
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

EDITAL
CHAMADA PÚBLICA N.º 186-2022

SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS
PARA RECEBER  APOIO  FINANCEIRO
POR MEIO DO FINANCIARTE.

O MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL,  por  meio  da Central  de  Licitações –  CENLIC,  torna
público aos interessados que, de acordo com a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
e suas alterações, Lei Municipal n.º 8.343, de 13 de novembro de 2018, Decreto Municipal n.º
18.357/2016,  Decreto  Municipal  n.º  18.364/2016  e  Decreto  Municipal  n.º  19.986/2019,
encontra-se aberta a CHAMADA PÚBLICA, e que, em 01 de agosto de 2022, às 9 horas, na
Central de Licitações - CENLIC, situada na Rua Alfredo Chaves, n.º 1.333, Bairro Exposição,
CEP 95.020-460, Centro Administrativo Municipal "Vinícius Ribeiro Lisboa", em Caxias do Sul,
RS,  estará analisando documentação e projetos culturais  para seleção dos que receberão
apoio  financeiro  por  meio  do  FINANCIARTE,  autorizada  pelo  processo  administrativo  n.º
2022/8835/CENLIC  de  03/03/2022,  por  meio  da  Comissão  de  Avaliação,  Seleção  e
Fiscalização (CASF) e do Comitê Assessor  do Financiamento da Arte e Cultura Caxiense,
nomeados pelo Decreto Municipal n.º 22.107 de 13 de junho de 2022.

1 - DO OBJETO

1.1 O objeto da presente chamada pública é a seleção de projetos culturais que se enquadram
nas diretrizes e prioridades da Secretaria Municipal da Cultura, para receber apoio financeiro
por meio do FINANCIARTE, no ano de 2022, nos termos da Lei Municipal n.º 8.343/2018 e do
Decreto Municipal n.º 19.986/2019, tudo conforme este edital, seus anexos e Minuta de Termo
de Repasse, que fazem parte desta chamada pública.

1.2 O  FINANCIARTE  destina-se  a  selecionar  projetos  de  artistas,  produtores  culturais  e
entidades  de  natureza  cultural,  que  tenham  como  finalidade  expressa  desenvolver
culturalmente o Município, nas seguintes áreas:
a) artes visuais;
b) cinema e vídeo;
c) dança;
d) folclore e artesanato;
e) literatura;
f) música;
g) teatro.

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão  participar  desta  chamada  pública  segundo  o  disposto  na  Lei  Municipal  n.º
8.343/2018 e desde que atendam a todas as exigências contidas neste edital:
a) pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, que possuam natureza
cultural, com domicílio ou sede comprovada no Município de Caxias do Sul há, no mínimo, 2
(dois) anos;
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b) pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Município de Caxias do Sul há, no mínimo, 2
(dois) anos.

2.1.1 A comprovação do período citado no subitem anterior se dará através de autodeclaração
constante do item F do formulário padrão para preenchimento de projetos.

2.2 NÃO poderão participar do FINANCIARTE:
a) membros da Comissão de Avaliação, Seleção e Fiscalização (CASF), assim como seus
cônjuges ou companheiros e parentes em primeiro grau;
b)  pessoas  que  tenham  sociedade  com  membros  da  CASF  e/ou  Comitê  Assessor  do
FINANCIARTE;
c)  servidores  públicos  ativos  ou  empregados  de  empresa  pública  ou  de  sociedade  de
economia mista municipais ativos, bem como as pessoas vedadas pelo art. 9°, inciso III e art.
84 da Lei 8.666/93, e suas alterações e pelo art.  242, inciso XXI e XXIV do Estatuto dos
Servidores Municipais de Caxias do Sul;
d) pessoas jurídicas que tenham como sócio dirigente servidor público ativo ou empregado de
empresa pública ou de sociedade de economia mista municipal ativos;
e) pessoas físicas ou jurídicas que estiverem com atraso na entrega da prestação de contas
de projetos realizados através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, do FINANCIARTE, ou
qualquer outro convênio firmado com o Município;
f) pessoa física ou jurídica com pendência tributária federal, estadual ou municipal.

3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
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 186-2022
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.
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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  –  Certidão  de  Regularidade  com  a  Seguridade  Social  (certidão  Negativa  de  Débitos
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da União)
V – Declarações de pessoa jurídica (anexo II), assinadas a próprio punho.

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  –  Certidão  de  Regularidade  com  a  Seguridade  Social  (certidão  Negativa  de  Débitos
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da União)
VI – Declarações de pessoa física (anexo I), assinadas a próprio punho.

3.2.3 A situação  dos  participantes  perante  o  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  do
Ministério  da  Fazenda  (CNPJ-MF),  bem como o  comprovante  da  inscrição  e  de  situação
cadastral da Pessoa Física (CPF), serão consultadas online pela Comissão de Licitações.

3.2.4 Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes à matriz ou à filial
(razão social e CNPJ) do participante pessoa jurídica que ora se habilita para este certame.
Entretanto, serão aceitos para efeito de habilitação documentos emitidos em nome da matriz e
válidos para todas as filiais, desde que esta condição esteja expressa.

3.2.5 Os  documentos  apresentados  na  forma  de  cópias  reprográficas  deverão  estar
autenticados em cartório ou na Central de Licitações – CENLIC (Centro Administrativo), das
10h às 16h até, no máximo,  o dia útil anterior à data marcada para a abertura da presente
chamada pública.

3.3 SEGUNDO ENVELOPE – Projeto Cultural:

Descrição do envelope lacrado:
Ao Município de Caxias do Sul
Central de Licitações - CENLIC
Chamada Pública n.º 186-2022
Envelope n.º 2 – PROJETO CULTURAL
Participante:  (denominação  social  completa  da pessoa  jurídica  e  n.º  do CNPJ-MF /  nome
completo da participante pessoa física e n.º do CPF)
Abertura: (dia, mês, ano e horário)
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3.3.1 O participante deverá apresentar o projeto cultural, em envelope lacrado, em 1 (uma) via
impressa completa original, acompanhada de 1 (um) pen drive identificado externamente com
o nome do proponente, contendo o projeto completo gravado em PDF (formulário) e nomeado
com o título do projeto, idêntico a via impressa.

3.3.2 O projeto deverá ser apresentado no Anexo IV (Formulário Padrão de Elaboração de
Projeto), devendo ser preenchido por meio mecânico, sem emenda, rasura ou entrelinhas (sob
pena de desclassificação do projeto), datado e assinado por representante legal da pessoa
jurídica ou participante pessoa física. Não é necessário rubricar todas as páginas do projeto.

3.3.3 Cada proponente poderá apresentar somente 1 (um) projeto, não sendo vedada a sua
participação em outros projetos de outros proponentes.

3.3.3.1 No  caso  de  proponente  que  apresentar  mais  de  1  (um)  projeto,  serão  todos
desclassificados.

3.3.4 O projeto deverá conter, necessariamente, itens do ANEXO III deste edital, Da Estrutura,
Especificidades e Elaboração do Projeto.  

3.3.5 O valor máximo por projeto cultural é fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

3.3.6 Da avaliação dos documentos inclusos no primeiro envelope, caberá recurso no prazo de
5 (cinco) dias úteis protocolados na CENLIC, Central de Licitações (Centro Administrativo).
Não  é  permitida  a  inclusão  de  novos  documentos  e  informações  que  deveriam  constar
originalmente  da  proposta,  sendo  permitido  apenas  sanar  inconsistências  de  documentos
previamente apresentados.

3.3.7 Não havendo ou resolvidos os recursos interpostos, serão abertos e rubricados por todos
os interessados os projetos culturais constantes no segundo envelope que, se classificados
pelo Comitê Assessor, serão submetidos a julgamento pelo Comitê Assessor e pela Comissão
de Avaliação, Seleção e Fiscalização (CASF).

4. CREDENCIAMENTO PARA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

4.1  O credenciamento  somente é necessário para os participantes que desejarem se fazer
presentes no momento de abertura dos envelopes referentes a esta chamada pública. No caso
de pessoa física, para outra que não seja o próprio participante, ou, no caso de jurídica, para
pessoas que não sejam o sócio-gerente ou diretor representante legal.

