artesanato

6.

SMIIC016

Artesanato

7.

SMIIC017

Artesanato

8.

SMIIC023

Artesanato

9.

SMIIC031

Artesanato

10.

SMIIC040

Artesanato

11.

SMIIC041

Artesanato

12.

SMIIC042

Artesanato

13.

SMIIC043

Artesanato

14.

SMIIC049

Artesanato

15.

SMIIC050

Artesanato

16.

SMIIC051

Artesanato

17.

SMIIC065

Artesanato

Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física

Maria Edileuza Queiroz
de Aquino
Edna Maria do Rêgo
Maria do Carmo de
Queiroz Gameleira
Maria das Graças Lopes
Correia Paiva
Maria Vera Lúcia do
Nascimento
Karígna Brígida
Nascimento Magalhães
Evani Ananias de Sousa
Francisca Marta da
Conceição Silva
Antônia Neuza Braz da
Silva
Adriana Domingos Alves
Maria Cristina da
Conceição Fontes
Maria Ribamara de
Oliveira
José Valter do
Nascimento
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Nº

CATEGORIA

PROPONENTE

NATUREZA

1.

Nº
INSCRIÇÃO
SMIIC009

Dança/Teatro

2.

SMIIC030

Música/Dança

Associação Beneficente
Joana Mirim – ABJOM
Associação Beneficente
Firmo Antônio Chaves ABFAC

Pessoa
Jurídica
Pessoa
Jurídica

CATEGORIA

PROPONENTE

NATUREZA

1.

Nº
INSCRIÇÃO
SMIIC026

Artes Visuais

Alcivan Marcelo de Morais

2.

SMIIC060

Artes Visuais

3.

SMIIC062

Artes Visuais

André Lucas Mendes
Gomes
Etelânio Vieira Figueiredo

4.

SMIIC064

Artes Visuais

Pedro Rafael Vidal de
Queiroz Sousa

Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física

Nº

CATEGORIA

PROPONENTE

NATUREZA

1.

Nº
INSCRIÇÃO
SMIIC014

Dança

2.

SMIIC020

Teatro

3.

SMIIC032

Literatura

Jefferson Diêgo Aquino
Alves
Kevin Harrison Santos de
Oliveira
Ana Maria Queiroz Oliveira

4.

SMIIC035

5.

SMIIC034

Culinária
Tradicional
Cultura Popular

6.

SMIIC044

7.

SMIIC043

8.

SMIIC053

9.

SMIIC052

Cultura Popular
(Capoeira)
Cultura Popular
(Capoeira)
Cultura Popular
(Capoeira)
Cultura Popular
(Capoeira)

Maria Rafaela Dantas
Pereira
Victor Matheus Gomes de
Moura
Francisco Fagner de
Moura Cassimiro
Lucas Vinicíus Gomes de
Moura
Joaquim José Gleide da
Silva

Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física

Nº

CATEGORIA

PROPONENTE

NATUREZA

1.

Nº
INSCRIÇÃO
SMIIC046

Dança

Maria Beatriz Almeida
Aquino

2.

SMIIC055

Dança/Teatro/C
ultura Queer

Clarice Nolasco

Grupos
Culturais/Col
etivos
Grupos
Culturais/Col
etivos

Nº

Analine Karol D. de Brito
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3.

SMIIC057

Dança/Cultura
Queer

Francisco Erick da Silva
Marinho

4.

SMIIC061

Cultura Popular

Victor Rafael do
Nascimento Mendes

5.

SMIIC063

Cultural Popular

Taiza Barros Leite

Nº

CATEGORIA

PROPONENTE

NATUREZA

1.

Nº
INSCRIÇÃO
SMIIC004

Música

Eudivan de Melo e Silva

2.

SMIIC005

Música

Fernando Fagner Alves

3.

SMIIC007

Música

Luiz Antonio de Araújo

4.

SMIIC008

Música

5.

SMIIC010

Música

6.

SMIIC011

Música

Damião Figueiredo da
Silva
Maria Brena Lopes da
Silva
Tony Max Herbert da Silva

7.

SMIIC012

Música

Luiz Antônio da Silva

8.

SMIIC013

Música

Antônio Eduardo de Lima

9.

SMIIC018

Música

Raimundo Dantas

10.

SMIIC019

11.

SMIIC021

Promotor de
Eventos
Música

Fábio Venceslau de Souza
Júnior
Francisco Keli Silva

12.

SMIIC022

Música

Carlos Daniel Santos Diniz

13.

SMIIC024

Música

João Victor Vidal

14.

SMIIC025

Música

José Ivanildo Flor Gomes

15.

SMIIC027

Música

16.

SMIIC028

Música

17.

SMIIC029

Música

Raimundo Holanda de
Queiroz Filho
Thasya Kassandra Alves
de Araújo Queiroz
Jakson Fernandes de Lima

18.

SMIIC033

Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Grupos
Culturais
Grupos
Culturais
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física

Música

Hugo Rafael Abílio de Brito

Grupos
Culturais/Col
etivos
Grupos
Culturais/Col
etivos
Grupos
Culturais/Col
etivos
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19.

SMIIC036

20.

SMIIC037

Promotor de
evento
Música

21.

SMIIC038

Música

22.

SMIIC039

Música

Normando Mendonça
Nobre
Benedita Wigna
Fernandes Nunes
José Fransieudo de Lima
Freire
Ajacks Raryon Monteiro

23.

SMIIC047

Música

Matheus Henrique

24.

SMIIC048

Música

25.

SMIIC054

Promotor de
evento

26.

SMIIC056

Música

Jackson Rayron Monteiro
(Jack Jones)
Lauana Kayrone Pignataro
de Almeida Vidal de
Negreiros
Antônio Campos Ferreira

27.

SMIIC058

Música

28.

