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EDITAL N° 30.09.02/2020
A Prefeitura Municipal de Jaguaribe, Estado do Ceara, por meio da Secretaria de Educac;ao e Cultura.
no uso de suas atribuicoes legais, e considerando as normas e princfpios alicercados na Constituicao
Federal de 1988; embasada na Lei Municipal n° 1.213/2014, que institui o Sistema Municipal de
Cultura de Jaguaribe; a Lei Estadual n° 13.811, de 16 de Agosto de 2006, que institui o Sistema
Estadual de Cultura (SIEC) e o Decreto 11° 28.442/2006, que a regulamentou; a Lein° 16.026 de
01 de junho de 2016, que institui o Plano Estadual da Cultura; o art. 75 - A da Lei Complementar n°
119, de ?.8 de dezembro de 2012, incluido pela Lei Complementar n° 213, de 27 de marco de 2020;
bem coma o Decreto n° 33.510 de 16 de marco de 2020, que decreta situacao de emerqencla em
saude e dispoe sobre medidas para enfrentamento e contencao da lnteccao humana pelo nova
Coronavfrus; o Decreto n° 33.519, de 19 de rnarco de 2020, que intensifica as medidas para
enfrentarnento da mteccao humana pelo novo Coronavirus; a Lei Complementar 213, de 27 de marco
de 2020 e, no que couber, as demais leqislacoes aplicadas a rnaterla, torna publico o processo de
inscricao e selecao publics que regulamenta o EDITAL DE CHAMADA PUBLICAN° 30.09.02/2020
EMERGENCIAL DA CUL TURA - JAGUARIBE/CE.
1.

DAS DISPOSICOESPRELIMINARES
1.1
0 presente Edital contern 05 (cinco) anexos como partes integrantes da selecao aqui regida,
sendo estes: Autodeclaracao do agente Individual e Coletivo (Anexo I); Declaracao de anuencia
(Anexo II); Forrnularlo de Recurse (111) Forrnulario de execucao do objeto (Anexo IV); Minuta de
Contrato (V).

2.

...

./

DOS OBJETIVOS
2.1
0 EDITAL DE CHAMADA PUBLICA EMERGENCIAL DA CULTURA- JAGUARIBE/CE e uma
acao de prornocao e dernocratizacao do acesso aos recurses do Fundo Nacional da Cultura - FNC
para o fomento de bens e servicos culturais no campo das artes no Municfpio de Jaguaribe em
concordancia com os seguintes objetivos:
2.2 Realizar chamada publica de artistas, coletivos e fazedores da cultura exclusivamente
[apoaribanos, e que tenham seu domicflio no territ6rio do municfpio de Jaguaribe, e proponham a
producao de conteudo artlstico e cultural em formate digital, para compor proqrarnacao especial de
difusao em piataformas digitais durante o periodo de setembro e/ou outubro de 2020, podendo ser
prorrogado de acordo com a situacao de ernerqencia em saude decorrente do Covid-19 (novo
coronavfrus);
2.3 Assegurar a protecao dos direitos culturais da populacao durante a sltuacao de ernerqencia em
saude decorrente do Covid-19 (novo coronavlrus), tendo em vista que estes sao direitos
fundamentais e essenciais a qualidade da vida humana, contribuindo para a mclusao social e o senso
de pertencimento, identidade, sensibilidade e empatia;
2.4 Promover o acesso cultura, de forma inovadora, criativa e inclusiva, para amenizar o impacto
advindo das medidas necessaries adotadas para enfrentamento do Covid-19 (novo coronavirus),
notadamente a necessidade de isolamento e distanciamento social;
Valorizar a producao artfstica do municipio, como forma de garantir o acesso continuado a vida
cultural jaguaribana, incentivando a sustentabilidade de artistas, tecnicos e fazedores de cultura em
geral, grupos, coletivos e companhias culturais de Jaguaribe .
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3.

DA JUSTIFICATIVA
3.1
0 EDIT AL EMERGENCIAL DA CULTU RA - JAGUARIBE/CE e uma acao que visa amenizar o
impacto das restricoes estabelecidas pelo Decreto n° 33.510, de 16 de marco de 2020 que decreta
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situacao de emerqencia em saude e dispoe sobre medidas para enfrentamento e contencao da
infeccao humana pelo novo coronavfrus e pelo Decreto r.0 33.519, de 19 de rnarco de 2020, que
intensifica as rnedidas para enfrentarnento da infeccao humana pelo coronavfrus, estabelecendo o
fechamento de equipamentos culturais publicos e privados e, assim, interferindo diretamente na
garantia do direito a cultura para toda a populacao jaguaribana.

'~

3.2
Considerando que os direitos culturais sao direitos fundamentais protegidos pelo art. 215 da
Constitui9ao Federal de 1988 e dlreitos humanos internacionalmente reconhecidos pela Declaracao
Universal dos Direitos Hurnanos, que estabelece, em seu art. 27, que todo ser humane tern o direito
de participar da vida cultural da comunidade e de fruir das artes, o Edita! visa garantir o acesso
continuado da populacao jaguaribana a arte ea cultura, coma dirnensao primordial para a qualidade
da vida hurnana por fomentar renexao, sensibilidade, identidade, autoestima e senso de uniao e
pertencimento vida coletiva, essenciais durante o periodo de isolamento e distanciamento social
acarretado pe!a situacao de emerqencia em saude.

a

3.3
Alern disso, o Edita! pretende contribuir para a rnanutencao da dlnarnica da producao e
sustentabilidade economica e social de artistas e demais profissionais da cultura do municipio de
Jaguaribe, a fim de garantir a continuidade da forrnacao e difusao cultural e artistica local, a
preservacao dos direitos culturais da populacao na sua forma de expressar e de se reconhecer em
bens culturais e artisticos.
3.4
Sendo assim, o Edital tern urna funcao social e econ6mica no fomento a economia artlstica,
crlatlva e cultural, cons!derando o grau elevado de informalidade do setor e dos trabalhadores da
cultura, assumindo um papel na permanencia de atividades culturais promovidas pelos atores e
fazedores artisticos em nosso municipio.

4.