4.2 Será admitido apenas um representante por participante, o qual deverá estar munido de
Documento de Identificação.

4.3 A  representação  far-se-á  mediante  a  apresentação  da  Carta  de  Credenciamento
(documento  1,  dos  Anexos  I  e  II),  e/ou  instrumento  público  ou  particular  de  procuração,
devendo ser entregue avulso, fora dos envelopes.
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5. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DE MÉRITO, CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DOS
PROJETOS CULTURAIS
5.1 No julgamento observar-se-á o disposto nos artigos 43 e 44 da Lei n.º 8.666/93 e suas
alterações.

5.2 O projeto cultural  dos participantes  habilitados será  examinado pelo  Comitê  Assessor,
quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

5.3 Os projetos culturais classificados pelo Comitê Assessor serão avaliados pela Comissão de
Avaliação, Seleção e Fiscalização - CASF, utilizando-se dos critérios da Planilha de Avaliação
de  Mérito  constantes  no  Anexo  V  deste  edital  e,  contemplados  de  acordo  com  as
disponibilidades financeiras.

5.4 Os projetos culturais não classificados pelo Comitê Assessor não serão avaliados pela
Comissão de Avaliação, Seleção e Fiscalização - CASF.

5.5 A CASF de Música convocará, se necessário, os participantes com projetos classificados
para realização de audição, em data a ser estabelecida, por meio presencial ou virtual,  de
acordo com os protocolos sanitários vigentes.

5.6 As CASFs poderão, se necessário, convocar o proponente, o diretor ou o produtor cultural
para uma entrevista caso tenham dúvidas durante a avaliação do projeto,  que poderá ser
presencial ou virtual, de acordo com os protocolos sanitários vigentes.

5.7 Será desclassificado o projeto cultural que:
a)  apresentar  irregularidades,  omissões,  vícios  ou  defeitos  que  impossibilitem  seu
entendimento ou comprometam sua idoneidade;
b)  não  atender  às  exigências  do  presente  edital  e  seus  anexos,  da  Lei  Municipal  n.º
8.343/2018, do Decreto Municipal n.º 19.986/2019;
c) não atender o disposto no Anexo III deste edital;
d) não se enquadrar nas condições dispostas no subitem 2.2.1 deste edital;
e) se enquadrar nas situações referidas no subitem 2.2.2 deste edital;
f) se destinar ao financiamento de construção, manutenção, restauração, conservação de bens
imóveis ou ao financiamento de despesa de capital (aquisição de material permanente);
g) for apresentado em formulário incompleto, de editais anteriores ou de outros mecanismos;
h) for originário do Poder Público Municipal, Estadual e Federal;
i) for voltado para à assistência social, aos esportes, à educação escolar, à saúde, ao meio
ambiente,  à  indústria  e  comércio,  à  ciência  e  tecnologia,  ou  que  não  possuir  finalidade
dominantemente artístico-cultural;
j) objetive a realização de feiras e/ou exposições de produtos predominantemente comerciais,
não culturais;
k) contemple festas populares fora do calendário oficial tradicional com o objetivo nitidamente
comercial ou voltado para público restrito;
l) for promovido por igrejas, relacionados a doutrinas religiosas ou de autoajuda;
m) for contrário às disposições constitucionais (ofensas aos direitos das minorias, preconceitos
de quaisquer espécies e etc.);
n) faça apologia à violência, uso de drogas e toda expressão que se torne ofensiva;
o) já tenha captado recursos com o mesmo objeto através das Leis de Incentivo à Cultura nas
esferas Municipal, Estadual e/ou Federal,  ou seja, reeditado, reimpresso, duplicado e etc.;
p) cuja documentação contenha vício de qualquer natureza;
q) for preenchido a mão;
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r) ultrapasse o valor máximo previsto por projeto disposto no subitem 3.3.5 deste edital;
s) tenha recebido ou que venha a receber recursos advindos de quaisquer tipos de convênios,
apoios, fomentos, incentivos ou subvenções celebrados com a Administração Pública;
t) não atinja a pontuação final mínima referida no subitem 5.9 deste edital.

5.8 Para  cada  projeto  será  calculada  a  média  dos  pontos  atribuídos  pelos  avaliadores  e
emitido um parecer descritivo.

5.9 Serão recomendados os projetos que obtiverem pontuação média final, igual ou superior a
70 (setenta) pontos do total possível, que será de 100 (cem) pontos, sendo contemplados os
que se enquadrarem na disponibilidade orçamentária deste edital.

5.10 Os projetos recomendados serão classificados em ordem decrescente  de pontuação,
sendo beneficiados até o limite do recurso fixado pelo Poder Executivo.
5.10.1 Serão contemplados os projetos classificados nos 4 (quatro) primeiros lugares de cada
segmento.
5.10.2 Ocorrendo sobra de recursos serão contemplados os projetos, respeitada a ordem de
classificação  geral,  que  puderem  ser  atendidos  em  sua  totalidade  no  tocante  ao  valor
disponível.

5.11 Em  caso  de  empate  na  pontuação  geral  entre  dois  ou  mais  projetos,  o  critério  de
desempate utilizado será a idade do proponente constante no documento de identidade no
caso  de  pessoa  física,  ou  do  representante  legal  no  caso  de  pessoa  jurídica,  dando-se
preferência ao mais idoso, segundo o art. 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso.

6 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

6.1 Após a organização e exame do processo e transcorridos os prazos legais, se nenhuma
irregularidade for verificada, serão os projetos adjudicados e homologados aos participantes.

6.2 Ao Município fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente chamada pública,
em parte ou no todo, mediante decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial
do  certame,  o  Município  poderá  aproveitar  os  projetos  nos  termos  não  atingidos  pela
revogação ou anulação e na estrita observância aos critérios previstos neste edital e na Lei n.º
8.666/93 e suas alterações.

6.3 A adjudicação e a homologação do julgamento desta chamada pública são de competência
da Secretaria de Recursos Humanos e Logística.

7 - DAS CONDIÇÕES E DO PRAZO PARA ASSINATURA DO TERMO DE REPASSE

7.1 Esgotados  todos  os  prazos  recursais,  o  Município  convocará  o(s)  participantes(s)
beneficiado(s) por escrito para, em três dias úteis, assinar(em) o Termo de Repasse, sob pena
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º
8.666/93 e suas alterações.

7.2 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o Termo de Repasse, o Município convocará
os participantes remanescentes,  na ordem de classificação,  respeitado o limite do recurso
fixado, para assinatura do mesmo, em igual prazo.
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7.3 O Termo de Repasse advindo desta chamada pública entrará em vigor na data do depósito
bancário na conta específica do projeto contemplado, com eficácia na data da publicação da
sua súmula  na imprensa oficial  e  vigerá por  18 (dezoito)  meses,  podendo ser  prorrogado
mediante aditivo, se as partes julgarem conveniente ao alcance do objeto.

7.3.1 O prazo para execução do projeto iniciará na data da efetivação do depósito bancário
pelo Município.

7.3.2 A prestação de contas deverá ocorrer até 30 (trinta) dias após a conclusão da execução
do projeto.

7.3.3 O beneficiado deverá solicitar ao Município, através de ofício, com antecedência de 45
(quarenta e cinco) dias, a necessidade de Termo Aditivo.

7.4  O Termo de Repasse a ser assinado terá como base a minuta integrante deste edital
(Anexo VII).

8 - DO RECURSO FINANCEIRO

8.1 O recurso financeiro a  ser  repassado aos participantes beneficiados será liberado em
parcela única, de acordo com o Plano de Trabalho e Planilha de Custos do Projeto aprovado.

8.2 O repasse será efetuado através de depósito em conta bancária individualizada, em nome
do participante beneficiado, movimentada somente para pagamento das despesas previstas
no projeto.
8.2.1 O pagamento somente será efetivado se não houver impedimento legal do candidato em
receber o recurso.

8.3 O saldo do Termo de Repasse, enquanto não utilizado, será obrigatoriamente aplicado em
fundo de resgate automático.

8.3.1 As receitas financeiras auferidas na forma do subitem anterior serão obrigatoriamente
computadas a crédito do Termo de Repasse e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua
finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de contas
do ajuste.

8.4 Não haverá reajuste de recurso de projeto aprovado,  nos termos da Lei  n.º  9.069 de
29/06/1995 e Lei n.º 10.192 de 14/02/2001.