SMIIC059

Música

Raimundo Fernandes de
Queiroz Filho (Fernando
Ferro)
Francisco Canindé de
Oliveira Cavalcante

Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física
Pessoa
Física

GLENIRA LOPES DE HOLANDA DUARTE
SECRETÁRIA INTERINA DE CULTURA E TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
E TURISMO – SECULT
CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2021
EDITAL
SELEÇÃO DE PROPOSTAS/PROJETOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS, APOIADOS
COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, através da Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo, no uso de suas atribuições legais, torna público para
conhecimento dos interessados, pessoas físicas e jurídicas, o presente Edital de
CHAMAMENTO PÚBLICO, com fundamento na Lei N° 14.017/2020, Decreto N°
10.464, de 17 de agosto de 2020, Decreto do Estado do Rio Grande do Norte Nº
29.975, de 10 de Setembro de 2020, Lei Federal Nº 14.150/2021, Decreto Municipal
N° 113/2021, de 28 de maio de 2021, subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93 e
Constituição Federal de 1988, objetivando a seleção de pessoas físicas e jurídicas,
para a seleção de projetos artísticos-culturais, para a premiação.
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SEÇÃO I –DO OBJETO E CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.1. Constitui objeto deste, Chamamento Público para SELEÇÃO dos interessados,
pessoas físicas e jurídicas do setor da cultura, para seleção de propostas e projetos
artístico-culturais, nos segmentos da: 1. Premiação de Artistas/Trabalhadores da
cultura em participação no Festival Multicultural – Artistas da Nossa Gente; 2.
Diversidade Cultural; 3. Artesanato e Culinária local; 4. Artes Visuais e Patrimônio
Cultural, para premiação e seleção de propostas de apoio emergencial ao setor
cultural, em observância ao Decreto Municipal nº 113, de 28 de maio de 2021, que
regulamenta, no âmbito do Município de Pau dos Ferros/RN, as disposições da Lei nº
14.017, de 29 de junho de 2020, e do Decreto 10.464, de 17 de agosto de 2020, a ser
executado por esta Prefeitura por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo de Pau dos Ferros/RN.
1.2. O fomento será exclusivamente direcionado para artistas, grupos e ou agentes
culturais que sobrevivem da arte ou de outras atividades culturais, situação
comprovada pela assinatura de um termo de autodeclaração, anexo deste edital.
1.3. Serão contemplados 71 (setenta e uma) propostas/projetos, divididas em
categorias para premiação no valor total de R$ 125.500,00 (cento e vinte e cinco mil
e quinhentos reais).
1.4 Todas as despesas decorrentes do objeto de que trata o item anterior, correrão
por conta de recursos provenientes de dotação orçamentária específica.
1.5 Os recursos necessários ao desenvolvimento dessas atividades artístico-culturais
são provenientes do plano de ação nº 07208420200002-000945 – referente ao
programa 07208420200002 - MTUR/SECULT - ALDIR BLANC - MUNICÍPIOS
referente ao saldo remanescente do exercício fiscal de 2020.
1.6. A SECULT e a Prefeitura de Pau dos Ferros/RN reservam-se o direito de
difusão das iniciativas artístico-culturais, compreendendo direitos de reprodução em
diferentes mídias e plataformas, Direitos Autorais, Direitos de Imagem e Direitos de
Exibição contempladas em seus sites ou redes sociais, sem prejuízo para o
proponente premiado, que, após o período de 15 (quinze) dias, contados a partir da
primeira transmissão ou veiculação na internet, gozará dos mesmos direitos, para
divulgação em quaisquer plataformas de seu interesse, bem como de reprodução nas
mídias que lhes convier.
1.7. Os credenciados por este edital poderão apresentar no máximo 01 (um) projeto.
1.8. Quaisquer informações, esclarecimentos e orientação adicionais acerca do
conteúdo deste e seus anexos, serão dirimidas pela Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo, situada na Praça da Matriz, 157, Centro - Pau dos Ferros - RN, 59900-000
ou pelo telefone (84) 9.9674-6207.
SEÇÃO II – DOS PRAZOS
2.

O prazo de validade do credenciamento público encerra-se após 12 (doze)
meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Município, podendo
ser prorrogado nos termos da legislação vigente.
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SEÇÃO III– DAS PROPOSTAS/PROJETOS
3.

PRÊMIO FESTIVAL MULTICULTURAL – ARTISTAS DA NOSSA GENTE –,
neste, estão previstas 32 (trinta e duas) iniciativas com conteúdo artístico-cultural
de música, repente entre outras expressões da cultura popular para Internet no
município de Pau dos Ferros/RN, para apresentação em show on-line, conforme
descrição detalhada abaixo:
Premiação

Cat.

01.

Descrição
Seleção de trabalhadores de cultura da
categoria música, repente e outras
expressões da cultura popular para
recebimento de prêmio de incentivo e
reconhecimento da relevância de seu
trabalho artístico-cultural.
Cada contemplado deverá participar
com no mínimo 30min e no máximo
60min em show on-line – Festival
Multicultural – Artistas da Nossa Gente.
SUBTOTAL –

Quant. Valor Unitário
32

R$ 2.000

32

—

Valor
Total
R$
64.000,00

R$
64.000,00

3.1. Serão selecionadas inciativas artístico-culturais exclusivamente direcionadas
para redes sociais ou plataformas digitais de acesso gratuito existentes na rede
mundial de computadores (internet), descritas abaixo:
3.1.1. Transmissões ao vivo.
3.1.2. As iniciativas artístico-culturais poderão ser das mais diversas expressões da
categoria da música, repente e outras expressões da cultura popular, dentre deste
gênero cultural.
3.1.3. O tempo de duração das iniciativas artístico-culturais contempladas deverá
variar entre 30 (trinta) e 60 (sessenta) minutos.
4.

DIVERSIDADE CULTURAL, nestas propostas artístico-culturais estão previstas
as categorias Teatro, Literatura, Dança e Cultura Popular (capoeira), as quais
totalizam 11 (onze) propostas, no valor total de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e
quinhentos reais), e propostas de grupos artísticos e ou culturais para premiação
das categorias Teatro, Literatura, Dança e Cultura Popular (Capoeira), as quais
totalizam 05 (cinco) propostas no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
perfazendo o total geral de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), cujo
projeto deverá ser apresentado, conforme descrição detalhada abaixo:
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Valor
Quant
Unitário
.
SEGMENTO: Diversidade cultural
Seleção de iniciativas artísticas e ou
culturais para premiação das categorias
1. Teatro, Literatura, Dança e Cultura Popular
11
R$ 1.500,00
(Capoeira) na modalidade on-line.

Cat.

Descrição

Seleção de grupos artísticos e ou culturais
para premiação das categorias Teatro,
2.
Literatura, Dança e Cultura Popular
(Capoeira) na modalidade on-line.

