
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PROPONÊNCIA  01/2022
 23º CAXIAS EM CENA

PROCESSO 2022/137

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CAXIAS DO SUL,  no  uso  legal  de  suas
atribuições, e de conformidade com a Lei n. 8.666 de 21.06.93 e demais alterações,  por meio da
Unidade de Artes Cênicas da Secretaria Municipal da Cultura, torna público, para o conhecimento
dos interessados, que no período de 02 à 16 de maio de 2022, no Centro de Cultura Dr. Henrique
Ordovás  Filho  (R.  Luiz  Antunes,  312  -  Panazzolo,  Caxias  do  Sul  -  RS,  95080-000), neste
município, para fins de recebimento dos documentos necessários de empresas interessadas, cujo
processo e julgamento serão realizados de acordo com os procedimentos da Lei n° 8.666/93, e suas
alterações, e no que couber à Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações, e
demais regras deste edital.

1 – DO OBJETO
1.1 O presente Edital prevê a contratação de empresa pertencente ao ramo da produção cultural
interessada em realizar a prestação de serviços de elaboração, formatação e acompanhamento do
projeto cultural para a 23ª Edição do Festival Caxias em Cena. Os recursos provenientes para a
operacionalidade deverão ser acionados por meio de leis de incentivo à cultura em esfera Federal
e/ou Estadual ou, projetos não incentivados. A realização do evento terá data a ser definida, de
acordo com calendário de eventos da SMC. O projeto básico a ser apresentado a partir da seleção do
proponente, deverá ser realizado de acordo com os preceitos da suprarreferida Lei.
1.2 A empresa selecionada desenvolverá as seguintes atividades seguindo o cronograma, com suas
etapas, nos prazos e datas definidos, sob supervisão da SMC:
- Elaborar o projeto cultural, incentivado ou não, nos moldes exigidos pelo Governo Estadual do
Rio Grande do Sul e/ou pelo Governo Federal e em conformidade com os critérios e orientações da
SMC, tendo que apresentar os projetos dentro dos prazos preestabelecidos com a SMC.
- Responsabilizar-se pela proponência do projeto indicado pela SMC para captação de recursos
junto à Lei Federal e/ou Estadual de Incentivo à Cultura;
- Elaborar e formatar textos descritivos, orçamentos e cronograma de acordo com as exigências das
Leis de Incentivo à Cultura - Estadual e/ou Federal, sob orientação da SMC;
-  Inserir  orçamentos  em  conformidade  com  a  exigência  legal,  para  garantir  transparência  e  a
economicidade do projeto;
-  Protocolar  e  acompanhar  a  tramitação  do  projeto  nos  respectivos  Órgãos  responsáveis,
esclarecendo eventuais diligências porventura solicitadas pelos mesmos;
- Efetuar relatórios periódicos, informando da tramitação do projeto junto a SMC;
- Em parceria com a SMC, realizar a tramitação necessária para viabilizar a captação dos recursos;
- Gerir os recursos, por meio de contratação de empresas, profissionais e aquisição de equipamentos
e materiais, respeitando as rubricas orçamentárias e ações existentes no projeto;
- Elaborar e encaminhar a prestação de contas no formato exigidos pelos Governos Estaduais e/ou
Federais, nos prazos legais;
- Acompanhar a análise no período anterior à homologação das contas, respondendo quando existir
dúvidas acerca de pagamentos efetuados;
- Elaborar relatório final do projeto, a ser encaminhado para os patrocinadores e contratantes;
- Firmar contrato com as empresas contratadas via projeto, previamente à prestação dos serviços;
-  Fornecer  uma  via  dos  contratados  firmados,  as  respectivas  notas  fiscais,  bem  como  os
comprovantes de pagamento.

2 – DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS
2.1 Os documentos necessários à habilitação serão recebidas pela Unidade de Artes Cênicas da
Secretaria Municipal da Cultura, localizada no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho(R.



Luiz  Antunes,  312  -  Panazzolo,  Caxias  do  Sul  -  RS,  95080-000 no  período  pré-determinado
mencionado no preâmbulo.