9 - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1 Os  projetos  contemplados  serão  acompanhados  e  fiscalizados  pela  Comissão  de
Avaliação, Seleção e Fiscalização - CASF, durante a sua execução.

9.1.1 Na fiscalização serão comparados os resultados esperados e atingidos,  os objetivos
previstos  e  alcançados,  os  custos  estimados  e  reais  e  a  repercussão  da  iniciativa  na
comunidade. 
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9.2 Sempre  que  considerar  necessário  ou  julgar  oportuno,  o  gestor  poderá  acompanhar
fiscalizar  e auditar  in  loco a  execução do Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos
podendo  sugerir  e  propor  providências  consideradas  necessárias  para  a  otimização  da
execução do Plano de Trabalho e da utilização dos recursos transferidos.

9.3 Os  participantes  beneficiados  deverão  realizar  a  prestação  de  contas  do  projeto,
comprovando o bom e regular uso do recurso, bem como os resultados alcançados junto à
Secretaria Municipal da Cultura - SMC, em até 30 (trinta) dias após a conclusão da execução
do projeto, nos termos previstos na Lei Municipal n.º 8.343/2018, no Decreto Municipal n.º
19.986/2019, no Manual de Prestação de Contas, na Instrução Normativa nº 2/2008 SCIM e na
Instrução Normativa n.º 01/2010 SMC.

9.3.1 A prestação de contas deverá conter o Relatório Físico e o Relatório Financeiro das
atividades realizadas, visando comprovar o cumprimento do ajustado e do Plano de Trabalho e
de Aplicação de Recursos.

9.3.2 A prestação de contas dos recursos recebidos deverá ser feita por meio de requerimento,
demonstrativo de despesas, comprovante de todas as despesas (originais e cópias), extrato
bancário,  e toda documentação necessária que comprove os gastos conforme o Plano de
Trabalho e Aplicação de Recursos.

9.3.3 As  notas  fiscais  e  recibos  autônomos  (RPA)  devem  ser  emitidas  em  nome  do
proponente, citando o número do Termo de Repasse/processo e título do projeto.

9.3.4 Nas  compras  de  mercadorias  e/ou  serviços  efetuados  junto  a  pessoa  jurídica  é
obrigatória  a emissão de nota fiscal,  preenchendo todos os campos,  conforme previsto na
legislação.

9.3.5 Na nota fiscal de serviços deverá reter tributos previstos na legislação, exemplo ISS,
IRRF, INSS, dependendo do tipo e valor do serviço prestado.

9.3.6 Se o prestador de serviço for pessoa física deverá emitir  recibo de autônomo (RPA),
discriminando o serviço realizado, data da prestação do serviço, horas que necessitou para
executar  o  referido  serviço,  nome  completo  da  pessoa,  endereço,  CPF,  inscrição  no
PIS/PASEP ou no INSS.

9.3.7 Na emissão do recibo de autônomo deverá reter tributos previstos na legislação, exemplo
ISS, IRRF, INSS, dependendo do serviço prestado e valor negociado.

9.4 Os projetos que não forem executados conforme normas estabelecidas no Edital, na Lei
Municipal n.º 8.343/2018, no Decreto Municipal n.º 19.986/2019, no Manual de Prestação de
Contas, na Instrução Normativa nº 2/2008 SCIM, na Instrução Normativa n.º 01/2010 SMC e
na Instrução Normativa n.º 01/2012 SMC terão suas prestações de contas reprovadas, ficando
os beneficiados sujeitos as sanções previstas neste edital.

9.5 A prestação de contas somente será considerada aprovada pelo Município após parecer
favorável da Secretaria Municipal da Cultura.
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10 - DAS SANÇÕES

10.1 Aos participantes beneficiados deste certame que deixarem de cumprir  quaisquer das
obrigações  assumidas  serão  aplicadas  as  sanções  previstas  no  Decreto  Municipal  n.º
18.357/2016 e Lei Municipal n.º 8.343/2018, nas seguintes situações, dentre outras:

10.1.1 pela  incidência  de  qualquer  uma  das  seguintes  irregularidades,  será  aplicada
advertência e, se for o caso, suspensão do projeto e devolução de recursos:
a) prestar informações inexatas;
b) transferir ou ceder suas obrigações no todo ou em parte a terceiros, sem autorização prévia
e por escrito do Município;
c)  produzir  ou  executar  o  projeto  beneficiado  em desacordo  com as  normas  técnicas  ou
especificações  constantes  nesta  Chamada  Pública,  independentemente  da  obrigação  de
efetuar correções necessárias às suas expensas;
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.

10.1.2 pela não comprovação de aplicação correta dos recursos / reprovação da prestação de
contas, nos prazos estipulados, serão aplicadas as seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) do valor total do projeto;
c) restituição aos cofres públicos do valor recebido, atualizado monetariamente;
d) inscrição em dívida ativa na Fazenda Municipal de Caxias do Sul;
e) instauração de processo de tomada de contas;
f)  exclusão de qualquer projeto apoiado pelo FINANCIARTE ou pela LIC Municipal por um
período de 2 (dois) anos.

10.1.3 pela  desistência  da  execução  do seu  projeto  após  seleção  da CASF,  poderá  ficar
impedida de participar da seleção no ano subsequente.

10.2 As  penalidades  dispostas  acima  poderão  ser  aplicadas  individualmente  ou
cumulativamente, e serão de competência da Secretaria Municipal da Cultura.

10.3 Será facultada ao participante beneficiado, nos termos da lei, apresentação de defesa
prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.

10.4 O responsável pelo projeto cuja prestação de contas não for aprovada terá acesso a toda
documentação que sustentou a decisão, bem como poderá interpor recurso para reavaliação
do laudo final.

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do certame, os interessados
poderão solicitar, por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.

11.2 As  despesas  decorrentes  do  objeto  desta  chamada  pública  correrão  por conta das 
dotações orçamentárias  n.º  2090/3.3.50.43.00.00.00.00;  2090/3.3.60.45.00.00.00.00 e  
2090/3.3.90.48.00.00.00.00 – Vínculo 0001, no valor de R$ 800.000,00. 
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11.3 A apresentação de projeto pelo participante implica aceitação deste edital, bem como das
normas  legais  que  regem  a  matéria  e,  se  porventura  o  participante  for  beneficiado,  ao
cumprimento de todas as disposições contidas nesta chamada pública.

11.4 De todas as reuniões de abertura dos envelopes lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual
se mencionará tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelos membros da Comissão de
Licitações, Comitê Assessor, Comissão de Avaliação, Seleção e Fiscalização – CASF, se for o
caso, e pelos representantes credenciados/participantes presentes.

11.5 Só terão direito a usar a palavra,  rubricar a documentação e os projetos,  apresentar
reclamações  ou  recursos  e  assinar  atas,  as  proponentes  ou  seus  representantes
credenciados, os membros da Comissão de Licitações, do Comitê Assessor e da Comissão de
Avaliação, Seleção e Fiscalização - CASF.

11.6 Dos atos praticados na presente chamada pública caberão os recursos previstos no artigo
109 da Lei  n.º  8.666/93 e  suas alterações,  os quais,  dentro  dos prazos previstos na Lei,
deverão ser protocolados na CENLIC, Central de Licitações, Rua Alfredo Chaves, n.º 1.333,
Bairro Exposição, Caxias do Sul, RS, no horário das 10h às 16h, de segunda à sexta em dias
úteis, sob pena de não admissibilidade.

11.7 Nos recursos e/ou impugnações serão avaliados o cabimento e a adequação, sendo que
o mérito será julgado somente se preenchidos os requisitos intrínsecos de admissibilidade,
quais sejam, interesse recursal, legitimidade e o pedido juridicamente possível, bem como os
requisitos extrínsecos:  a regularidade formal (assinatura,  juntada de documentos,  etc.)  e a
tempestividade (tempo hábil para a interposição do recurso), entre outros.

11.8 Caso  já  esteja  estabelecida  a  relação  contratual  (nota  de  empenho  e/ou  Termo  de
Repasse), vindo o CONVENENTE apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre
que o participante está irregular perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual,
por inadimplemento de cláusula do Termo de Repasse,  conforme artigo 55,  inciso XIII  c/c
artigo 78, I, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

11.9 O envelope n.º 2 – Projeto Cultural do participante inabilitado, não retirado até 30 (trinta)
dias após seu julgamento, será inutilizado.