05

SUBTOTAL –

16

Valor Total

R$16.500,00

R$ 2.000,00 R$ 10.000,00

—

26.500,00

4.1. Nesse segmento, também, serão selecionadas inciativas artístico-culturais
exclusivamente direcionadas para redes sociais ou plataformas digitais de acesso
gratuito existentes na rede mundial de computadores (internet), descritas abaixo:
4.1.1. Transmissões ao vivo.
4.1.2. As iniciativas artístico-culturais poderão ser das mais diversas expressões da
categoria da cultura e outras expressões da arte.
4.1.3. O tempo de duração das iniciativas artístico-culturais contempladas deverá
variar entre 30 (quinze) e 90 (noventa) minutos.

5. ARTESANATO E CULINÁRIA LOCAL, nestas propostas artístico-culturais, estão
previstas seleção, divulgação e premiação de 18 (dezoito) projetos de confecção de
receitas e peças representativas do artesanato pau-ferrense, apresentadas,
respectivamente, por mestres e mestras do artesanato e culinária, profissionais ou
amadores, que atuam e residem neste município, totalizando o valor de R$ 27.000,00
(vinte e sete mil), cujo projeto deverá ser apresentado, conforme descrição detalhada
abaixo:

Cat.

Descrição

Quant
Valor
.
Unitário
SEGMENTO: ARTESANATO E CULINÁRIA LOCAL

Valor
Total
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Cat.

Descrição
Projeto/proposta de confecção de peças
representativas do artesanato pau-ferrense,
apresentadas por mestres e mestras do
artesanato, profissionais ou amadores de Pau
dos Ferros.

3

Proposta de confecção de receitas da culinária
tradicional, apresentadas por mestres e mestras
da culinária, profissionais ou amadores de Pau
dos Ferros.

SUBTOTAL –

Quant
.

Valor
Unitário

Valor
Total

17

R$
R$ 1.500,00 25.500
,00

01

R$
R$ 1.500,00 1.500,
00

18

R$
27.000
,00

—

5.1. A premiação nesse segmento objetiva identificar e prestigiar mestres e mestras
do artesanato e culinária pau-ferrense; identificar e salvaguardar saberes e fazeres
artesanais e culinários, expressões dos costumes, da memória, da cultura e das
tradições locais, elementos significativos da identidade cultural do município de Pau
dos Ferros/RN; bem como promover a preservação e desenvolvimento do artesanato
e da culinária local, com vistas a fomentar a cadeia produtiva cultural e do turismo,
responsável pela geração de novas fontes de emprego e renda.
5.1.1. O proponente na categoria Artesanato e Culinária Tradicional, para inscreverse, deve apresentar em formulário próprio a descrição da peça ou receita a ser
confeccionada.
5.1.2. O(a) proponente selecionado(a) na categoria Artesanato e Culinária Tradicional
deverá executar sua peça, e registrar em vídeo a execução por etapas, com o passo
a passo da execução, o tipo de artesanato, receita, material e a técnica.
5.1.3. Cada proponente poderá enviar apenas 1 (uma) descrição de peça artesanal
ou receita tradicional.
5.1.4. O(a) contemplado(a) deverá se orientar pelos seguintes prazos:
5.1.5. Até 15 (quinze) dias para iniciar a execução do seu projeto, contados a partir do
recebimento da premiação;
5.1.6. Até 30 (trinta) dias para finalizar a execução de seu projeto, contados a partir
do recebimento da premiação;
5.1.7. Até o dia 120 (cento e vinte dias) para entregar à Secretaria de Cultura e
Turismo - SECULT o vídeo.
6. ARTES VISUAIS E PATRIMONIO CULTURAL nestas, estão previstas a seleção
de 04 (quatro) obras artísticas de artes visuais em espaços públicos, nas categorias:
desenho, pintura, grafite, entre outras para serem expostas em espaços públicos do
município de Pau dos Ferros/RN, perfazendo o valor total de R$ 8.000,00 (oito mil
reais), cujo projeto deverá ser apresentado conforme descrição detalhada abaixo:
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Cat.

04

Premiação
Valor
Valor
Quant.
Unitário
Total
SEGMENTO: ARTES VISUAIS E PATRIMONIO CULTURAL
Pretende-se selecionar 04(quatro) propostas
de artes visuais em espaços públicos, com
R$
técnicas diversas, pintura, desenho, grafite
04
R$ 2.000,00
8.000,00
entre outras, que estejam relacionadas à
cultura e História de Pau dos Ferros.
Descrição

SUBTOTAL –

04

—

R$
8.000,00

6.1. A ação nesse segmento tem como objetivo estimular a multiplicidade e a
diversidade de linguagens e tendências em suas variadas modalidades de
manifestação, bem como promover à difusão, fomento, reflexão, produção artística e
intercâmbio entre todos aqueles que compõem o campo das artes visuais.
6.1.1. Entendido

que as artes visuais constituem um campo de múltiplas
manifestações, o proponente terá ampla liberdade quanto às linguagens de
artes visuais que serão desenvolvidas em seu projeto, podendo direcioná-lo a
qualquer público.

6.1.2. A tabela acima será utilizada como parâmetro para realização das propostas.
6.1.3. Desses valores serão deduzidos os impostos legalmente previstos.
6.1.4. As despesas decorrentes com material para execução dos projetos de artes
visuais em prédios públicos correrão à conta da Prefeitura Municipal de Pau dos
Ferros/RN.
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor do prêmio não será em hipótese alguma depositado
em conta bancária de terceiros.
SEÇÃO IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
7. Enquadramentos:
7.1. Pessoa Física: brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 (dezoito) anos,
residentes e domiciliados na cidade de Pau dos Ferros/RN e que tenham relação
direta com o objeto do projeto a ser realizado;
7.2. Pessoa Jurídica: é o proponente de natureza privada, abrangendo espaços
artísticos
e
culturais,
microempresas,
pequenas
empresas
culturais,
Microempreendedor Individua – MEI, Organizações da Sociedade Civil –OSC’S com
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e sem fins lucrativos e outras do setor cultural, desde que o Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica – CNPJ, conste como CNAE principal ou secundário CNAEs –
Classificação Nacional de Atividades Econômicas, ligada na área da cultural e/ou
artístico do empreendimento, deve ainda o endereço de funcionamento ser
obrigatoriamente em Pau dos Ferros/RN.
7.3 Os(As) proponentes que desejem submeter à inscrição no presente EDITAL
devem estar obrigatoriamente HOMOLOGADOS no cadastro cultural de entes e
agentes do município.
PARÁGRAFO ÚNICO: O proponente menor de 18 anos deve, se fazer representar
por representante legal, exceto o emancipado, nos termos do ECA e do Código Civil
Brasileiro.
8. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DO PRESENTE EDITAL:
8.1. É vedada a participação deste Chamamento Público, PROPONENTES criados
pela administração pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a
PROPONENTES vinculados 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 pelos serviços
sociais do Sistema S.
8.2. PROPONENTES integrantes das Comissões avaliativas, seus cônjuges, parentes
consanguíneos ou afins, até 3º grau.
8.3. PROPONENTE em débito com o sistema de seguridade social, como
estabelecido em lei federal.
8.4. Menores de idade, sem representação legal dos por pais ou responsável
legalmente constituído, exceto os emancipados na forma prevista no Código Civil
Brasileiro.
SEÇÃO V – DAS ETAPAS
9. O EDITAL se orientará pelo seguinte cronograma:

ETAPA

DATA

Lançamento do EDITAL

01/06/2021

Inscrições

02 á 11/06/2021

Habilitação - Homologação

14/06/2021

Interposição de recursos

15/06/2021

Publicação dos Contemplados no DOM

16/06/2021

Período de Assinatura do Termo de Fomento

17 á 18/06/2021
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SEÇÃO VI – DA COMISSÃO
10.
O processo será conduzido pela Comissão Municipal de Gestão,
Acompanhamento, Validação e Fiscalização do Auxílio Emergencial da Cultura (Lei
Aldir Blanc) instituída pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECULT.

SEÇÃO VII – DA HABILITAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO E CARÁTER ELIMINATÓRIO
11. A fim de dar agilidade ao processo, a análise da documentação relativa a este
EDITAL será realizada simultaneamente às inscrições.
11.1. A Comissão terá o prazo de 2 (dois) dias úteis após o término das inscrições
para analisar toda a documentação entregue.
11.2. Será considerado habilitado o projeto que apresentar toda a documentação
exigida, em conformidade com este edital.
11.3. O(A) proponente será inabilitado(a) caso não tenha apresentado toda a
documentação exigida neste EDITAL ou se constatada irregularidade na
apresentação de algum documento.
11.4. A Lista dos(as) proponentes habilitados será publicada no site oficial da
Prefeitura
Municipal
de
Pau
dos
Ferros/RN
no
link:
https://www.paudosferros.rn.gov.br/.