DO OBJETO
4.1
Constitui objeto do presente Edita! de Chamada Publica o apoio de ate 124 (cento e vinte e
quatro) PRODUTOS DE CONTEUDOS ART[STICO-CULTURAIS em FORMATO DIGITAL, ou
entrega da obra (na linguagem artesanato, literatura e gastronomia local) que cornporao a
croqrarnacao especial de difusao da cultura no contexto do enfrentamento ao COVID - 19. Destes,
sorao apoiados 118 (cento e dezoito) projetos de agentes individuais e 6 (seis) projetos de agentes
coletivos, Conforme descrito nas tabelas a seguir:
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I

2

Artes
visuais
Escultura/ Fotografia)

(Pintura/

5

1.500,00

7.500,00

13

2

15

1.500,00

22.500,00

3

Literatura (outras producoes)

18

2

20

1.500,00

30.000,00

4

Musica (de 01 a 05 integrantes)

27

3

30

1.500,00

45.000,00

5

Teatro

7

1

8

1.500,00

12.000,00

6

Danca

4

1

5

1.500,00

7.500,00
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Cultura Tradicional e Popular

9

1

10

1.500,00

15.000,00

8

Artesanato

18

2

20

1.500,00

30.000,00

Gastronomia Local

4

1

5

1.500,00

7.500,00

104

14

118

9

TOTAL

I

1

Coletivo tipo 1

2

3.000,00

6.000,00

2

Coletivo tipo 2

2

5.000,00

10.000,00

3

Coletivo tipo 3

2

10.000,00

20.000,00

TOTAL

4.2.

177.000,00

6

36.000,00

Os agentes coletivos precisam ter, no minima, 6 (seis) integrantes oficiais, comprovados por

meio de autodeclaracao. Para fins de participacao neste edital, os agentes coletivos serao divididos
em 3 (tres) categorias levando em conta a cornprovacao do tempo de atividade, conforme os crlterios
abaixo:
Coletivo tipo 1 - Grupo organizado com tempo de atuacao entre 24 e 48 meses;
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Coletivo tipo 2 - Grupo orqanizado com tempo de atuacao entre 49 a 72 meses;
Coletivo tipo 3 - Grupo organizado com tempo de atuacao acima de 72 meses.
4.3.
Os proponentes, caso sejam selecionados, deverao entregar: Autodeclaracao (anexo I),
Declaracao de Anuencla {anexo I!) e Minuta de Contrato {anexo V) e executar o projeto enviado, com
producao de conteudos artlstico-culturais em formato digital com duracao minima de 10 (dez) e
maxima de 30 (trinta) minutos, e deverao respeitar as recornenoacoes da Secretaria Municipal de
Educacao e Cultura e da Orqanizacao Mundial de Educac;ao e Cultura (OMS) para o enfrentamento a
pandemia do COVID-19. 0 Edital e aberto a inscricao de propostas de conteudos artistico-culturais
am formatos diversos, desde que sejam possiveis sua veiculacao em plataformas digitais. como
apresentacoes, performances, seminaries,
aulas, lntervencoes, dentre outros. Os conteudos
selecionados lrao ocupar proqramacoes culturais realizadas em ambiente virtual, por meio das
plataformas digitais e rnldias, alern de· compor um acervo publico de obras de artistas, grupos e
profissionais da cultura do municipio de Jaguaribe.
4.4. Os conteudos culturais produzidos podem relacionar uma ou mais linguagens artisticas e/ou
segmentos culturais (rnusica. teatro, danca, literatura, cultura alimentar, audiovisual, artes visuais,
cultura popular e tradicional, dentre outras).
4.5. Serao selecionados conteudos destinados a todos os publicos, seguindo as regras de
veiculacao das plataformas e redes socials onde serao difundidos os projetos.
4.6.
Os conteudos deverao ser produzidos no perfodo de "restricao de convivio social" par ocasiao
da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19), e obedecerao as orientacoes de sequranca e saude
impostas pela Secretaria Municipal de Educacao e Cu!tura, bem come pela Orqanizacao Mundial da
Sa(1de.
4. 7. Os proponentes pod em fazer uso de tecnologias que permitam a producao de conteudos de
forrna individual ou coletiva, com ate no maxima 8 componentes. desde que resguardados as
condicoes previstas nos itens 4.4 e 4.5 deste edital.
4.8. Os proponentes selecienados deverao inserir nas suas plataformas digitais e vincular aos seus
conteudos o brasao dos Governos Municipal e Federal, a logo da lei Aldir Blanc • com inicio previsto
apes selecao, conforme cronograma anunciade pela Seduc.
4.9.
rojetos apoiados sao todos aqueles que contemplem etapas da cadeia produtiva da cultura e das
artes, estando os proponentes livres para proper quaisquer formates, atividades ou acoes enline:
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Publtcacao (cataloqos, cordeis, peri6dicos, revistas especializadas, sites. quadrinhos, etc.); A96es de
qualificacao basica/forrnacao (oficinas, cursos, acoes educativas ou de tormacao de publico, etc.);