11.10 As  comunicações  dos  atos  decorrentes  desta  chamada  pública  seguirão,
preferencialmente, a seguinte ordem:
a) Contrafé do representante legal; ou
b) Correio eletrônico (e-mail); ou
c) Carta com aviso de recebimento (AR).

11.11 O  trâmite  do  procedimento  licitatório  estará  disponível  no  endereço  eletrônico
http://cenlic.caxias.rs.gov.br/licitacoes.php, juntamente com cópia digital, em formato PDF, dos
documentos  gerados  no  decorrer  do  certame,  sendo  de  responsabilidade  exclusiva  do
participante a obtenção ou consulta desses documentos.

11.12 O  processo  encontra-se  à  disposição  dos  interessados  na  Secretaria  Municipal  de
Recursos Humanos e Logística, Central de Licitações - CENLIC, localizada junto ao prédio do
Centro Administrativo Municipal, no horário de atendimento externo (10h às 16h). 
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11.13 Fazem parte deste Edital:
Anexo I – Credenciamento e declarações pessoa física.
Anexo II – Credenciamento e declarações pessoa jurídica.
Anexo III - Da Estrutura, Especificidades e Elaboração do projeto.
Anexo IV - Formulário Padrão para Elaboração de Projeto.
Anexo V - Planilha de Avaliação de Mérito.
Anexo VI - Formulário de Pesquisa de Preços.
Anexo VII - Minuta de Termo de Repasse.

11.14 A Lei  Municipal n.º  8.343/2018,  o Decreto Municipal  n.º  19.986/2019 e o Manual  de
Prestação de Contas encontram-se à disposição, no site www.caxias.rs.gov.br, no link Central
de Licitações, em formato PDF.

11.15 Para mais informações:
a) esclarecimentos técnicos referente ao objeto deste edital: Secretaria Municipal da Cultura,
Departamento  de  Fomento,  fone  (54)  3901.1288,  no  horário  das  8h30  min  às  11h30m  e
13h30min às 16h30min, de segunda a sexta-feira, em dias úteis;
b) sobre a licitação em si: Diretoria de Divisão da CENLIC, fone (54) 3218.6004, no horário das
10h às 16h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, ou pelo e-mail: cenlic@caxias.rs.gov.br;
c) sobre protocolo/cadastro - CRC: (54) 3218.6000, ramal 6244 e 3218.6087,  com Alex ou
Anabel;

11.16 Serão feitas reuniões a fins de esclarecimentos online e presencialmente com datas a
serem previamente divulgadas pela Secretaria Municipal da Cultura através de suas páginas
em redes sociais.

Caxias do Sul, 27 de junho de 2022.

Magali Helena de Quadros
Diretora Geral

Aline Fernanda Zilli
Secretária Municipal da Cultura
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ANEXO I

DECLARAÇÕES PESSOA FÍSICA

CREDENCIAMENTO
Somente para o caso da pessoa física mandar representante legal para o momento da

abertura dos envelopes. Se não for preciso, deixe em branco!

DEIXAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES.

Pelo  presente,  credenciamos  o(a)  Sr(a).  _________________________________,
portador(a) do Documento de Identificação n.º ________________________, para participar
em procedimento, consistente na CHAMADA PÚBLICA N.º 186-2022, podendo praticar todos
os  atos  inerentes  ao  referido  procedimento,  no  que  diz  respeito  aos  interesses  da
representada.

__________________________, em ____ de ______________ de 2022.

____________________________________________________________
Nome completo e assinatura do representante legal do participante
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À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA CENLIC

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(Nome  Completo  do  Participante)  ____________________________,  declara,  sob  as
penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração
Pública, nos termos do art. 87, IV, da Lei de Licitações.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

___________________________, em ______ de _________________ de 2022.

____________________________________________________________
Nome completo e assinatura do participante
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MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA CENLIC

DECLARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA

Declaro, sob as penas da lei, que:

a) não sou membro da Comissão de Avaliação, Seleção e Fiscalização (CASF), bem
como meu cônjuge ou companheiro, e parentes em primeiro grau;

b) não  tenho  sociedade  com  membros  da  CASF  e/ou  Comitê  Assessor  do
FINANCIARTE;  

c) não sou servidor público ativo ou empregado de empresa pública ou de sociedade de
economia mista municipal ativo, ou pessoa vedada pelo art. 9º, inciso III e art. 84 da Lei
8.666/93, e suas alterações e pelo art. 242, inciso XXI e XXIV do Estatuto dos Servidores
Municipais de Caxias do Sul;

d) não  me encontro  em atraso  com a  entrega  da  prestação  de  contas  de  projetos
realizados  através  da  Lei  Municipal  de  Incentivo  à  Cultura,  do  FINANCIARTE  ou
qualquer outro convênio firmado com o Município.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

__________________________, em ____ de ______________ de 2022.

_________________________________________________________
Nome completo e assinatura do participante
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ANEXO II

DECLARAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS

CREDENCIAMENTO
Somente para o caso da pessoa jurídica estar presente no momento da abertura

dos envelopes. Se não for preciso, não é necessário preenchê-lo.

DEIXE ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES.

Pelo  presente,  credenciamos  o(a)  Sr(a).  _________________________________,
portador(a) do Documento de Identificação n.º ________________________, para participar
em procedimento, consistente na CHAMADA PÚBLICA N.º 186-2022, podendo praticar todos
os  atos  inerentes  ao  referido  procedimento,  no  que  diz  respeito  aos  interesses  da
representada.

__________________________, em ____ de ______________ de 2022.

____________________________________________________________
Nome completo e assinatura do representante legal do participante
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À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA CENLIC

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de participante do presente processo, que,
em cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal combinado ao inciso V
do artigo 27 da lei n.º 8.666/93 e suas alterações, não possuímos em nosso quadro funcional
pessoas menores  de 18 (dezoito)  anos em trabalho  noturno,  perigoso ou  insalubre  e,  de
menores de 16 (dezesseis)  anos em qualquer  trabalho,  salvo  na condição de aprendiz,  a
contar dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

____________________________, em ____ de _______________de 2022.

Razão Social :______________________________________________________

____________________________________________________________
Nome completo e assinatura do representante legal do participante
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À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA CENLIC

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(Razão  Social/Nome  Completo  do  Participante)  ____________________________,
declara, sob as penas da lei, que não foi considerado INIDÔNEA para licitar ou contratar com
a Administração Pública, nos termos do art. 87, IV, da Lei de Licitações.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

___________________________, em ______ de _________________ de 2022.

____________________________________________________________
Nome completo e assinatura do representante legal do participante

 (Pessoa jurídica / Pessoa Física)
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MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA CENLIC

DECLARAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

Declaramos, sob as penas da lei, que:

a) não possuímos, em nosso quadro de pessoal, membros da Comissão de Avaliação,
Seleção  e  Fiscalização  (CASF),  assim  como  nossos  cônjuges  ou  companheiros  e
parentes em primeiro grau; pessoas que tenham sociedade com membros da CASF e/ou
Comitê  Assessor  do  FINANCIARTE;  servidores  públicos  ativos  ou  empregados  de
empresa pública ou de sociedade de economia mista municipais ativos ou pessoas
vedadas pelo art. 9, inciso III e art. 84 da Lei 8.666/93, e suas alterações e pelo art. 242,
inciso  XXI  e  XXIV  do  Estatuto  dos  Servidores  Municipais  de  Caxias  do  Sul;  sócio
dirigente servidor público ativo ou empregado de empresa pública ou de sociedade
de economia mista municipal ativo;

b) não nos encontramos em atraso com a entrega da prestação de contas de projetos
realizados  através  da  Lei  Municipal  de  Incentivo  à  Cultura,  do  FINANCIARTE  ou
qualquer outro convênio firmado com o Município.