SEÇÃO VIII – DAS INSCRIÇÕES
12. O período de inscrição será do dia 02 a 10 de junho de 2021, de 08:00h às
13:00h, exceto em feriados e pontos facultativos, na Casa de Cultura Popular Joaquim
Correia, localizada à Rua Praça da Matriz, 157, Centro, Pau dos Ferros/RN.
12.1. A inscrição será gratuita.
12.2. Todos os documentos exigidos, deverão ser entregues em cópia impressa em
papel A4, assinada, na Casa de Cultura Popular Joaquim Correia, localizada à Rua
Praça da Matriz, 157, Centro, Pau dos Ferros/RN.
12.3. Dispensa-se a autenticação em cartório e o reconhecimento de firma para os
documentos requeridos como cópia (digitalizado ou impresso), sujeitando-se o
proponente à responsabilidade prevista nos artigos 297 a 301 do Código Penal
Brasileiro.
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12.4. No ato da inscrição e entrega dos documentos, o proponente receberá o
comprovante por escrito de recebimento por servidor responsável.
12.5. A inscrição e entrega dos documentos, não garante ao proponente:
12.5.1. A sua seleção.
12.5.2. O direito de receber a premiação.
12.6. Ao realizar a inscrição o proponente reconhece automaticamente que aceita as
regras e condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, consentindo que a
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros divulgue, sem necessidade de outro tipo de
autorização e sem quaisquer ônus, as imagens, e informações contidas na inscrição
com fins exclusivamente culturais.
12.7. É de responsabilidade exclusiva do proponente a regularização de toda e
qualquer questão relativa aos direitos autorais dos projetos apresentados, além da
observância deste.
SEÇÃO IX – DA DOCUMENTAÇÃO
13. Documentos a serem entregues pelo proponente no ato da inscrição:
13.1. Pessoa Física:
a) Ficha de Inscrição de Pessoa Física (Anexo I);
b) Projeto Cultural Simplificado;
c) Dados Bancários da Pessoa Física – Nome e Código do Banco, número da
Agência e Conta Corrente ou Conta Poupança. Como este item não possui caráter
eliminatório, o (a) proponente contemplado (a) que não possuir conta bancária
deve providenciar sua abertura após o resultado da seleção;
d) Declaração de não impedimento (Anexo II);
e) Autodeclaração de Ente (Anexo III);
f) Autodeclaração agente cultural (Anexo IV);
g) Ficha de Inscrição de Grupo ou Coletivo (Anexo VI, se for o caso).
13.2. Pessoa Jurídica:
a) Cartão do CNPJ, emitido pela Secretaria da Receita Federal
(www.receita.fazenda.gov.br) com atuação comprovada nos segmentos culturais
delimitados por este EDITAL;
b) Certidão de Regularidade do Empregador junto ao FGTS, obtida no endereço
eletrônico:
https://consultacrf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf;
c) Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Prefeitura do município
de Pau dos Ferros/RN;
d) Certidão Negativa de Débitos Estaduais, obtida no endereço eletrônico:
https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/certidao-negativa/emitir;
e) Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa
da
União;
obtida
no
pelo
endereço
eletrônico:
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https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/Infor
maNICertidao.asp?tipo=1
f) Dados Bancários da Pessoa Jurídica – Nome e Código do Banco, número de
Agência e Conta Corrente ou Conta Poupança. Como este item não possui caráter
eliminatório, o (a) proponente contemplado (a) que não possuir conta bancária
deve providenciar sua abertura após o resultado da seleção;
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, emitida pelo endereço eletrônico:
http://www.tst.jus.br/certidao;
h) Ficha de Inscrição de Pessoa Jurídica (Anexo V);
i) Declaração de não impedimento (Anexo II);
j) Autodeclaração de Ente (Anexo III).
13.3. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT não se responsabilizará
por inscrições não concluídas devido à falta de documentos exigidos neste edital.
SEÇÃO X – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
14. Divulgar, de acordo com os critérios adotados, a participação do Município de Pau
dos Ferros/RN, através da Secretária de Cultura e Governo Federal e Lei Aldir Blanc,
em toda e qualquer ação de divulgação relacionada com a execução do objeto do
projeto contemplado, bem como:
14.1 Nas locuções e citações de qualquer natureza, deverá ser referido o nome da
Prefeitura de Pau dos Ferros/RN da gestão da proposta, Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo do Município de Pau dos Ferros, conforme texto que será oferecido
pela Secretaria de Cultura e Turismo; com gravação de vídeo e áudio para as devidas
comprovações.
14.2. Todas as peças publicitárias impressas ou digitais, referentes aos prêmios
constantes neste, deverão referir a logomarca oficial da Prefeitura Pau dos Ferros/RN,
Secretaria de Cultura e Turismo, Governo Federal e Lei Aldir Blanc, conforme padrão
definido e entregue pela Secretara de Comunicação do Município;
SEÇÃO XI – DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE
15. Os produtores das propostas e projetos selecionados deverão cumprir
rigorosamente as normas estabelecidas pelos Termos, sobretudo as relacionadas ao
cronograma de montagem, ensaios, apresentações e desmontagens, dentre outros.
15.1. O responsável pela proposta selecionada, também, será exclusivamente
responsável por todas as despesas decorrentes da execução do projeto/espetáculo,
especialmente encargos fiscais, trabalhistas e sociais, oriundos das contratações
diretas ou indiretas, efetuadas para realização do projeto e, especialmente, danos
materiais, criminais ou morais contra terceiros originários das apresentações do
espetáculo.
15.2. Custos adicionais ao valor previsto como os empregados na montagem e/ou
circulação dos projetos selecionados, materiais ou serviços para confecção de
cenários e figurinos, transporte, hospedagem, alimentação, eventuais taxas e
impostos, equipamentos complementares, técnicos de som e luz, remuneração de
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artistas, técnicos e terceiros, mídia, direitos autorais, cachês e outros, correrão por
conta do proponente selecionado, não cabendo ao Município de Pau dos Ferros
qualquer responsabilidade, ainda que subsidiária;
15.3. Cada proposta e projeto premiado deverá apresentar à Secretaria de Cultura, e
Turismo um relatório circunstanciado da execução do valor ou prêmio recebido com
descritivo, fotografias, vídeos, peças publicitárias criadas, links dos registros nas redes
sociais, sem os quais não cessam as obrigações com o município, considerando-se
inadimplente os responsáveis e os componentes do projeto, ficando impedido de
contratar com a Secretaria de Cultura e Turismo até que cesse essa pendência;
15.4. Os proponentes selecionados autorizam e cede, com o ato da inscrição, a
divulgação de sua imagem e trabalhos na mídia, bem como em materiais de
divulgação que poderão ser produzidos, tais como folders, folhetos, cartazes, internet
etc., não tendo qualquer direito ou indenização pelo uso de imagem e voz pela
CONTRATANTE.
15.5. Os proponentes selecionados ficarão obrigados, em liberar para a Prefeitura
Municipal de Pau dos Ferros, sem quaisquer ônus, os direitos autorais, de imagem,
apresentações presenciais e de exibição da iniciativa artístico-cultural (título do prêmio
dos projetos), o qual poderá ser usado pela Prefeitura Municipal, nas apresentações
presenciais, em TVs, e veiculadas pela rede mundial de computadores.
15.6. A Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros não se responsabiliza pela não
inserção de matérias referentes aos proponentes selecionados na mídia escrita,
falada televisiva e radiofônica.
SEÇÃO XII – DA OBRIGATORIEDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
16. Os proponentes selecionados estarão obrigados a apresentarem prestações de
contas referentes ao uso dos valores e premiações à Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Pau dos Ferros/RN, no prazo de 30 (trinta)
dias após o termino da vigência contratual.
16.1. As prestações de contas deverão comprovar que os valores das premiações
foram utilizados para a execução do objeto do projeto premiado, conforme exigência
contratual.
16.2. Integra a prestação de contas a apresentação de um relatório circunstanciado
da execução da proposta/projeto selecionado com descrição de atividades,
fotografias, vídeos, peças publicitárias criadas, links dos registros nas redes sociais,
comprovação da realização das contrapartidas, sem os quais não cessam as
obrigações dos proponentes selecionados com o Município de Pau dos Ferros/RN.
16.3. A Controladoria Geral do Município será responsável por:
16.3.1. Disciplinar os procedimentos de prestações de contas;
16.3.2. Aprovar ou rejeitar as contas apresentadas pelas entidades.
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16.4. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Pau dos Ferros/RN poderá
designar comissão especial de verificação de contas a ser formalizada em ato
administrativo próprio com poderes específicos de fiscalização, publicada no Diário
Oficial do Município.
16.5. O Município de Pau dos Ferros/RN, por meio da Secretaria Municipal de Cultura,