4.10.
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ara efeito deste Edital de Charnada Publica sera considerada obrigatoriedade de cumprimento pelo
proponente das exiqencias especiftcas abaixo relacionadas. de acordo com o segmento ao qual
esta concorrendo.
4.10.1.
Audiovisual (Producao de Video)
- Elaboracao de projeto de roteiro Curta-metragem inedito nos generos: ficcao, animacao, cornedia,
romance, drama e documentario, com curacao minima de 10 minutos e maxima de 30 minutos.
4.10.2.
Artes Visuais (Pintura/Escultura/Fotografia)
- PRODUQAO E DIFUSAO: apoic a projetos que promovam a producao e a difusao de trabalhos
artlsticos de PINTURAS (tela, tecido, papel, grafite e etc) montagem e circulacao de exposicoes. I
ESCUL TURA (barro, argila. madeira e reciclavel) montagem e circulacao de exposicoes. I
FOTOGRAFIA (montagem e crculacao, por meio de vefculos virtuais, de exposlcoes e instatacoes
fotoqraflcas e outras expenrnentacoes que se caracterizam pelo uso artlstico da imagem fotoqraflca,
com nurnero minimo de 10 fotografias e maxrno de 30).
4.10. 3.
Literatura
- CRIA<;AO LITERARIA: apoio a projetos de desenvolvimento de producao, publlcacao e difusao
online de trtulos e obras llterarias ineditas, em formates de plataformas digitais. Os projetos de criacao
literaria podem ser apresentados nos seguintes generos: Prosa (romance. crOnica ou conto);
Drarnaturgia; Biografia; Poesia; Literatura de Cordel; Literatura lnfantojuvenil e Quadrinhos.
4.10.4.
Musica
- FOMENTO A GRUPOS MUSICAIS/
ARTISTAS SOLO: apoio a projetos de grupos musicais
aut6nomos e artistas solo com atuacao permanente (ensaios. qravacoes, espetaculos, oftcinas, etc)
em qualquer genera musical;
- Trabalhadores
das cultura:
cantores,
instrumentistas,
roadie ("bigu"),
cen6grafo,
luthier,
lurninotecnlco,
sonoplasta e produtor.
4.10.5.
Teatro
- GESTAO DE GRUPOS E COMPANHIAS: apoio a projetos de manutencao para grupos e I ou
companhias de atuacao permanente (ensaios, espetaculos, oficina, dentre outras) relacionadas ao
Teatro e contemplem pelo menos uma das seguintes acoes:
a) Montagem cenica, em que a proposta devera contemplar a criacao e montagem de um espetaculo
!eatral.
b) Circulacao de espetaculos, oficinas. mostras e lntercarnblos, ambos em plataformas virtuais.
- Trabalhadores
da cultura: Atores, core6grafo. cen6grafo. lurnmotecnico. sonoplasta,
maquiador,
figurinista e produtor.
4.10.6.
Danc;a
- MANUTEN<;AO DE GRUPOS E COMPANHIAS: apoio a projetos de manutencao para grupos e/ou
companhias
de atuacao permanente (ensaios, espetaculos, oficina, dentre outras) relacionadas
Danca e contemplem pelo menos um das seguintes acoes:
a) Montagem artlstica, em que a proposta devera contemplar a montagem de um espetaculo de

a

oanca.
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b) Ctrculacao de espetaculos, oficinas, mostras e intercarnbios, ambos em plataformas virtuais.
- Trabalhadores das cultura: Core6grafo. dancarino, cen6grafo, luminotecnico, sonoplasta, maquiador,
figurinista e produtor.
4. 10. 7.
Cultura Tradicional e Popular
- MANUTEN<;Ao
DE ATIVIDADES TRADICIONAIS
DA CULTURA POPULAR LOCAL: apoio a
projetos de rnanutencao, espetaculos, oficinas a fazedores da cultura popular local com atuacao
permanente: poetas, emboladores, violeiros, dramistas. cordelistas, contadores de hist6ria, festejos
tradicionais, manifestacoes folcl6ricas.
4.10.8.
Artesanato
- PRODUQAO, FORMA<;AO E DIFUSAO: apoio a projetos de elaboracao de pecas para exposicoes

-;
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apresentados, em diversos espacos come: feiras, audit6rio e dentre outros; oficina de formacao
democratizando o acesso de saberes a outros individuos gerando possibilidade de cornercializacao,
emprego e renda.
- Considerarn-se produtos artesanais aqueles das tipologias artesanais reconhecidas pelo Programa
de Desenvolvimento do Artesanato a saber:
a) Vidros;
b) Argila;
c) Ceras, rnassas, gesso e parafina;
d) Chifres, ossos, dentes e cascos;
e) Plastico;
f) Couros, peles, penas e casca de ovos e crina de cavalo;
g) Fibras vegetais;
h) Fios e tecidos;
i) Madeira;
j) Materiais sinteticos:
k) Metais;
I) Papel;
m) Sementes, cascas, raizes, flares e folhas secas, talc de carnaubas.
4.10. 9.
Gastronomia Local
- Producao e Difusao: Apoio a projetos que evidenciam a atuacao da pratica cufinarla, configurando
identidade, valores e sentimentos de pertenca da gastronomia e perpetuacao de transmissao da
cu!tura alimentar local.
·· Considera gastronomia local, produtos que divulgam a arte, conhecimento, tradicao e a identidade
de um povo.
4.11.
Os projetos deverao ser realizados em ate 30(trinta) dias, contados a partir do recebimento do
recurse financeiro.
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DAS CONDl<;OES DE PARTICIPACAO

NO EDITAL

5.1 Poderao se inscrever no presente edital, PESSOAS FISICAS e COLETIVOS residentes e
domiciliadas no municfpio de Jaguaribe e com atuacao no campo artlstico cultural ha pelo menos 02
(dois) anos, na condicao de autor e/ou responsavel pela proposta inscrita.
5.2 Pessoas ffsicas podem inscrever propostas de producao de conteudos como representante de
grupos e coletivos culturais (representante com idade igual ou superior a 18(dezoito) anos) dos quais
sac integrantes.
5.3 As cornprovacoes das condlcoes de participacao se darao pela documentacao obrigat6ria (ficha
de inscricao contendo projeto e comprovacao da atividade artistica/cultural)
a ser apresentada no
ambito da inscricao online pelo site https://www.jaguaribe.ce.gov.br/.

6.

DA ACESSIBILIDADE
6.1.
A Lein° 13.146 de 06 de julho de 2015 institui a Lei Brasileira de lnclusao da Pessoa com
Deflciencia (Estatuto da Pessoa com Deficiencia), destinada a assegurar e a promover, em condicoes
de igualdade, o exercicio dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiencia,
visando
sua inclusao social e cidadania.
6.2.
Neste Edital, fica reservada a cota de 10% (dez por cento) das propostas para proponentes
pessoa fisica com deflciencia (PcD) participe da producao do· conteudo ou ainda para projetos
subrnetidos par qualquer pessoa fisica, mas com conteudo acessivel, dirigido ao publico com
detlciencia, nos termos do Decreto N° 3.298/99.
6.3.
Se houver insuficiencia de propostas inscritas na cota de acessibilidade, o saldo de vagas
remanescentes podera ser transferida para outras propostas inscritas, respeitando a ordem
decrescente de classificacao geral, condicionada a disponibilidade orcarnentaria e financeira deste
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E APOIO FINANCEIRO

7.1
Os recurses orcarnentarios do presente Edital sao oriundos do Fundo Nacional da Cultura, pela
Lei Aldir Blanc (Lei emergencial da Cultura). disponibilizados ate o valor total rnaxirno de
R$ 269.196,26 (duzentos e sessenta e nove mil, cento e noventa e seis reais e vinte e seis centavos).
7.2
Este edrtal apciara ate o limite de 118 propostas.
7.3
Do total de recurses previstos neste Edital, 213.000,00
(79,2% do recurse total), serao
destinados 177.000,00 (65,8%) a propostas advindas de artistas individuais e 36.000,00 (13,4%) a
propostas advindas de coletivos .
7.4
Se houver insuflciencla de propostas classificadas oriundas dos diferentes segmentos. nao se
atingindo os valores previstos, os recursos poderao ser remanejados para ampliar o nurnero de
projetos selecionados, respeltando a ordem decrescente de ctassificacao geral, condicionada a
disponibilidade orcarnentaria e financeira deste Edita!.
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DOS RECURSOS OR<;AMENTARIOS
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8.