   
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

__________________________, em ____ de ______________ de 2022.

_________________________________________________________
Nome completo e assinatura do representante legal do participante
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ANEXO III

DA ESTRUTURA, ESPECIFICIDADES E ELABORAÇÃO DO PROJETO

1. O projeto (modelo anexo IV) deverá conter, necessariamente, o disposto abaixo:

1.1. Formulário:

1.1.1. Identificação do proponente;
1.1.2. Identificação do projeto;
1.1.3. Detalhamento do projeto;
1.1.4. Planilha de previsão de custos;
1.1.5. Liberação de direitos autorais assinada;
1.1.6. Declaração de residência ou domicílio ou sede assinada;
1.1.7. Declaração e termo de compromisso assinada;

1.2. Currículos:

1.2.1. Currículo do proponente;
1.2.2. Currículo de todos os participantes e fornecedores, pessoas físicas ou jurídicas, 
relacionados  aos  serviços  artísticos  e  personalíssimos,  indispensáveis  ao  mérito

cultural. Estão  dispensadas  de  currículos,  por  exemplo,  as  gráficas,  empresas  de
sonorização e iluminação, contador e afins.

1.3. Orçamentos.
1.3.1 Os orçamentos deverão estar assinados pelo prestador de serviço ou em corpo de e-mail
(vide item 2.2 deste anexo).

1.4 No presente edital os anexos sugeridos do segmento serão utilizado como base de análise
pelas  Comissões  de  Avaliação  e  Fiscalização  –  CASF’s,  não  sendo  mais  de  caráter
eliminatório pelo Comitê Assessor, conforme editais anteriores.

1.4.1  Sugerimos a  apresentação  dos  documentos  como  segue,  conforme  cada  caso.  As
avaliações de mérito  serão feitas com base nas informações apresentadas,  que serão de
responsabilidade do proponente, e com base no anexo V.

a) Portfólio do(s) artista(s);
b) Imagens, esboço ou croqui de obras;
c) Layout de espaços, exposição, estruturas;
d) Descrição da proposta da curadoria;
e)  Referências  bibliográficas  e  apresentação  do  material  empírico,  quando  envolver
pesquisa;
f) Metodologia das propostas;
g) Descrição do público-alvo;
h) Regulamento e/ou ficha de inscrição, para caso de festivais, mostras, editais, etc;
i) Texto finalizado digitado para o caso de publicação de livros, com projeto de diagramação
e layout;
j) Roteiro ou memorial descritivo;
l) Plano museológico;
m) Previsão de acessibilidade física e de conteúdo nas propostas;
n) Relação de músicas, letras, nomes de autores, mídia com demonstração do trabalho;
o) Histórico de espetáculo em caso de circulação;
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2. A planilha de custos deverá ser preenchida de forma detalhada, prevendo os custos unitário
e total  de cada item, contemplando a totalidade das despesas,  expresso em reais,  com 2
(duas) casas decimais. 

2.1. Com a finalidade de comprovar se os preços apresentados pelo proponente representam
os valores de mercado, os membros da CASF poderão efetuar pesquisa de preços, assim
como comparar a média de preços utilizada por outros órgãos públicos.
2.1.1. A CASF poderá realizar supressão de despesas consideradas de menor relevância, ou
apontar superfaturamento de valores.

2.2.  Deverão  acompanhar  o  projeto os  orçamentos  das  despesas  previstas  na  respectiva
planilha  de  previsão  de  custos,  sendo  obrigatório,  no  mínimo,  03  (três)  para  cada  item,
devendo estar todos com a mesma descrição e detalhamento.

2.2.1. Nas despesas até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), poderá ser utilizado
o  modelo  constante  no  Formulário  de  Pesquisa  de  Preços (Anexo  VI)  assinado  pelo
proponente  e  individual  por  despesa,  ou  apresentado  o  orçamento  do  próprio  fornecedor,
detalhado, formal.

2.2.1.1.  Serão aceitos orçamentos enviados por e-mail  desde que contenham o cabeçalho
completo do endereçamento de correio eletrônico, fornecido pelo provedor, podendo ser por
meio de um print screen da tela.

2.2.2. Para os fornecedores pessoa jurídica, os orçamentos deverão estar acompanhados do
cartão de CNPJ,  de todos os  concorrentes,  comprovando que a atividade cadastrada é a
mesma orçada e que a empresa está habilitada para tal função através de CNAE cadastrado.

2.2.3. Para  os  fornecedores  pessoa  física,  o  orçamento  de  menor  valor,  deverá  estar
acompanhado da Certidão Negativa Municipal válida, se residente ou domiciliado em Caxias
do Sul e breve currículo. Para os demais fornecedores de orçamento pessoa física, deve ser
apresentado breve currículo comprovando sua formação para tal função e/ou área de atuação.

3. No  caso  de  contratação  de  menores,  é  obrigatória  a  apresentação  de  documento  de
identificação do menor, acompanhado de orçamento e Certidão Negativa Municipal válida do
responsável.

4.  No caso de contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com profissionais ou
empresas de notória especialização comprovada por meio de currículo, poderá o proponente
apresentar justificativa pela falta de três orçamentos.  A dispensa de 3 (três)  orçamentos é
válida  apenas  para  funções  artísticas  (cantores/as,  atores/as,  bailarinos/as,  escritores/as,
oficineiros/as, etc).

4.1. A apresentação da justificativa não exime da obrigatoriedade de apresentar o orçamento e
demais documentos necessários  do profissional que se pretende contratar, mesmo que este
profissional seja o proponente do projeto.

5. Deverá ser incluída, obrigatoriamente, despesa com contabilidade. O contador deverá estar
devidamente registrado no órgão de competência.

5.1.  Para os serviços de contador, o limite máximo que será aceito é o constante na Tabela
Referencial de Honorários do SESCON-RS, disponível do site  www.sesconrs.com.br, vigente
na  época  da  contratação  (Escrituração  Contábil  e/ou  Livro  Caixa:  custo  mínimo  até  100
lançamentos; Escrituração Fiscal: custo mínimo até 100 lançamentos).
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6. Na contratação de autônomo, por RPA, deverá ser exigida a comprovação do pagamento do
ISS fixo (Base legal:  artigo 73 da Lei Municipal n.º 217/2003), pois em regra, o autônomo
possui inscrição profissional no Município onde está estabelecido (ou domiciliado), e nesse
local recolherá o ISS fixo.

7. Não serão aceitas, na planilha de custos, despesas descritas de forma genérica, como por
exemplo: despesas diversas, verba extra, taxa de produção, gastos operacionais, materiais
gerais, etc.

8. Não  serão  aceitas  despesas  com  coquetéis,  almoços,  jantares  de  confraternização  e
premiação em dinheiro.

9. É obrigatória, no mínimo, uma ação de retorno de interesse público, observado o disposto
no art. 11, Parágrafo único da Lei n.º 8.343 de 13 de novembro de 2018, sem custo para o
município, e à disposição do mesmo.

9.1 O retorno de interesse público integrará os critérios de avaliação, sendo considerados na
pontuação do projeto.

9.2  A CASF, com o consentimento do proponente e conforme a particularidade do projeto,
poderá solicitar alteração nas ações de retorno de interesse público estabelecidas neste Edital.

9.3 Custos de tarifas bancárias deverão ser previstos na planilha do projeto, caso contrário,
deverão ser custeadas com recursos próprios.

9.4  O proponente  pessoa  física  e/ou  jurídica  deverá  prever  na  planilha  de  custos  a  cota
patronal  de 20% de INSS para os fornecedores de serviço na condição de pessoa física.
Exclui-se desta necessidade proponente pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional. 
9.4.1 A não previsão desta despesa, implicará em pagamento com recursos próprios.
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ANEXO IV
FORMULÁRIO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO

REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA N.º 186-2022

FINANCIARTE – Financiamento da Arte e Cultura Caxiense
EDITAL  Nº 01/2022/SMC

Leia todo o formulário antes de iniciar o preenchimento. Evite repetir informações.

A. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

1. PROPONENTE PESSOA FÍSICA:

1.1. Nome Completo:

1.2.Endereço:

Nº Complemento: Bairro:

CEP: Cidade
:

Estado:

Fone residencial: Celular:

1.3. CPF: RG: Órgão Expedidor:

PIS:

1.4. E-mail:

2. PROPONENTE PESSOA JURÍDICA:

2.1. Nome da Entidade:

2.2. Endereço:

Nº Complemento: Bairro:

CEP: Cidade
:

Estado:

Fone:

2.3. CNPJ:

2.4. Nome do Responsável:

2.5. Cargo:

2.6. Endereço:

Nº Complemento: Bairro:

CEP: Cidade Estado:
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:

Fone: Celular:

2.7. CPF: RG: Órgão Expedidor:

2.8. E-mail:

B. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

1.
TÍTULO:

2. ÁREA DE ENQUADRAMENTO DO PROJETO:

SEGMENTO:

(    ) Artes Visuais. Especifique:________________________

(    ) Cinema e Vídeo. Especifique:________________________

(    )  Dança. Especifique:________________________

(    ) Folclore/Artesanato. Especifique:________________________

(    ) Literatura. Especifique:________________________

(    ) Música. Especifique:________________________

(    ) Teatro. Especifique:________________________

OBS:  Na especificação, coloque, se desejar,  o objeto do projeto,  por exemplo:
espetáculo,  exposição,  videodança,  documentário,  seminário,  etc.,
independentemente de já estar escrito na descrição do mesmo.