2.2 A empresa proponente deverá apresentar a seguinte documentação:
      -     Ficha de inscrição no anexo l;
      -     Carta de intenção de proponência no anexo II;

- Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (sitio da Receita Federal);
- Cópia autenticada do Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrados em se tratando de sociedades comerciais  e,  no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos da eleição de seus administradores;

- Cópia  autenticada  da  inscrição  do  ato  constitutivo  no  órgão  competente,  no  caso  de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Cópias da Carteira de Identidade e do CPF do representante legal habilitado pelo estatuto
social ou pelo contrato, no caso de sociedade;

- Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Receita Municipal;
- Certidão Negativa expedida pela Secretaria Estadual da Fazenda;
- Certidão Negativa expedida pela Receita Federal;
- Certidão Negativa expedida pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- Cópia do comprovante de endereço atualizado;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

3 – DA HABILITAÇÃO
3.1 Para participar deste chamamento, as empresas interessadas deverão estar cadastradas junto às
Leis  de  Incentivo  à  Cultura,  devidamente  com cadastro  regular,  com mais  de  01  (um)  ano de
empresa ativa.
3.2 Não será admitida a participação de Cooperativas prestadoras de serviços e nem de empresas
consorciadas.

4 – DAS VEDAÇÕES
4.1 É  vedada  a  participação  de  proponente,  mesmo que gratuitamente,  que  tenham entre  seus
membros servidores desta Prefeitura. Caso haja, a empresa proponente será desclassificada.

5 – DA REMUNERAÇÃO
5.1 A empresa proponente habilitada   será remunerada a título de Gerenciamento Administrativo-
Financeiro  para  projetos  no  percentual  a  ser  estabelecido  sob  o  valor  dos  recursos  captados,
provenientes dos projetos aprovados através das Leis de Incentivo à Cultura – Estadual (RS) e
Federal, e/ou percentual previamente estabelecido para projetos não incentivados, no teto máximo
de 6% (seis por cento).
5.2 Não  haverá  nenhum  ônus  por  parte  do  MUNICÍPIO  à  empresa  selecionada,  que  será
remunerada exclusivamente com os valores dos recursos captados pelas leis de incentivo à cultura e
para projetos não incentivados.
5.3 A empresa vencedora deverá remunerar as atividades administrativas do projeto conforme a
porcentagem limite presente nas leis de incentivo, se obrigando a estender o mesmo a terceiros que
o fizerem, nas mesmas condições. Ou no limite determinado pelos avaliadores/fiscais, no caso de
supressão/alteração de valor demandado na proposta inicial.

6 – DO PROCEDIMENTO PARA HABILITAÇÃO
6.1 Recebidos os documentos no período designado, a Unidade de Artes Cênicas da Secretaria da
Cultura passará para a comissão de seleção analisar a documentação dos proponentes.
6.2 O prazo para apreciação dos documentos e habilitação deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis,
com a publicação no Diário Oficial de Caxias do Sul.



6.3 Será elaborada uma ata de julgamento pela comissão de seleção da documentação apresentada
por proponente;

7 -  DA SELEÇÃO

7.1 As empresas proponentes serão avaliadas por uma banca composta por 3 (três) integrantes da
SMC, conhecedores e atuantes das artes cênicas, nomeados por decreto.
7.2 A Comissão  de  Seleção  selecionará,  entre  as  proponentes  habilitadas,  01  (uma) empresa
produtora para a realização do Festival que atingir a  maior pontuação nos seguintes critérios de
qualidade técnica e histórico:

a) Experiência do proponente (50); 
b) Relevância do histórico de atuação na área de captação e produção (50).

7.3 O resultado do selecionado será publicado no Diário Oficial e posteriormente será realizada a
comunicação  para  agendamento  de  reunião  com  o  coordenador  da  SMC,  responsável  pela
respectiva área relacionada ao projeto, para início da elaboração e viabilidade da execução junto às
leis de incentivo cultura;

8 – DO PAGAMENTO
8.1 A proponente selecionada será remunerada no percentual pré-determinado no contrato firmado
com a SMC, de acordo com a liberação dos recursos captados dentro do projeto aprovado.