DA CONTRAPARTIDA
8. ·1
Para fins de cumprimento da contrapartida de que trata a Lei Aldir Blanc (Lein° 14.017/2020) e,
nos termos do Art. 9°, do Decreto n° 10.464/2020 sera aceita, come contrapartida, a disponibilizacao
do uso dos produtos e conteudos digitais para compor o acervo da Secretaria da Educacao e Cultura,
para fins de difusao cultural, podendo a Secretaria dispor dos mesmos e desnna-los
exiblcao,
utilizacao e clrculacao publicas e gratuitas. preservando-se sempre os direitos e os creditos de

a

autoria.
9.

DAS INSCRl<;OES
MUNICiPIO

9.1

NO EDITAL

E CADASTRO

NO MAPA

CULTURAL

DO CEARA

E DO

Do Periodo e Forma de lnscricao:

9.1.1.
Serao abertas as inscricoes no perfodo de 05 a 15 de outubro de 2020. As inscricoes sao
gratuitas e EXCLUSIVAMENTE,
pelo site https://www.iaquaribe.ce.qov.br/.
9.1.2.
Para efeito de inscricao neste Edital, todos os proponentes deverao estar anteriormente
cadastrados no Mapa Cultural do Ceara e no Mapa Cultural do Municipio de Jaguaribe, nos seguintes
enderecos: https://mapacultural.secult.ce.qov.
br/ e https://www.jaguaribe.ce.gov.
br/.
9.1.3.
Os proponentes que ja tern cadastro no Mapa Cultural do Ceara nao precisam fazer novo
cadastro, podendo atualizar intorrnacoes que julgarem necessarias ate a data de envio de sua

inscricao.
9.2 FORMULARIO DE INSCRl<;AO ON-LINE (APOS CADASTRO

NOS MAPAS)

9.2.1. Os proponentes que ja estao inseridos no perfil do Mapa Cultural do Estado e no Mapa Cultural
do Municfpio, poderao fazer sua tnscricao entrando no link https://www.jaguaribe.ce.qov.br/.
9.3.1. Para novas proponentes do edital de chamada publica, somente ap6s finalizado o cadastro
no Mapa Cultural do Estado e no Mapa Cultural do Municfpio, poderao realizar a inscricao.
9.3.2.
Dados e documentos obrigat6rios a serem inseridos no forrnuiario de inscrlcao on-line sao:
I - Preenchimento complete da ficha de inscricao com os dados da proposta no formutario on-line;
II - Links de videos, imagens, notfcias, publlcacoes, rnaterias em jornal ou revistas, portf61ios digitais
e/ou quaisquer outros meios que comprovem seu oficio e o tempo que o desenvolve.
9.3.3.
Caso o proponente seja selecior.ado os dados e documentos obrigat6rios deverao ser
entregues presencialmente na sede da SEDUC:
l - C6pia da cedula de ldentidade {RG) e Cadastro de Pessoa Ffsica (CPF);
PRA(,::A SENADOR FERNANDES TAVORA, SIN -CENTRO-JAGUARIBE
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11 - Comprovante de endereco emitido nos ultimas 3 meses antes da inscricao ou declaracao de
residencia;
Ill - Autodeclaracao ou comprovante de atuacao nas areas artisticas e Culturais;
IV - Fonnulario de Atividades Realizadas.
V - Declaracao de Anuencia
9.3.4.

Todas as intorrnacoes fornecidas no ato da mscricao deverao ser verldicas e atualizadas.
Para melhor desempenho no memento da inscricao on-line, recomenda-se a utinzacao dos
navegadores Firefox ou Google Chrome. Os vfdeos (case componham o processo de inscricao)
deverao ser inseridos atraves de links dos servicos Youtube(https:i/www.youtube.com/).
9.3.6.
A Seduc nao se responsabllizara por congestionamento
do sistema ou qualquer fato
superveniente que impossibilite a inscricao ate as 23h59 (vinte e tres horas e cinquenta e nove
minutes) do dia 15 de outubro de 2020.

9.3.5.

9.3. 7.
Serao consideradas
validas somente as inscricoes finalizadas,
por meio do envio da
proposta, ate o horarlo e data limite estipulados neste Edital.
9.3.8.
A apresentacao da inscricao implica prevla e integral concordancia do(a) candidato(a) com
as disposicoes previstas neste Edita!.
9.3.9.
0 proponente sera o unico responsavel pela veracidade das informacoes e documentos
encarninhados. isentando a SEDUC de qualquer responsabilidade civil ou penal.
9.3.10.
Eventuais irregularidades na docurnentacao e inforrnacoes enviadas no ato da inscrlcao,
constatadas a qualquer tempo, mplicara inabilitacao ou desclassificacao do proponente, sem prejuizo
da aplicacao das medidas legais cabiveis.

I..

10.

DOS MOTIVOS PARA INDEFERIMENTO
10.1. Sao vedacoes

a partictpacao

DA INSCRICAO

neste Edital:

a) Ser servidor publico municipal de Jaguaribe ou membro do Cornite de Avaliacao e Seler;ao. Essa
vedacao se estende a conjuqe, ascendente, descendente, ate o 2° grau, alern de seus s6cios
cornerciais:
b) Ser integrante do Cornite Gestor dos Recursos Emergenciais da Cultura. Essa vedacao se estende
a conjuqs e parents ate 2° grau;
c) Nao se adequar as condicoes de participacao, conforme estabelecido no item 5 do Edital e seus
subitens;
d) Nao atender ao item 9 deste Edital e seus subitens.
11.

DO PROCESSO SELETIVO
11.1. 0 processo seletivo se dara em uma etapa, a saber:
11. 1.1. Avaliacao e setecao da Proposta: etapa de carater eliminat6rio e classjficatorio, que consiste
na analise documental de todo material apresentado no ato de lnscricao e na avaliacao tecnica do
conteudo digital apresentado.