e Turismo, assegurará ampla publicidade e transparência à prestação de contas de
que trata esta seção, inclusive por meio do portal da transparência.
SEÇÃO XIII – DAS RESPONSABILIDADES E PENALIDADES
17. Verificada a prática de ato ilícito, deverão ser observados os procedimentos,
conceitos, prazos e sanções estabelecidos na Lei n° 8.666/1993, que prevê as
seguintes penalidades, conforme adaptações necessárias:
17.1. Advertência escrita
17.1.1. Multa, nos seguintes percentuais:
a) Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por hora de
atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 9,9%,correspondente
a até 01(uma) hora de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos
impostos destacados no documento fiscal;
b) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação
em caso de recusa do infrator em assinar o Termo de Contrapartida;
c) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor de contratação, na hipótese de o
infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito
normativo ou as obrigações assumidas, tais como:
a. Deixar de entregar documentação exigida neste Termo;
b. Desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Prefeitura Municipal;
c. Tumultuar os procedimentos relativos ao certame;
d. Descumprir requisitos de habilitação, a despeito da declaração em
sentido contrário;
e. Propor recursos manifestamente protelatórios;
f. Deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na
hipótese de o infrator enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006;
d) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação na hipótese
de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com as
especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício,
irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se
destina;
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e) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Termo de
Contrapartida quando o infrator der causa à rescisão do Termo de
Contrapartida;
f) Multa indenizatória de 10% (dez por cento), a título de perdas e danos, na
hipótese de o infrator ensejar a rescisão do Termo de Contrapartida e sua
conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores aos
contratados.
17.2. Na hipótese de inexecução total ou parcial da contrapartida e/ou ausência de
apresentação de prestação de contas, por parte dos proponentes selecionados, a
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio da Controladoria Geral do
Município, instaurará tomada de contas especial, conforme estatuído na Lei
Complementar estadual n. 464, de 5 de janeiro de 2002 (Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Rio Grande do Norte), e na Lei Federal n. 8.443, de 16 de julho de 1992
(Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União), sem prejuízo da responsabilidade
administrativa, civil e penal, da entidade inadimplente e de seus dirigentes ou
representantes.
17.3. Nos casos de inexecução, será observado o devido processo legal, a ampla
defesa e o contraditório, ao beneficiário inadimplente.
17.4. Na hipótese de descumprimento pelo proponente selecionado, do disposto no
presente e no Termo de Contrapartida, este será rescindido unilateralmente,
obrigando o proponente responsável pelo projeto selecionado, restituir ao erário
municipal, na integralidade os valores dos recursos já pagos, devidamente corrigido e
atualizado monetariamente na forma da lei, e imediatamente após a rescisão
contratual, em conta bancaria de titularidade do Município de Pau dos Ferros/RN.
SEÇÃO XIV – DAS RESPONSABILIDADES E PENALIDADES
18. DO RESULTADO PARCIAL: O resultado deste certame será publicado no Diário
Oficial do Município.
18.1. DO RECURSO AO RESULTADO PARCIAL:
a) O prazo para interposição de recurso será de 01 (um) dia útil, contado da
data da publicação no Diário Oficial do Município do resultado parcial;
b) Os recursos devem ser formalizados por escrito, devidamente fundamentado
e assinando pelo proponente apelante, e poderão ser protocolados
presencialmente na Casa de Cultura Joaquim Correia, com os
representantes da Comissão Permanente de Licitação do Município, no
horário de atendimento, de 08h00min às 13h00min;
c) Os recursos serão analisados de acordo com a especificidade dos mesmos;
d) É vedada, na fase de recursos, a inclusão de documentos ou informações
que deveriam constar originalmente da proposta no momento da inscrição;
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SEÇÃO XV – DO RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO:
19. Os resultados finais dos recursos serão publicados no Diário Oficial do Município;
19.1. O resultado final será homologado pela Secretaria de Cultura e Turismo, e
publicado no Jornal Oficial do Município.
19.2. Após a publicação do resultado final do julgamento dos recursos, os
classificados, serão convocados através do no Diário Oficial do Município, para
assinatura do Termo de Contrapartida;
19.3. Os classificados convocados deverão assinar o Termo de Contrapartida no
prazo máximo de 02 (dias) úteis, a contar da publicação de convocação no Diário
Oficial do Município;
19.4. O classificado que não comparecer para assinatura do Termo de Contrapartida,
no prazo estipulado no item acima, perderá o direito de receber ao valor ou premiação
e por consequência não poderá assinar o Termo de Contrapartida,
independentemente de notificação extrajudicial, sendo convocado o próximo
contemplado de acordo com a ordem de classificação.
SEÇÃO XVI – DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRAPARTIDA
20. O proponente do projeto selecionado será o único interlocutor.
20.1. O servidor deverá verificar a regularidade de cada proponente no momento do
pagamento.
20.2. A assinatura do Termo de Contrapartida, decorrente da seleção do projeto
artístico-cultural, será formalizada por meio de Instrumento Particular de
Contrapartida, sem vínculo empregatício, de forma presencialmente junto à Secretaria
Municipal de Cultura.
SEÇÃO XVII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, seus anexos e nas demais normas legais
pertinentes, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de
desconhecimento.
21.1. É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do credenciado a observância
e regularização de toda e qualquer questão concernente a direitos autorais, conexos
e de imagem relativos à documentação encaminhada, bem como ao espetáculo
apresentado, a qual deve ser comprovada perante a Prefeitura Municipal de Pau dos
Ferros em momento oportuno, ou por estar determinado.
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21.2. O proponente será exclusivamente responsável por todas as despesas
decorrentes da execução, especialmente responsabilidades civis e penais, bem como
encargos comerciais, financeiros, fiscais, trabalhistas e previdenciários oriundos das
contratações direta ou indiretamente efetuadas para realização do espetáculo e,
especialmente, danos materiais, criminais ou morais contra terceiros originários da
apresentação do espetáculo, ficando responsável ainda pelo ressarcimento de
eventuais danos ocorridos na estrutura física e nos equipamentos cedidos, oriundos
de sua ação direta, indireta ou de sua omissão, devendo providenciar a imediata
execução dos serviços de reparação dos danos ou o pagamento da respectiva
indenização.
21.2. A inexatidão ou falsidade documental, ainda que constatada posteriormente à
realização do certame, implicará na eliminação sumária do respectivo proponente,
sendo declarados nulos de pleno direito a inscrição e todos os atos dela decorrentes.
21.3. O não cumprimento das cláusulas contidas no presente, para os contemplados,
implicará na devolução dos valores recebidos, acrescidos de multa previamente
estabelecida.
21.4. Fica facultado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para divulgação, o
uso de imagens dos projetos contemplados durante o período de vigência deste e do
Termo de Contrapartida.
21.5. Este termo poderá ser revogado por ato unilateral da Prefeitura Municipal de
Pau do Ferros, desde que devidamente justificado, quando o interesse público assim
o exigir, e ou para cumprir normativa federal e Estadual, referente à Lei Aldir Blanc,
sem gerar direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza aos participes e
a terceiros.
21.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação ou pela
Comissão Municipal de Gestão, Acompanhamento, Validação e Fiscalização do
Auxílio Emergencial da Cultura (Lei Aldir Blanc, conforme o caso, elegendo-se o foro
da Comarca de Pau dos Ferros/RN para dirimir quaisquer conflitos oriundos.
21.7. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização
deste Processo, serão divulgados no Diário Oficial do Município, sendo de inteira
responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada
qualquer espécie de desconhecimento.
21.8. Integram este, os seguintes Anexos:
I – Ficha de Inscrição e Proposta/Projeto do Proponente – Pessoa Física;
II – Ficha de Inscrição e Projeto do Proponente – Pessoa Jurídica;
III –Projeto de Ação Artística;
IV – Relação de Documentos para Inscrição.
V – Minuta de Termo de Contrapartida;