9– DOS SERVIÇOS, PRAZOS E CONDIÇÕES 
9.1 A proponente selecionada deverá elaborar o projeto cultural para a realização da 23ª Edição do
Caxias  em Cena, nos  moldes  exigidos  pelo  Governo  Estadual  do  Rio  Grande  do  Sul  e  pelo
Governo Federal, e em conformidade com as orientações da Coordenação da área afim, dentro do
cronograma previamente estabelecido em reunião a ser realizada posteriormente, sempre atendendo
os prazos exigidos por Lei, que envolvam as dimensões simbólica, econômica e cidadã, cumprindo
com os seguintes critérios:
b) Enquadramento - As ações propostas dentro do projeto deverão estar em conformidade com o
objetivo e diretrizes previstas neste edital.

c)  Planejamento  -  Clareza,  autenticidade,  viabilidade,  exequibilidade,  suficiência  técnica  do
projeto e economicidade.

d) Relevância e prioridade -  Relacionadas aos resultados previstos a partir da realização do
projeto, envolvimento da comunidade e impacto no território, legado e ações com perspectiva de
continuidade.

e) Ações afirmativas - O desenvolvimento de ações em benefício de pessoas PCDs, LGBTQIA+,
Negros, Indígenas, Mulheres, Idosos, pessoas em vulnerabilidade social e outros.

9.2 Relacionado a projetos não incentivados,   a  empresa selecionada deverá elaborar  o projeto
cultural em conformidade com as orientações da Coordenação da área afim, dentro do cronograma
previamente estabelecido em reunião.
9.3 Os serviços  deverão ser  executados em conformidade com as  especificações  constantes  no
projeto básico a ser fornecido, o qual também fará parte do termo contratual formulado.
9.4 Todas as obrigações a serem acordadas entre as partes deverão constar no projeto do Festival a
ser fornecido posteriormente.
9.5 A proponente selecionada será responsável por todas as obrigações sociais de proteção aos seus
profissionais, bem como todas as despesas necessárias para a execução dos serviços contratados,
incluindo  despesas  com  deslocamentos,  estadia,  alimentação,  salários,  encargos  sociais,
previdenciários, comerciais, trabalhistas, equipamentos de proteção individual e quaisquer outros
que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes da execução dos serviços,
isentando integralmente a SMC.



9.6 O contrato a ser firmado, terá vigência até o protocolo de entrega das prestações de contas junto
às leis de incentivo, após o qual será rescindido automaticamente sem que haja necessidade de
aviso,  notificação  judicial  ou  extrajudicial,  podendo,  entretanto,  ser  prorrogado  ou  aditivado
mediante termo aditivo e concordância de ambas as partes.

9.7 A proponente  deverá  renovar,  previamente  à  assinatura  do  contrato,  as  certidões  negativas
eventualmente vencidas.

10 – DO RECURSO
10.1 A proponente terá o prazo de 3 (três) dias de recurso administrativo. 

11 – DAS SANÇÕES
11.1 No caso de incidência de qualquer uma das seguintes irregularidades, haverá o impedimento da
proponente de participar de qualquer projeto apoiado pelo FINANCIARTE ou pela LIC Municipal
por um período de 2 (dois) anos: 
a) prestar informações inexatas;
b) transferir ou ceder suas obrigações no todo ou em parte a terceiros, sem autorização prévia e por
escrito da SMC;
c) produzir ou executar o projeto em desacordo com as normas técnicas ou especificações acertadas
em conjunto com a SMC;
d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou
má fé, venha a causar danos ao Município ou a terceiros, independentemente da obrigação do(s)
beneficiado(s) em reparar os danos causados;
e)  desistir do processo de elaboração e aplicação do projeto com justificativa infundada ou irreal.
Para outros casos, a desistência deverá ser enviada por escrito para a Unidade de Artes Cênicas com
as devidas comprovações e remetida às medidas cabíveis que serão avaliadas e executadas dentro
das normas do município. 
 
12 – INFORMAÇÕES GERAIS
12.1 O ato de inscrição neste edital implica no conhecimento e total concordância pela proponente
das definições desse regulamento.

12.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal da Cultura.
12.3 Informações Complementares quanto à interpretação dos termos deste Edital de Chamamento
Público, assim como quanto às especificações do objeto, poderão ser obtidas através do telefone
(54) 3901.1318 (ramal 206) ou pelo e-mail unidadedeartescenicas@gmail.com

13. INTEGRAM NESTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 
13.1. Ficha de inscrição do proponente – ANEXO I
13.2. Carta de intenção de proponência – ANEXO II

Caxias do Sul, 19 de Abril de 2022.

                       Aline Zilli                                                                     Maysa Stedile
      Secretária Municipal da Cultura.                                Gerente da Unidade de Artes Cênicas