12.

DO COMITE DE AVALIACAO E SELECAO
12.1
0 Cornite de Avaliacao e Selecao sera designada pela Prefeitura Municipal de Jaguaribe por
meio de decreto, os quais deverao possuir conhecimento e atuacao no campo de abranqencia deste
Edital.
12.2
Alem da analise documental, o Cornita de Avaliacao e Selecao analisara o merito da proposta
e seu conteudo artistico-cultural conforme criterios estabelecidos abaixo:
12.3
Dos Criterlos de seiecao e da Metodologia de Avaliacao:
12.3.1. Todos as propostas serao avaliadas pelo Comite de Avaliacao e Selecao, considerando os
criterios:
PRAf;A SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA
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a)
Singularidade da proposta, grau de criatividade e de experimentaca
estetica do conteudo artistico-cultural a resentado.
b' Grau de inova ao no uso das tecnolo ias utilizadas na elabora ao do conteudo.
c) Abranqencia cultural da proposta considerando o potencial de cornunicacao com
a diversidade de ublico .
d) Relevancia
cultural - valor simb61ico, hist6rico e cultural' QEIS" ·
ri , -~manifesta oes arttsticas culttirais envolvidas.
.
· · a 5:·. ···
e) lmpacto sociocultural: proposta - Qualitativa (caracterfsticas socioculturais d
publico beneficiado; duracao e profundidade das acoes de frui9ao, senslbilizacao,
Oa5
ca acita ao e forma ao
TOTAL

a~s ··

.)

v-,

12.3.2.
A pontuacao maxima de cada proposta sera de 20 (vinte) pontos.
12.3.3.
serao consideradas classificadas as propostas que obtiverem o minima de 1 pontos,
equivalente a 50% do total rnaxirno de pontuacao dos criterios.
12.3.4.
As propostas serao classificadas por ordem decrescente de pontuacao.
12.3.5.
Havendo empate de pontuacao entre as propostas classificadas, o Cornite de Avaliacao e
Sele9ao prornovera o desempate com prioridade para o projeto que obtiver maior pontuacao na soma
do subitem "a". Caso persista o empate, sera considerada a soma do subitem "b" e sucessivamente o

o

subitern "c".
12.4.

Do Resultado da Avaliacao e Sele~~o das Propostas

12.4.1.
A SEDUC publicara o resultado preliminar com a relacao das propostas classificadas e
desclassificadas,
par ordem decrescente de pontuacao pela Comite de Avaliacao e selecao,
dispostas em lista.
12.4.2. 0 resultado preliminar da etapa de Avaliacao e selecao sera divulgado no site do municipio,
[1ttps:l/www.jaguaribe.ce.qov.br/,
sendo de total responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar a
atualizacao dessas inforrnacoes.
12.4.3. Ap6s a publicacao do resultado preliminar da Etapa de Avaliacao e Sele9ao, cabera pedido de
recurse no prazo de ate 02 (dais) dias corridos a contar do dia seguinte
publicacao do resultado.
12.4.4. 0 pedido de recurse devera center, obrigatoriamente,
just_ificativa e ser encaminhado
exclusivamente
para o e-mail cultura@iaquaribe.ce.gov,br
em torrnulario especifico de recurse
(Anexo 111), disponivel no site http://iaguaribe.ce.qov.br/,
sendo vedada a inclusao de novos
documentos.
12.4.5. A Comissao de Avalia9ao e Selecao fara o julgamento dos pedidos de recurse e, em cases
que considere procedentes, realizara a reavaliacao da proposta. O resultado do recurse e a lista de
classificados
na Etapa de Avaliacao
e Selecao sera divulgado
no site do municipio
(https://www.iaquaribe.ce.qov.br/),
sendo de total responsabilidade do proponente acompanhar
a
atualizacao dessas inforrnacoes.

a

13.
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DA HOMOLOGACAO DO RESULTADO FINAL
13.1 A lista final dos selecionados e classlflcavels sera homologada pela Diretor Municipal
do
Municfpio
de
Jaguaribe
e enviada
para
publicacao
site
oficial
do
(https://www.jaguaribe.ce.qov.br/)
e em outros meios eletronlcos que se julgar importante.
Nao cabera recurse do resultado final.

de Cultura
municipio

_!

14.

DO CALENDARIO

DAS FASES DE SELECAO E EXECUCAO
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14.1 0 processo seletivo obedecera ao seguinte calendario (passive! de alteracao por parte da
SEDUC).
Data Data
lnicial Final
05/10 15/10
16/10 23/10
26/10
27/10
30/10

Eta pa

I
.;

:.,

",

,,

f.,

1. lnscricoes
2. Avaliacao e selecao das propostas
3. Resultado ~reliminar
4. Recurses
5. Hornoloqacao do Resultado Final
6. Abertura de processos para celebracao dos Termos de Cooperacao Financeira e
03/11
repasse aos proponentes selecionados.
6. Circula2ao e Difusao dos conteudos nas olataformas e canais diaitais.
09/11
15.
DO REPASSE
SELECIONADOS

DOS

RECURSOS E

DAS

OBRIGACC>ES DOS

06/11
13/11

PROPONENTES

15.1.
A Secretaria de Educacao e Cuttura do municf pio de Jaguaribe/CE, ap6s homoloqacao do
resultado final, convocara os proponentes selecionados para abertura dos procedimentos
adrninistrativos e comprovacao documental e assinatura de minuta de contrato (Anexo V).
15.2.
0 recurse par proposta selecionada sera repassado em PARCELA UNICA, par meio de
contrato (Pessoa F[sica), a ser firmado entre a SEDUC e os parceiros selecionados neste Edital.
15. 3.
A tiberacao de recursos devera estar condicionada a venftcacao da regularidade cadastral e
adirnplencia do parceiro.
15.4. Os recursos recebidos em decorrencia da parceria serao depositados em conta informada
pelo prcponente de sua titularidade, conforme trata a Lei Aldir Blanc (Lei n° 14.017/2020) e do
Decreto Federal n° 10.464/2020, de 17 de agosto de 2020, incluindo o Decreto municipal 1.169/2020,
de 18 de agosto de 2020 ..
15.5.
Os parceiros que, apes firmar contrato, cairem em situacao de pendencia, inadirnplencia ou
falta de prestacao de contas em contratos e/ou convenios celebrados junto a Seduc, ao Governo
Municipal de Jaguaribe, ou 6rgaos de Financas do Municipio, ou perante qualquer 6rgao publico, nao
poderao receber recurses deste Edital.
16.

