
RETIFICAÇÃO

O Município de Caxias do Sul, por meio da Central de Licitações - CENLIC, comunica
aos interessados que com referência ao Chamamento Público n.º 161-2021, cujo objeto é o
“seleção de projetos culturais para receber apoio financeiro por meio do financiarte”, RETIFICA-
SE o instrumento convocatório, nos seguintes termos:

1)  Considerando  o  item  1.4.2.  Cinema  e  Vídeo,  do  anexo  III  –  Da  Estrutura,
Especificidades e Elaboração do Projeto, fica desde já desconsiderada a exigência de
orçamento relativo ao registro ANCINE/CODECINE quando houver exibição pública (em
salas  de  cinema,  internet,  televisão  e  etc.),  de  todos  os  subitens  deste,  ficando,  o
proponente,  desde  já,  responsável  por  qualquer  providência  necessária  para
exibição/demonstração pública relacionada ao seu projeto.

2)  Em  relação  ao  segmento  Música,  item  1.4.6  do  anexo  III  –  Da  Estrutura,
Especificidades e Elaboração do Projeto, inclui-se aos anexos obrigatórios relativos a
Videoclipe e Gravação de DVD, constates do item 1.4.2.5 do segmento Cinema e Vídeo,
como item 1.4.6.7, retirado o orçamento do registro na ANCINE/CODECINE, como segue:
 

1.4.6.7 Videoclipe e Gravação de DVD
a) O roteiro em sequências, com diálogos e textos descritivos completos e/ou
argumento / pré-roteiro;
b)  As locações previstas para a gravação do videoclipe ou DVD em vídeo,
fotos  ou  storyboards  detalhados,  que  apresentem os  espaços  descritos  no
roteiro proposto;
c) Carta de conceituação da linguagem escrita pelo diretor;
d) 01 (uma) mídia (CD, DVD ou pen drive) do áudio gravado da música para o
videoclipe;
e) 01 (uma) mídia (CD, DVD ou pen drive) do áudio contendo cinco músicas,
se forem mais, que farão parte do DVD;
f) Letras de, no mínimo, 5 músicas, se forem mais;
g) Orçamento relativo ao registro ANCINE/CODECINE quando houver exibição
pública (em salas de cinema, internet, televisão, etc);
h) Carta de cessão de Direitos Autorais;

3) No item 1.4.6.2 - Gravação de CD, do anexo III – Da Estrutura, Especificidades e
Elaboração do Projeto lê-se:  Gravação de CD - EP – LP – Músicas para Plataformas
Digitais.

4) No que tange ao  orçamento de contador, o Sistema de Controle Interno da
Prefeitura  Municipal  manifestou-se  no sentido  de recomendar  como limite  máximo de
despesa de serviços de contador o valor de R$ 654,35 (seiscentos e cinquenta e quatro
reais e trinta e cinco centavos), valor referente a escrituração contável e fiscal constante
na Tabela Referencial de Honorários do SESCON RS, vigente na época da contratação,
como valor de referência para os projetos de FIESPORTE e FINANCIARTE.

5) Considerando o item 3.1, inclui-se no envelope 1 as declarações obrigatórias
de pessoas física e jurídicas (anexos I e II), como segue:

3.1 Deverão ser  entregues na Central  de Licitações -  CENLIC,  até a data,
horário  e  no  endereço  referidos,  2  (dois)  envelopes  lacrados  com  os



documentos em uma via cada e a descrição externa, como segue nos itens 3.2
e 3.3.
3.1.1 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação,
não serão admitidas à chamada pública participantes retardatários.

3.2 PRIMEIRO ENVELOPE – Documentos:

Descrição do envelope:
Ao Município de Caxias do Sul
Central de Licitações - CENLIC
Chamada Pública n.º 161-2021
Envelope n.º 1 - DOCUMENTAÇÃO
Participante: (denominação social completa da pessoa jurídica e n.º do CNPJ-
MF / nome completo do participante pessoa física e n.º do CPF)
Abertura: (dia, mês, ano e horário)

3.2.1 PESSOA JURÍDICA
3.2.1.1 Habilitação
I  -  Registro Comercial,  Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social  e suas
alterações,  se  houver,  devidamente  registrado  na  Junta  Comercial,  em  se
tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por
ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do
ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de prova da diretoria
em  exercício;  ou  decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou
sociedade  estrangeira  em funcionamento  no País,  em vigor.  O participante
poderá  apresentar  a  versão  consolidada  do  documento  solicitado  acima,
devendo vir acompanhado de todas as alterações posteriores, caso houver.
II - Comprovante de domicílio ou sede no Município de Caxias do Sul, sob as
penas da lei, assinada pelo representante legal, de que possui domicílio ou
sede no Município de Caxias do Sul há, no mínimo, 2 (dois) anos contados da
data marcada para abertura da presente chamada pública.
III – Certidão Negativa Municipal.
IV – Declarações de pessoa jurídica (anexo II), assinadas.

3.2.2 Pessoa Física
3.2.2.1 Habilitação
I - Documento de Identificação, com foto (frente e verso).
II - Cadastro de Pessoa Física (CPF) (frente e verso, se houver, podendo ser
substituído pelo RG).
III - Comprovante de residência no Município de Caxias do Sul do participante,
sob as penas da lei, de que possui domicílio ou residência no Município de
Caxias do Sul há, no mínimo, 2 (dois) anos contados da data marcada para
abertura da presente chamada pública.
IV – Certidão Negativa Municipal.
V – Declarações de pessoa física (anexo I), assinadas.

6) E, por fim, considerando o montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
do presente Edital, sobre os projetos contemplados, o item 5.10.1 passar a vigorar com a
seguinte redação:

5.10.1 Serão contemplados os projetos classificados nos 3 (três) primeiros lugares
de cada segmento.



Os interessados deverão considerar as informações da retificação, mantendo-se os demais
dispositivos do Edital, sendo que a nova data de recebimento dos envelopes será em 11 de
agosto de 2021, às 9h. A data de vencimento da documentação a ser apresentada para o
certame deverá obedecer a nova data de recebimento dos envelopes.

O edital e a retificação estão disponíveis na Central de Licitações - CENLIC ou no
site www.caxias.rs.gov.br. Maiores informações pelo fone (54) 3218-6000.

Cenlic, 20 de julho de 2021.

Aline Fernanda Zilli
Secretária Municipal da Cultura

http://www.caxias.rs.gov.br/