C. DETALHAMENTO DO PROJETO

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO / SINÓPSE: (apresente uma síntese do que pretende
realizar: O quê? Como? Onde? Quando?)

2.  OBJETIVOS: (descreva o que se pretende alcançar com a realização do projeto.
Para quê?)

2.1. Geral (indique o objetivo principal do projeto)
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2.2. Específicos (outros objetivos, resultados esperados com sua realização)

3. METAS (coloque objetivos expressos em números - quantificação)

Atividade Unidade de
medida

Quantidade

4.  JUSTIFICATIVA:  (descreva os motivos que justificam a realização do projeto. Por
quê?)

5. PRAZO DE EXECUÇÃO: (descreva o período de realização do projeto)

6.  METODOLOGIA  /  CRONOGRAMA:  (apresente  um  planejamento  das  ações,
descrita em etapas e listadas em ordem cronológica)
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7. PLANO DE DIVULGAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO:

Peça de divulgação / ou
serviço (cartaz, folder, banner,
convite, panfleto, assessoria

de comunicação, etc...)

Quantidade /
tempo

Dimensões /
Características

Locais e meios de
divulgação

8. RETORNO DE INTERESSE PÚBLICO / CONTRAPARTIDA:

8.1. Descrição da Ação / Quantidade

9. INFORMAÇÕES:

Este projeto já concorreu ao FINANCIARTE? (   ) Sim (   ) Não

Chegou à CASF? (   ) Sim (   ) Não

O  proponente/banda/entidade/grupo  já  teve  seu  projeto
aprovado e executado com recursos do FINANCIARTE?

(   ) Sim (   ) Não

Com qual(is) projeto(s) e em que ano:

D. PREVISÃO DE CUSTOS / PARTICIPANTES

ITENS / FUNÇÃO Fornecedores e/ou
Participantes

PF

ou

PJ

Qtde. Unidade
de

Medida

Custo
unitário

R$
(menor
valor

orçado)

Custo
Total
R$

Contador
(obrigatório)

TOTAL
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•Na coluna Itens: detalhar os itens/custos necessários à realização do projeto;
•Na coluna Nome Fornecedores e/ou Participantes: informar os nomes dos participantes e fornecedores
do projeto, mesmo que sem ônus;
•Na coluna PF ou PJ: indicar se o fornecedor é pessoa física ou pessoa jurídica;
•Na coluna Quantidade: deverá ser quantificado o especificado na coluna Itens/Função;
•Na coluna  Unidade de Medida: especificar qual a unidade que será utilizada em relação ao item da
coluna anterior (Itens) (ex.: peças, exemplares, dias, cachês, etc).
•Na coluna seguinte colocar o Custo Unitário;
•Na coluna Custo Total: colocar o resultado da multiplicação entre custo unitário e quantidade.

E. LIBERAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Conforme Lei  nº  9.610,  de  19/02/1998,  cedo gratuitamente  os  direitos
autorais, sobre obra produzida com apoio do FINANCIARTE, para fins de exibição
pela Secretaria Municipal da Cultura.

_____________________________________
Assinatura                         

F. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA OU DOMICÍLIO OU SEDE

Declaro, sob as penas da Lei, que possuo residência ou domicílio ou sede
no Município de Caxias do Sul há no mínimo 02 (dois) anos.

_______________________________________
                Assinatura                    

 

G. DECLARAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO

Declaro,  sob  as  penas  da  Lei,  conhecer  e  estar  de  acordo  com  as
condições do Edital 01/2022 – FINANCIARTE/SMC, reconhecendo como verdadeiras
as informações aqui prestadas, tanto no projeto como em seus anexos.

_______________________________________
            Assinatura                        

______________________________________
Cargo (se pessoa jurídica)            

Caxias do Sul,          de                                    de 2022.

CP186-22                   Rua Alfredo Chaves, n.º 1.333 - Bairro Exposição - CEP: 95.020-460 - Caxias do Sul (RS)

Fone: (54) 3218.6000 

26



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

ANEXO V

PLANILHAS DE AVALIAÇÃO DE MÉRITO DOS SEGMENTOS

1) PLANILHA DE AVALIAÇÃO DE MÉRITO

Rubrica Pontuação
Máxima

Pontuação
Alcançada

1. Incentivo especial para principiante no Financiarte. 10

1.1. O proponente, grupo, entidade ou responsável que:
a) não teve projeto aprovado e executado, terá 10 (dez) pontos.
b) não teve projeto aprovado e executado, nos últimos três anos, terá
06 (seis) pontos.
c) demais casos, não pontuará.

10

2. Interesse público relevante. 10

2.1.  O  retorno  de  interesse  público  contempla  ações  destinadas  à
formação de público, capacitação, qualificação, ensino, aprendizagem,
democratização  de  acesso,  acessibilidade  e  descentralização  na
comunidade.

10

3.  Informações  artísticas  sobre  a  formação  e  atuação  do
proponente ou principais artistas envolvidos no projeto.

05

3.1. Atuam como artistas nas áreas propostas? 1

3.2. Atuam em produções artísticas na função proposta? 1

3.3.  Atuam como ministrante,  mediador,  organizador em seminários,
debates, simpósios, congressos e encontros no segmento proposto.

1

3.4.  Tem experiências  artísticas  diversas  em áreas de  interesse  da
proposta  (residências  artísticas,  participação  em  projetos,  estágios,
produção executiva, proponente de projetos, etc.)

1

3.5. Tem formação na área de atuação ou em áreas correlatas? 1

4. Pertinência e relevância do projeto. 05

4.1. A proposta é pertinente, relevante e oportuna neste momento, e
guarda relação com os objetivos da Lei e do Edital?

1

4.2.  O  retorno  de  interesse  público/contrapartida  está  claro,  é
autossustentável e o projeto garante sua execução e alcance?

1

4.3. Há indícios de disponibilidade dos(s) artista(s) ou envolvidos para
a interação com o público e a comunidade?

1

4.4.  O  projeto  prevê  continuidade  de  ações  pós-financiamento  de
forma autônoma e executável?

1
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4.5.  O projeto contribui para a cena,  a reflexão e o  enriquecimento
cultural da comunidade de Caxias do Sul?  

1

5. Desenvolvimento e Execução do Projeto. 05

5.1. O projeto é executável e pertinente no tempo e espaço em que se
propõe?

1

5.2.  Os  anexos  apresentados  (de  acordo  com  a  natureza)  são
coerentes e pertinentes para a proposta?

1

5.3. O plano de divulgação é coerente com a proposta? 1

5.4.  Os  procedimentos  técnicos  previstos  contemplam  todos  os
serviços e materiais necessários para a total execução?

1

5.5.  A  proposta prevê uma avaliação e inclui indicadores
objetivamente verificáveis que permitam avaliar os resultados de
ação? (quantidade de pessoas atingidas, percentual de
satisfação do público atingido, nível de melhorias obtidas pelos
artistas, etc.)

1

6. Orçamento e relação custo-benefício. 05

6.1.  As  despesas propostas  (cachês,  serviços  técnicos,  serviços  de
produção,  divulgação  e  gerenciamento,  compras  de  materiais,  etc.)
são necessárias e suficientes para a execução total do projeto?

2,5

6.2.  A relação entre os custos previstos  no  projeto e os
resultados esperados é satisfatória?

2,5

7. Quanto aos critérios específicos da área cultural enquadrado.
ATENÇÃO: Preencha somente o campo em que o projeto se enquadra
(um deles), conforme a sua indicação/descrição.