DA PREST AGAO DE CONT AS

16. 1.
Para fins de prestacao de contas, neste Edital, sera exigida somente a cornprovacao da plena
consecucao de objeto do projeto no prazo de ate 30 (trinta) dias ap6s o fim da vigencia do
instrumento juridico.
16.2. .A. prestacao de contas descrita no item anterior efetiva-se atraves da entrega de relat6rio de
execucao do objeto (anexo IV), nota fiscal, recibo e certidoes negativas (responsabilidade do
proponente).
17.

DAS SAN~C>ES

17.1.
Oentre as condutas que ensejam a aplicacao das sancoes administrativas previstas na Lei n°
13.811/2006, incluem-se:
a)
Agir ou omitir-se, em qualquer fase das trarnitacoes processuais, com dole, culpa, simulacao
ou conluio, de maneira a fraudar seus objetivos;
b)
Alterar o objeto do projeto incentivado;
c)
Praticar qualquer discrirninacao de natureza politica que atente contra a liberdade de
expressao, de atividade intelectual e artlstica, de consciencia ou crenca, no andamento dos projetos a
PRA<;A SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA
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que se refere esta Lei;
d)
Praticar a violacao de direitos intelectuais;
e)
Deixar de vsicular em todo o material promocional que envolve o projeto cultural apoiado, a
seguinte citacao: "Projeto apoiadopela Lei AldirBlanc";
f)
Obstar, por acao ou omissao, o regular andamento dos projetos de que trata este Edital;
g)
Nao apresentar ou nao ter aprovada a devida prestacao de contas.
'}
·3

18.

DISPOSIGOES FINAIS

a

r.~·

i.

18. 1 .
Orienta-se que todos os projetos culturais observem em suas propostas
equidade de
genera, visando o enfrentamento de estere6tipos no exerclcio da cultura, atentando para as
dirnensoes de identidade de genera, raca, etnia, orientacao sexual, local de moradia, trabalho, classe
social, deficiencia e geracional das muI heres. 0 conteudo devera ter classitlcacao etaria livre.
18.2.
Os direitos patrimoniais, autorais e de imagem e licenciamento de tecnologias produzidos no
arnbito dos projetos apoiados serao de responsabilidade dos autores envolvidos.
18. 3.
A SEDUC e o Cornite de Avaliacao e selecao ficam isentas de responsabilidades sabre fates
decorrentes do uso indevido ou sem autorizacao de imagens e/ou obras de terceiros, respondendo
per isso, exclusivamente, o proponente do projeto, nos termos da legisla9ao especifica.
18.4.
0 apoio do Municipio, per meio da Secretaria de Educacao e Cultura, aos projetos
selecionados neste edital deve ser citados ou creditados pelo proponente selecionado em todas os
canals de cornunicacao, redes sociais e nas plataformas em que o conteudo selecionado esteja
divulgado ou em outros espacos em que o projeto seja abordado.
18.5.
Fica facultado a SEDUC realizar acoes publicas gratuitas de divulgac;:ao e acesso aos
resultados obtidos pelos projetos contemplados com livre use de imagens.
18.6.
Os cases omissos neste Edita! serao decididos pelo Cornite de Avaliacao e setecao, em
primeira instancia ou, em case de impasse, pelo Diretor da Cultura.
18.7.
Mais lnformacoes poderao ser obtidas na Secretaria de Educa9ao e Cultura (setor de
cultura), pelo e-mail deste edital no cultura@iaguaribe.ce.gov.br
ou pelos contatos (88) 9 96225100/ 9
96596716.
Jaguaribe - CE, 02 de outubro de 2020.

Michelsen Di ge es de Oliveira
Diretor Mu icipal de Cultura

'f.·.
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ANEXO I
AUTODECLARACAO
Agente Individual

.i'!'

DADOS DO REQUERENTE
Nome co_m~p_le_to_: _
Apelido ou nome Artistico:
Data de nascimento:
----Local de nascimento:
Ender e y O residencial:

---,--,-------------------------

,!
Municipio:
CPF:
Data/Local de expedi9a(?:

·.~

I Unidade
RG:

da Federas;ao:

-----------------------

Declaro, para os devidos fins, que atuei social ou profissionalmente nas areas artistica e
cultural nos vinte e quatro meses anteriores a data de publicacao da Lein° 14.017, de 29 de
junho de 2020, conforme llsta de atividades apresentada a seguir:
FORMULARIO DE ATIVIOADES

REALIZADAS

Junho/2019:

;

~·.:

Julho/2019:

Agosto/2019:

-·
: ••

j

Setembro/2019

Outubro/2019

:~

.-:,/

Novembro/2019

Dezembrof2019

Janeirof2020

i\

Fevereirof2020
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Marco/2020
Abril/2020
Maio/2020

·. .;.

-------·--·-

...

it1

;

Observacao: caso nae tenha desenvolvido atividades em um ou mais meses relacionados no
formulario acima, preencha o carnpo com um trace (------) e com a expressao "Atividades
interrompidas" a partir do memento em que tenham ocorrido as interrupcoes.

.

Declare,
sob as penas previstas na legisla,;ao, que as informacces prestadas nesta
ceclaracao sao verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - C6digo Penal1.

Locale data:

ASSIN/\TURA DO REQUERENTE
(lgual
do documento de identificacao)

f.•
.;,

a

-~,.:

1

Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -do C6digo Penal: "Art. 299. Omitir, em documento
publico ou particular, declaracao que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaracao
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obriqacao ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena - reclusao, de um a cinco anos, e multa, se o
documento
publico, e rsclusao de um a tres anos, e multa, se o documento
particular."

e

e
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ANEXO I
AUTODECLARACAO

·I

Agente Coletivo

.,i

\l.,

DADOS DO REQUERENTE
Nome do Coletivo:
Datcil~ criac;ao do Coletivo:
_ CNPJ (se posc--su_ir..,_):
_
Ender~<,o da Sede (se possuir) ou local de encontro:
!r.tegrantes Oficiais (no rninimo seis):

:;

CPF:

'

_

CPF:

_

CPF:

CPF:

_

-·CPF:
------------·
_ ------CPF:

_

CPF:

_

CPF:

_

,:.;

:·.
~<-; .