Pau dos Ferros/RN, 01 de junho de 2020.
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GLENIRA LOPES DE HOLANDA DUARTE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURAL
ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO – PESSOA FISÍCA/PF
1. FICHA DE INSCRIÇÃO
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE PESSOA FÍSICA – PF
Nome Completo:
Número de inscrição de homologação:
Banco:

Conta Corrente:

Agência:

2. SEGMENTO/CATEGORIA
Segmento:

( ) Música ( ) Teatro ( ) Artes Visuais ( ) Dança ( ) Literatura

( ) Cultura Popular ( ) Artesanato Tradicional ( ) Culinária Tradicional ( ) Promotor
de Eventos
Nº de Ordem do Edital :
2.1. TÍTULO DO PROJETO

2.2. AÇÃO (Descreva de acordo com o objetivo do edital ao qual está concorrendo a
prêmição)

2.3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO (Descreva a importância da realização do projeto para
a comunidade envolvida, o que será realizado, como será realizado e a qual segmento (área)
cultural do município o projeto se concentra).

2.4. METAS (Descrever qual produto, bem ou serviço será realizado – Festival, oficina, curso,

live)
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2.5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Indicar o mês e o ano de realização de cada meta do

projeto)

2.6. ORÇAMENTO (Valores expressos em Reais)
Item

Descrição

Unidade
de medida

Quantidade

Valor
Unitário

Valor
total

TOTAL GERAL

3. DECLARAÇÃO
DECLARO estar cientes de que a esta inscrição implica a total concordância e cumprimento
de todas as normas estabelecidas no Edital, bem como DECLARO, que todos os
documentos e informações fornecidas são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades
previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -Código Penal, e
demais cominações legais.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO PROPONETE

__________________________________________________________

PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE GESTÃO,
ACOMPANHAMENTO, VALIDAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO AUXÍLIO
EMERGENCIAL DA CULTURA (LEI ALDIR BLANC)
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ANEXO II
CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL 001/2021 – SECULT – LAB
ANEXO – II
DECLARAÇÃO DE FATOS NÃO IMPEDITIVOS
Eu,
____________________________________________________________,
portador do CPF nº_____________________ devidamente homologado no Cadastro
Cultural de Entes e Agentes de Pau dos Ferros/RN sob o número, declaro, sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos fiscais, para minha
habilitação no presente edital de premiação e que não sou servidor e nem parente até
terceiro grau de nenhum servidor da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo –
SECULT.
Pau dos Ferros/RN, _____de ______________de 2021.

__________________________________
ASSINATURA

ANEXO III
CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL 001/2021 – SECULT - LAB
ANEXO - III
AUTODECLARAÇÃO ENTE CULTURAL
Eu_________________________________________________________________
______,
responsável
pelo
espaço
cultural
_______________________________________________,
devidamente inscrito e homologado no Cadastro Cultural de Entes e Agentes sob o
número ___________,
DECLARO, como Representante ou Responsável Legal, que a
Entidade/Coletivo tem finalidade Cultural e teve suas atividades interrompidas em
decorrência das medidas de isolamento social devido à pandemia COVID 19,
conforme dispõe o Inciso II do artigo 2º da Lei Federal 14.017/2020 (alterada pela Lei
nº 14.150 de 12 de maio de 2021).
DECLARO que o espaço cultural, no qual respondo como Representante ou
Responsável Legal, está inscrito, em, no Cadastro Municipal Cultural de Entes e
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Agentes previstos na Lei Federal 14.017/2020 (alterada pela Lei nº 14.150 de 12 de
maio de 2021), com sua inscrição devidamente homologada.
DECLARO, como Representante ou Responsável Legal, que o Espaço Cultural
não é criado pela administração pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem
como, não possui vínculos com 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, e a espaços geridos pelos serviços
sociais do Sistema S, conforme vedação prevista no parágrafo único do Art. 8º da Lei
Federal 14.017/2020 (alterada pela Lei nº 14.150 de 12 de maio de 2021).
DECLARO que, sou Representante ou Responsável Legal pela gestão do
Espaço Cultural e que solicitei apenas este benefício, em todo território nacional, sem
recebimento cumulativo, conforme vedação prevista no § 3º do artigo 7º da Lei Federal
14.017/2020 (alterada pela Lei nº 14.150 de 12 de maio de 2021).
DECLARO também que, estou CIENTE que somente poderei utilizar os
recursos recebidos em gastos relativos à manutenção da atividade cultural, realizadas
com: internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz e outras despesas
relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário.
DECLARO que, como Representante ou Responsável Legal do Espaço
cultural, em recebendo o subsídio, COMPROMETO-ME a apresentar prestação de
contas referente ao uso do benefício à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de
Pau dos Ferros/RN, em até 60 (sessenta) dias após o recebimento da última parcela
do subsídio, nos termos do Art. 10 da Lei Federal 14.017/2020 (alterada pela Lei nº
14.150 de 12 de maio de 2021).
DECLARO que, como Representante ou Responsável Legal do Espaço
cultural, em recebendo o benefício do subsídio, quando forem permitidos os eventos
presenciais, COMPROMETO-ME em garantir como contrapartida, a realização de
atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de
atividades em espaços públicos da comunidade, de forma gratuita, em intervalos
regulares, em cooperação e planejamento definido com Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo de Pau dos Ferros/RN, conforme determina o Art. 9º da Lei Federal
14.017/2020 (alterada pela Lei nº 14.150 de 12 de maio de 2021).
DECLARO que estou CIENTE e AUTORIZO o acesso e uso dos meus dados
para validação das informações apresentadas neste cadastro, bem como atestar o
cumprimento de todos os critérios exigidos pela Lei Federal 14.017/2020 (Aldir Blanc)
para o recebimento do Subsídio mensal.
DECLARO que todas as informações constantes nesta Autodeclaração de
Espaço Cultural são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade, e estarei
sujeito às penalidades e sanções administrativas, civis e criminais previstas na
legislação aplicável, em especial a Lei Federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983,
artigos 171 e 299 do Decreto Lei no 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal).
Pau dos Ferros/RN, _____de ______________de 2021.
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_____________________________________
ASSINATURA
ANEXO IV
CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL 001/2021 – SECULT – LAB
ANEXO - IV
AUTODECLARAÇÃO AGENTE CULTURAL