60

7.1.  Montagem,  criação,  residência,  ou  exposição/mostra
individual ou coletiva.

60

7.1.1.  Possui  proposta  clara,  viável  e  coerente  com  o  objetivo  do
projeto?

10

7.1.2. Os profissionais envolvidos são coerentes em sua atuação no
projeto para o processo?

10

7.1.3.  Os  procedimentos  artísticos  e  técnicos  condizem  com  as
referências estéticas e linguagens propostas?

10

7.1.4.  A  partir  da  proposta  conceitual,  o  projeto  apresenta  uma
descrição coerente com todas as necessidades para sua produção?

10

7.1.5. Este projeto prevê ou apresenta a pesquisa da produção em si,
se for o caso?

10

7.1.6. O plano de divulgação prevê uma preocupação com a formação
de público? (circulação,  encontros,  visitas,  palestras,  agendamentos
com escolas, etc.)

10

7.2. Pesquisa (inclui pesquisa de movimento). 60

CP186-22                   Rua Alfredo Chaves, n.º 1.333 - Bairro Exposição - CEP: 95.020-460 - Caxias do Sul (RS)

Fone: (54) 3218.6000 

28



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

7.2.1. O objeto de pesquisa é consistente para o desenvolvimento da
área ou do profissional envolvido?

15

7.2.2. A fundamentação teórica e a referência bibliográfica fundamenta
a proposta de pesquisa apresentada?

15

7.2.3. A metodologia de pesquisa, o material empírico e o cronograma
possibilitam a efetivação da investigação?

15

7.2.4. Os resultados e a forma como serão apresentados validam a
realização da pesquisa, provocando repercussão?

15

7.3.  Projetos  de  Formação  (palestras,  workshops,  saraus,
seminários, cursos, encontros, oficinas ou ações afins).

60

7.3.1. A ação proposta tem objetivos e metas coerentes? 12

7.3.2. O conteúdo, a estrutura, a metodologia e o(s) ministrante(s) são
adequados à proposta da ação?

12

7.3.3. Está prevista e adequada a disponibilidade de materiais e locais
específicos necessários?

12

7.3.4. O projeto apresenta a possibilidade de participação, convênio ou
parceria com instituições culturais ou educacionais e demais grupos,
além das pessoas interessadas, ou ainda, aponta o público-alvo?

12

7.3.5.  O  plano  de  divulgação  e  circulação  provoca  repercussão  na
sociedade e comunidade em geral?

12

7.4. Publicações (obra informativa ou de referência, divulgação de
pesquisa,  livro  biográfico,  catálogo,  revista,  periódico,  livro  de
artista ou afins, etc.).

60

7.4.1. A proposta de publicação apresenta conteúdo pertinente para a
área e coerência?

12

7.4.2.  No  formato  proposto,  a  publicação  apresenta  consistência  e
coerência?

12

7.4.3.  Além  da  publicação,  o  projeto  propõe  ações  que  ampliem o
desenvolvimento da área enquadrada?

12

7.4.4.  O plano de distribuição e divulgação provoca ressonância no
público?

12

7.4.5.  No conteúdo, o texto do livro apresenta coerência,
consistência técnica e clareza?

12

7.5. Circulação (exposição, obras, espetáculo, esquetes, etc.). 60

7.4.1. O projeto tem fundamentação (objetivo e justificativa)
consistente?

12

7.4.2. A proposta tem mérito artístico? 12

7.4.3. A temática da exposição/espetáculo está adequada ao público
pretendido pelo projeto?

12

7.4.4. O plano de circulação da  exposição/espetáculo é claro e 12
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coerente?

7.4.5. O projeto apresenta um plano de divulgação? 12

Pontuação máxima total 100

Caso o projeto contemple ENTREVISTA com o proponente, diretor ou produtor cultural,
preencha com considerações. Lembre-se de que a entrevista é para esclarecimentos
sobre o projeto apresentado e NÃO sobre fatores ou ideias supervenientes a ele.
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ANEXO VI

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS ATÉ R$ 17.600,00

Material de Consumo, de Obras e Instalações e de Equipamentos e Material
Permanente e/ou Serviços a Contratar

Nº Discriminação Unid Qtd Empresa A Empresa B Empresa C

Preço
Unitário

Preço
Total

Preço
Unitário

Preço
Total

Preço
Unitário

Preço
Total

Empresa A

Fornecedor / Prestador de Serviço: Data:

Responsável: Cargo: Telefone: CNPJ/CPF:

Empresa B

Fornecedor / Prestador de Serviço: Data:

Responsável: Cargo: Telefone: CNPJ/CPF:

Empresa C

Fornecedor / Prestador de Serviço: Data:

Responsável: Cargo: Telefone: CNPJ/CPF:

Nome do Responsável: ___________________________________

 Assinatura: ________________________________
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ANEXO VII

Minuta: TERMO DE REPASSE DE PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL

Por este instrumento contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL, entidade de
direito público interno, com sede no Centro Administrativo Municipal “Vinícius Ribeiro Lisboa”, sito
na Rua Alfredo Chaves, n.º 1.333, Bairro Exposição, nesta cidade, neste ato representada pelo
Senhor ______________, Prefeito / Procurador-Geral, denominado CONCEDENTE, e de outro a
empresa/pessoa  física   ____________________,  estabelecida  na  rua
_______________________, n.º _____, em ____________________, inscrita no CNPJ-MF/CPF
sob  n.º  ______________,  representada  pelo(a)  Senhor(a)  _______________  (qualificação),
inscrito(a) no CPF sob n.º _______________, denominada CONVENENTE, celebram o presente
Termo de Repasse de acordo com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas e com base no
processo administrativo n.º 2022/8835/CENLIC de 03/03/2022, Chamada Pública n.º 186-2022.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto e do preço

O presente  Termo de  Repasse  tem por  objeto  a  produção  e  execução  de  projeto  cultural
denominado  ____________________, enquadrado  nas  diretrizes  e  prioridades  da  Secretaria
Municipal da Cultura - SMC, com apoio financeiro do FINANCIARTE, no ano de 2022, nos termos
da Lei Municipal n.º 8.343/2018 e do  Decreto Municipal n.º 19.986/2019, de com este Termo de
Repasse e projeto da CONVENENTE, que é parte deste instrumento, independente de transcrição.

Parágrafo  Primeiro  - O CONCEDENTE repassará  a  CONVENENTE  o  valor  proposto  no
projeto selecionado, livre de outros encargos.

Parágrafo  Segundo  -  O  valor  global  deste  Termo  de  Repasse  é  de  R$  ........................
(..................................................................................................).

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Produção e Execução do Projeto

A CONVENENTE deverá produzir e executar o projeto de acordo com o Plano de Execução
aprovado.

Parágrafo Primeiro - A CONVENENTE que desistir da execução de seu projeto após a seleção
da Comissão de Avaliação e Seleção e Fiscalização - CASF, deverá protocolar justificativa na
Secretaria Municipal da Cultura - SMC, que será analisada pela Comissão e emitido parecer,
podendo ficar impedido de participar da seleção no ano subsequente.

Parágrafo Segundo - A CASF poderá alterar a área de enquadramento do projeto, conforme o
caso.

Parágrafo Terceiro - A CASF, se entender necessário, para melhor compreensão do projeto,
poderá solicitar reunião com o CONVENENTE ou alguém por ele indicado.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Acompanhamento, fiscalização, auditoria e prestação de contas

O projeto contemplado será acompanhado e fiscalizado pela Comissão de Avaliação, Seleção e
Fiscalização - CASF, durante sua execução.
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Parágrafo Primeiro - Na fiscalização serão comparados os resultados esperados e atingidos,
os objetivos previstos e alcançados, os custos estimados e reais, e a repercussão da iniciativa
na comunidade.

Parágrafo Segundo -  Sempre que considerar necessário ou julgar oportuno, o gestor poderá
acompanhar fiscalizar e auditar  in loco  a execução do Plano de Trabalho e de Aplicação de
Recursos podendo sugerir e propor providências consideradas necessárias para a otimização
da execução do Plano de Trabalho e da utilização dos recursos transferidos.

Parágrafo  Terceiro  -  A CONVENENTE deverá  realizar  a  prestação  de  contas  do  projeto,
comprovando o bom e regular uso do recurso, bem como os resultados alcançados junto à
Secretaria Municipal da Cultura - SMC, em até 30 (trinta) dias após a conclusão da execução do
projeto,  nos  termos  previstos  na  Lei  Municipal  n.º  8.343/2018,  no  Decreto  Municipal  n.º
19.986/2019,  no Manual de Prestação de Contas, na Instrução Normativa nº 2/2008 SCIM e na
Instrução Normativa n.º 01/2010 SMC e suas alterações.