',•

CPF:
CPF:

----------

CPF:

_

_

Nome do representante do Coletivo:
Data de nascimento: -----------------------Local de nascimento:
Endereco residencial:

Municipio:

CPF:

I Unidade da Federacao:
RG:

Data/Local de expedi9ao:

I
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Para fins de cornprovacao de atuacao social ou profissional nas areas artlstica e cultural nos
vinte quatro meses anteriores a data de publicacao da Lei n° 14.017, de 29 de junho de
2020, poderao ser apresentados os seguintes documentos:
I - lmagens:
a) fotografias;
b) videos;
c) midias digitais;
II - Cartazes;

Ill - Cataloqos:
IV - Reportagens;
V - Material publicitario:

ou

VI - Contratos anteriores.
Os documentos deverao ser apresentados em formato digital e, preferencialmente, incluir o
endereco eletr6nico de portais ou redes sociais em que os seus conteudos estejam
disponfveis.
Declaro, sob as penas previstas ne legislac;ao, que as informacoes prestadas nesta
dectaracao sao verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - C6digo Penal2.
Local e data:

ASSINATURA DO REQUERENTE

2

~-·

Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -do C6digo Penal: "Art. 299. Omitir, em documento
publico ou particular. declaracao que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaracao
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obriqacao ou alterar a
verdade sabre fato juridicamente relevante. Pena - reclusao, de um a cinco anos, e multa, se o
documento e publico. e reclusao de um a tres anos, e multa, se o documento e particular."
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ANEXO II
DECLARACAO DE ANUENCIA

;\ SEDUC-Jaguaribe!CE
Edital de Charnada Publlca Emergencia! da Cultura
Em reterencia ao projeto enviado ao Edital de Chamada Publica Emergencial da Cultura, informo a V.
que eu,
, representante do
coletivo
(caso seja agente coletivo), (estado civil), natural de
------·portador do RG
e CPF
residente no
endereco Rua
, n°
, bairro
--------·Jaguaribe/CE, concordo com a proposta, objetivos e finalidades do Edital
de Chamada Publica Emergencial da Cultura integrando a equipe com a devida anuencia para a
proqramacao desta chamada publica e ciente das condicoes estabelecidas no referido edital.

sa

Atenciosamente,
..

/I. .
'

J

·.:'.

·,~·

.

:

.

(name complete)
Jaguaribe/CE, __ I __

12020

(

ASSINATURA DO REQUERENTE
(lgual a do documento de identificacao)
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ANEXO Ill
FORMULARIO DE RECURSO

••••

Esse documento nao faz perte dos documentos de inscrifao e s6 oooer« ser utilizado ap6s
pubfica9ao dos resuneoos, e somente em casos em que o candidato considere a necessidade de
pedido a Comisseo quanta a reviseo de sua situa9ao na etapa de Avalia9ao e Sele9ao da Proposta.
ETAPA DO RECURSO:
Numero de lnscri9ao:
_ Nome cfo proponente:
Nome do pro'eto:
.--

.,

Telefone para conta~_o._·
----------------------------E-mail:
Justificativa (Descreva de forma objetiva o motive do pedido de recurso):

Jaguaribe!CE,__

/ __

I 2020

----------- ------------:-=-:-,----------------ASSINATURA

.'i

.

':~
.,

; l~
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Af'JEXO IV

RELATORIO DE EXECUCAO DO OBJETO

-------------.--!

IOENTIFICACAO
No do Rolatorio-:
Per1odo:

I

=o-a-ta-:==.-,-=.__---,/2_0_2_0_(_/n_s_e_r._ir_d_a_ta_d_e
__
I envio do seu relat6rio preenchido)
/2020 a
I
/2020 (1r~s0rfr aata de assinatura e data de termino)
_!:duc~ioeCultu
__r_a_d_e_Ja~g_u_a_r_lb_e_-_C_E
_

de

- Orgao: Secretaria

Pa!ceiro: (lnsetir~--=--_.__,..-,-----,-:---,:-c--:---:--::----------------seu nome)
L ink da inscrii;ao no Mapa Cultural do Munlclplo:

Objeto: (Desc!'.i!;ao da objeto oo inztrumentt: - retere-se ao nome do projeto)
Como foi a elaboracac do objeto: (.Oe.s,:1--i7tk, '.'e cotno toi criedo e produzido o material
s,;/c·(:ion ::Kie)
Sobre vetcutacac de sua proposta:
{inf.:,rmar se o seu material ja foi divu/gado em
r:'-,itNiy-r,,:;. •.!igi,'a! ou .se csM aquardawJo r<'ira set inserido na programar;eo proposta pela
oiretori» c!A Cuttiire)

..

,,

i·'·

'

Outras divulgac;oes de sua proposta: :Ar;6!is rJesenvo.'vidas para divulga9ao do material
seiocioruuio eni outroe especce vinuels)
.

-

Outras lnformacoes: (Arjr;ir.:nar se neces<:ano.

r~tor:,~·i.:; te s~. ,3(.'.\)r,c;cla)

outres intorrnecoes sabre a execuceo da

1

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
Nome:
CPF:
----------~
Asslnatura:

I

-------

-,

PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA, SIN - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: O-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66

PREFEJTURA MUNICIPAL

DE

JAGTJARIBE
CONTRA TO N° -----

CONTRATO DE PRESTAC.AO DE SERVICOS QUE
FAZEM ENTRE SI, 0 MUNICiPIO DE JAGUARIBE,
ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E
CULTURA E
, MEDIANTE AS
CONDICOES
E
CLAUSULAS
A
SEGUIR
PACTUADAS:

,,
,.~

O Munictpio de Jaguaribe, Estado do Ceara, atraves da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, pessoa
de direito publico interno, com sede na Praca Senador Fernandes Tavera, s/n° - Centro ,Jaguaribe-CE , inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.443.708/0001-66,
neste ato representada pelo(a)
Diretor Municipal de Cultura., Sr(a). Maria Aparecida Lima de Assis, doravante denominado de
CONTRATANTE
e, do outro lado,
com endereco na Rua
_______ , inscrito(a) no CPF sob o n2
, ao fim assinado(a), doravante
denominado(a) de CONTRATADO(A), de acordo com o Edital de CHAMAMENTO PUBLICO N°
____
, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as clausulas e condicoes a seguir
pactuadas:
jundica

,,

·~

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
1.1- Fundamenta-se este contrato no Edital de CHAN!AMENTO PUBLICO N°
8.666/93 e suas alteracees posterlores.