Eu, ________________________________________________________________,
portador de carteira de identidade RG nº_____________, e CPF
nº_______________, declaro para os devidos fins que se fizerem necessários à
inscrição no EDITAL SIMPLIFICADO DE PREMIÇÃO 001/2021 realizado pela
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, por meio da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo, ser um trabalhador da cadeia produtiva da arte e da cultura, com
comprovada atuação e de reconhecimento público, devidamente cadastrado e
homologado no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC
sob o número e tive as atividades interrompidas por força das medidas de isolamento
social.
Declaro ainda sob as penas previstas na legislação, que as informações
prestadas nesta declaração são verdadeiras e que estou ciente das penalidades e
sanções administrativas, civis e criminais previstas na legislação aplicável, em
especial a Lei Federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983, artigos 171 e 299 do Decreto
Lei no 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal).

Pau dos Ferros/RN, _____de ______________de 2021.

____________________________________
ASSINATURA
ANEXO V
FICHA DE INSCRIÇÃO PESSOA JURÍDICA - PJ
I – FICHA DE INSCRIÇÃO
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Razão Social:

CNPJ:
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Conta Corrente:

Banco:

Agência:

Representante:

Cargo:

2. SEGMENTO
Segmento:
Lucrativos

( ) Espaço Cultural ( ) Associação Beneficente Sem Fins

2.1. DESTINAÇÃO DO SUBSÍDIO

( ) Manutenção ( ) Aquisição de Bens ( ) Aquisição de Serviços ( ) Outras
___________________________________________________________________
_____________
2.2. NATUREZA DA DESPESA
( ) Vencidas ( ) Vincendas
2.6. DETALHAMENTO DA DESPESA (Valores expressos em Reais)
Descrição
Item da Despesa

TOTAL GERAL

Mês

Tipo de
Comprovante

Valor
Unitário

Valor
total
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3. DECLARAÇÃO
DECLARO estar cientes de que a esta inscrição implica a total concordância e
cumprimento de todas as normas estabelecidas no Edital, bem como DECLARO,
que todos os documentos e informações fornecidas são verdadeiras, e que estou
ciente das penalidades previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 -Código Penal, e demais cominações legais.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO PROPONETE

____________________________________________________

Presidente da Comissão Municipal de Gestão,
Acompanhamento, Validação e Fiscalização do Auxílio
Emergencial da Cultura (Lei Aldir Blanc)

ANEXO VI
FICHA DE INSCRIÇÃO – GRUPO OU COLETIVO
1. FICHA DE INSCRIÇÃO
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE REPRESENTANTE PESSOA FÍSICA –
PF
Nome Completo:
Nome do Grupo ou Coletivo:
Número de inscrição de homologação:
Banco:

Conta Corrente:

Agência:

2. SEGMENTO/CATEGORIA
Segmento:

( ) Música ( ) Teatro ( ) Artes Visuais ( ) Dança ( ) Literatura

( ) Cultura Popular ( ) Artesanato Tradicional ( ) Culinária Tradicional ( )
Promotor de Eventos
Nº de Ordem do Edital :
2.1. TÍTULO DO PROJETO
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2.2. AÇÃO ( Descreva de acordo com o objetivo do edital ao qual está concorrendo a
prêmição)

2.3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO (Descreva a importância da realização do projeto
para a comunidade envolvida, o que será realizado, como será realizado e a qual
segmento (área) cultural do município o projeto se concentra).

2.4. METAS (Descrever qual produto, bem ou serviço será realizado – Festival,
oficina, curso, live)

2.5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Indicar o mês e o ano de realização de cada
meta do projeto)

2.6. ORÇAMENTO (Valores expressos em Reais)
Item

Descrição

Unidade
de
medida

Quantidade

Valor
Unitário

Valor
total
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TOTAL GERAL

3. DECLARAÇÃO
DECLARO estar cientes de que a esta inscrição implica a total concordância e
cumprimento de todas as normas estabelecidas no Edital, bem como DECLARO,
que todos os documentos e informações fornecidas são verdadeiras, e que estou
ciente das penalidades previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 -Código Penal, e demais cominações legais.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO PROPONETE

____________________________________________________

Presidente da Comissão Municipal de Gestão,
Acompanhamento, Validação e Fiscalização do Auxílio
Emergencial da Cultura (Lei Aldir Blanc)

SECRETARIA DE SAÚDE
Portaria 382/2021 – SESAU/PMPF
Em, 01 de junho 2021
A PREFEITA DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. - Conceder ao Sr. DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA, ½ (meia) diária
no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando, portanto, R$ 60,00
(sessenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem deste município para
Catolé do Rocha/PB no período de 31 de maio de 2021, conforme certificado em
anexo.
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Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da viagem, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Portaria 383/2021 – SESAU/PMPF
Em, 01 de junho 2021
A PREFEITA DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. - Conceder ao Sr. DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA, 1 (uma) diária no
valor unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 60,00 (sessenta
reais), referentes a despesas decorrentes de viagem deste município para Natal/RN
no período de 01 à 02 de junho de 2021, conforme certificado em anexo.
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da viagem, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Portaria 384/2021 – SESAU/PMPF
Em, 01 de junho de 2021
A PREFEITA DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. - Conceder ao Sr. ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS, 1 (uma) diária
no valor unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 60,00
(sessenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem deste município para
Natal/RN no período de 01 à 02 de junho 2021, conforme certificado em anexo.
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da viagem, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
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MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Portaria 385/2021 – SESAU/PMPF
Em, 01 de junho de 2021
A PREFEITA DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. - Conceder ao Sr. JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES, ½ (meia)
diária no valor unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 30,00
(trinta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem deste município para
Mossoró/RN no período de 02 de junho 2021, conforme certificado em anexo.
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da viagem, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