---

, e na Lei n2

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2. 1- 0 presente contrato tern por objeto o credenciamento de pessoas flsicas ou jurfdicas para a
prestacao de services profissionais referente ao EDITAL DE CHAMADA PUBLICA EMERGENCJAL
DA CULTURA - JAGUARIBE/CE, coordenados pela Secretaria de Educac;ao e Cultura do municipio
cle Jaguaribe/CE, conforme especiticacoes constantes do Anexo I do edital, parte integrante deste
processo.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA E PRORROGA<;AO
3. 1- O presents contrato tornar-se-a efetivo a partir de sua assinatura e vigorara por
podendo ser prorrogado na forma da Lei nQ 8.666/93 e alteracoes posteriores.

_

CLAUSULA QUARTA • DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA<;OES DA CONTRATANTE
4.1- A Ccntratante se obriga a proporcionar ao(a) CONTRATADO(A) todas as condlcoes necessaries
ao pleno cumprimento das obriqacoes decorrentes do presente Chamamento Publico. consoante
estabelece a Lei nQ 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
4.2- Fiscalizar e acompanhar a reafizacao dos servtcos:
,j

4.3- Comunicar aota) CONTRATADO(A) toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao dos
services, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;
4.4- Providenciar os pagamentos aota) CONTRATADO(A), a vista das notas ficais e faturas
correspondentes, devidamente atestadas pelo setor competente;
CLAUSULA QUINTA- DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA<;OES DO(A) CONTRATADO(A)
5.1- Sao obriqacoes do(a) CONTRATADO(A):

,.;

6

}

a) Executar os services,

conforme exiqencia edltallcla e contratual;

it
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b) Manter durante toda a execucao do contrato, compatibilidade com as obriqacces assumidas, todas
as condicoes
de habilitacao
e quauftcacao
exigidas no edital de Chamamento
Publico n°

c) Aceitar nas mesmas condicoes contratuais os acrescimos ou supressoes
ate o limite fixado no paraqrafo 1Q, do art. 65, da Lei n2 8.666/93.

no quantitative

do objeto

5.2- O(A) CONTRATADO(A) fica ciente, ainda, das seguintes condicoes:
a) Sao de inteira responsabilidade do(a) Contratado(a) todas as obriqacoes pelos encargos
previdenciarios e fiscais e despesas pessoais resultantes da execucao do Contrato e previstos em
lei.
b) O(a) contratado(a) e responsavel pelos danos causados, diretamente a Secretaria de Educacao e
Cultura e aos seus beneficiaries, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do
Contrato, nae reduzindo ou excluindo essa responsabilidade a ftscalizacao ou acompanhamento por
parte da Secretaria de Educacao e Cultura;
c) Todos os services objeto deste Chamamento Publico serao executados nos locais previamente
estabelecidos pela Secretaria de Educar;ao e Cultura.
CLAUSULA SEXTA - DO PRECO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DOS CREDITOS
OR<;AMENTARIOS E DOS REAJUSTES
6.1- A CONTRATANTE paqara aota) CONTRATADO(A) pela execucao do objeto deste contrato, o
valor global conforme do objeto, do Edita!.
6.2- Os pagamentos serao realizados mediante apresentacao da Nota Fiscal e fatura correspondente.
As faturas deverao ser aprovadas, obrigatoriamente, pela Secretaria de Educacao e Cultura, que
atestara o recebimento dos mesmos.
6.3- As despesas decorrentes deste contrato correrao par conta da dotacao orcamentaria
_____ , elementos de despesas n° -----CLAUSULA SETIMA - DA FONTE DE RECURSOS
7 .1- Os recurses financeiros necessaries a este instrumento contratual sao oriundos de transferencias
governamentais.
CLAUSULA OITAVA- DA RESCISAO
8.1- A rescisao contratual podera ser:
8.1.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incises I a XII do art. 78 da Lei Federal nQ 8.666/93;
8.1.3- Arniqavel, por acordo entre as partes, mediante autonzacao escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniencia da
Adminlstracao:
8.1.4- Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n2 8.666/93, sem que haja
culpa do(a) CONTRATADO(A), sera esta ressarcida dos prejufzos regulamentares comprovados,
quando os houver sofrido:
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8.1.5- A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequencias
art 80, incises I a IV, ambos da Lei n2 8.666/93 .
CU\USULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1- Pela inexecucao total cu parcial das obriqacoes assumidas, garantida
Admlnistracao podera aplicar aota) Contratado(a) , as seguintes sancoes:

previstas no

a previa defesa,

a

a) Advertencia

b) Multa:
b.1) Multa de 5% (cinco por cento) sabre o valor contratado, em caso de recusa da licitante vencedora
em assinar o contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da data da notifica9ao feita
pela CONTRATANTE;
b.2) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, pelo nao cumprimento
condicao prevista no contrato;

de clausula

ou

b.3)

Os valores das multas referidas nestas clausulas serao descontadas "ex-officio" do(a)
CONTRATADO(A), mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de credito em seu favor
que mantenha junta a Secretaria de Educacao e Cultura, independente de notificacao ou interpelacao
judicial ou extrajudicial;
. I

c) susoensao Temporaria
Adrninistracao,

•..
. ,.,

do direito de participar
pelo prazo de ate 2 (dois):
·

de licitacao e impedimento

de contratar com a

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admlnlstracao Publica, enquanto
perdurarem os motives determinantes da punicao ou ate que a contratante promova a sua
reabititacao.
CLAUSULA DE.CIMA- DO FORO
10.1- Fica eleito o fora da Comarca de Jaguaribe, Estado do ceara, para conhecimento das questOes
relacionadas com o presente Contrato que nae forem resolvidos pelos meios administrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas clausulas e condicces retro-estipuladas, as partes contratantes
assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurfdicos e legais efeitos.
Jaguaribe-Ce,

_de __

de 2020.

CONTRATADO(A)

Maria Aparecida Lima de Assis
Diretor Municipal de Cultura.
CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:
01.
Nome:
CPF:

_

02.

_

Nome:
CPF:
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