Parágrafo  Quarto  -  A prestação  de  contas  deverá  conter  o  Relatório  Físico  e  o  Relatório
Financeiro das atividades realizadas, visando comprovar o cumprimento do ajustado e do Plano
de Trabalho e de Aplicação de Recursos.

Parágrafo Quinto - A prestação de contas dos recursos recebidos deverá ser feita por meio de
requerimento,  demonstrativo  de  despesas,  comprovante  de  todas  as  despesas  (originais  e
cópias), extrato bancário, e toda documentação necessária que comprove os gastos conforme o
Plano de Trabalho e Aplicação de Recursos.

Parágrafo Sexto - As notas fiscais e recibos autônomos (RPA) devem ser emitidas em nome do
proponente, citando o número do Termo de Repasse/processo e título do projeto.

Parágrafo Sétimo -   Nas compras de mercadorias e/ou serviços efetuados junto a pessoa
jurídica é obrigatória a emissão de nota fiscal, preenchendo todos os campos, conforme previsto
na legislação.

Parágrafo Oitavo -  Na nota fiscal  de serviços deverá reter  tributos previstos na legislação,
exemplo ISS, IRRF, INSS, dependendo do tipo e valor do serviço prestado.
.

Parágrafo Nono - Se o prestador de serviço for pessoa física deverá emitir recibo de autônomo
(RPA), discriminando o serviço realizado, data da prestação do serviço, horas que necessitou
para  executar  o  referido  serviço,  nome  completo  da  pessoa,  endereço,  CPF,  inscrição  no
PIS/PASEP ou no INSS.

Parágrafo Décimo -  Na emissão do recibo de autônomo deverá reter  tributos previstos na
legislação, exemplo ISS, IRRF, INSS, dependendo do serviço prestado e valor negociado.

Parágrafo  Décimo  Primeiro  - O  projeto  executado  em  desconformidade  com  normas
estabelecidas  no  Edital,  na  Lei  n.º  Lei  Municipal  n.º  8.343/2018,  no  Decreto  Municipal  n.º
19.986/2019, no Manual de Prestação de Contas, na Instrução Normativa nº 2/2008 SCIM, na
Instrução Normativa n.º 01/2010 SMC e suas alterações, e na Instrução Normativa nº 02/2012
SMC terá sua prestação de contas reprovada, ficando a CONVENENTE sujeita as sanções
previstas neste Termo de Repasse.

Parágrafo Décimo Segundo - A prestação de contas somente será considerada aprovada pelo
CONCEDENTE após parecer favorável da Secretaria Municipal da Cultura.

CLÁUSULA QUARTA – Do Recurso Financeiro

O recurso financeiro  a ser  repassado à CONVENENTE será liberado em parcela única,  de
acordo com o Plano de Execução e Planilha de Custos do Projeto aprovado.
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Parágrafo  Primeiro  -  O  repasse  será  efetuado  através  de  depósito  em  conta  bancária
individualizada,  em  nome  da  CONVENENTE,  movimentada  somente  para  pagamento  das
despesas previstas no projeto.

Parágrafo  Segundo - O saldo  do  Termo de Repasse,  enquanto  não utilizado,  deverá  ser,
obrigatoriamente, aplicado em fundo de resgate automático.

Parágrafo Terceiro - As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão
obrigatoriamente computadas a crédito do Termo de Repasse e aplicadas, exclusivamente, no
objeto  de  sua  finalidade,  devendo  constar  de  demonstrativo  específico  que  integrará  as
prestação de contas do ajuste.

Parágrafo Quarto - Não haverá reajuste de recurso de projeto aprovado, nos termos da Lei n.º
9.069 de 29/06/1995 e Lei n.º 10.192 de 14/02/2001.

CLÁUSULA QUINTA - Da vigência do Termo de Repasse

O presente Termo de Repasse entrará em vigor a partir do dia XX/XX/XXX, com eficácia na data
de publicação de sua súmula na imprensa oficial  e  vigerá por  12 (doze)  meses,  podendo ser
prorrogado mediante aditivo, se as partes julgarem conveniente ao alcance do objeto.

.

Parágrafo  Primeiro  -  O prazo para  execução do projeto  iniciará  na  data da efetivação do
depósito bancário pelo CONCEDENTE.

Parágrafo  Segundo  - A prestação  de  contas  deverá  ocorrer  até  30  (trinta)  dias  após  a
conclusão da execução do projeto.

Parágrafo Terceiro - A CONVENENTE deverá solicitar ao CONCEDENTE, através de ofício,
com antecedência de 45 (quarenta e cinco) dias, a necessidade de Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA - Da dotação orçamentária

As  despesas  decorrentes  deste  Termo  de  Repasse  correrão  por  conta  das  dotações
orçamentárias  n.º  2090/3.3.50.43.00.00.00.00  -  Vínculo  0001;  nº  2090/3.3.60.45.00.00.00.00
Vínculo 0001 e nº  2090/3.3.90.48.00.00.00.00 Vínculo 0001.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das obrigações do CONCEDENTE

Compete ao CONCEDENTE:

I - tornar eficaz o Termo de Repasse, por meio de publicação da súmula na imprensa oficial;

II  -  acompanhar,  fiscalizar,  orientar,  impugnar  e  dirimir  dúvidas  emergentes  da  produção  e
execução do objeto CONVENENTE;

III - auditar e analisar a prestação de contas apresentada pela CONVENENTE;

IV - efetuar o repasse do recurso no prazo estabelecido na Cláusula Quarta do presente Termo de
Repasse.

CLÁUSULA OITAVA - Das obrigações da CONVENENTE

A CONVENENTE obriga-se a:

I - executar o objeto deste Termo de Repasse segundo especificações deste Termo de Repasse,
legislação aplicável e Projeto aprovado, sendo-lhe vedada a introdução de modificações sem o
consentimento prévio e expresso da Secretaria Municipal da Cultura - SMC;
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II - arcar com todas as despesas necessárias à produção e execução do objeto CONVENENTE,
inclusive as excedentes ao recurso transferido pela CONCEDENTE;

III - manter conta bancária específica e exclusiva para o recebimento e movimentação dos recursos
provenientes deste Termo de Repasse, através de cheque nominal direto ao credor ou pagamento
eletrônico direto ao credor, com a mesma data do documento fiscal ou do seu vencimento;

IV  -  observar  os  requisitos  mínimos  de  qualidade,  utilidade  e  segurança,  recomendados  pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas;

V - contratar  somente fornecedores legalmente habilitados para a atividade que executarão no
projeto e não poderão estar em débito com o CONCEDENTE;

VI - assegurar o recolhimento dos direitos autorais e conexos, bem como das contribuições sociais
e dos tributos previstos em lei caso o projeto cultural implique na contratação de terceiros para sua
execução;

VII - apresentar até o oitavo mês a mix do disco, em caso de gravação de CD ou DVD;

VIII - submeter previamente à aprovação da Secretaria Municipal da Cultura - SMC, todo material
gráfico  onde  conste  divulgação  do  financiamento  concedido  pelo  FINANCIARTE,  seguindo  as
normas estabelecidas pela Instrução Normativa n.º 01/2012 SMC;

IX - divulgar a logomarca do FINANCIARTE de forma clara e destacada;

X - devolver ao CONCEDENTE os saldos remanescentes não utilizados, inclusive provenientes de
aplicações financeiras, no prazo improrrogável de, no máximo 30 (trinta) dias da data de conclusão,
denúncia, rescisão ou extinção do Termo de Repasse, sob pena imediata instauração de tomada
de contas especial do responsável;

XI - ressarcir o CONCEDENTE, de acordo com as normas legais, os recursos recebidos, através
deste Termo de Repasse, quando se comprovar a sua inadequada utilização;

XII - solicitar e comunicar, sob as penas da lei, a qualquer tempo, de fato ou evento posterior à
entrega dos documentos que venha a alterar sua situação, ou a do projeto, em especial no que diz
respeito à capacidade técnica, artística, jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal, bem
como quanto à participação de terceiros no projeto. As alterações somente poderão ser realizadas
mediante aprovação prévia da CASF ou Comitê Assessor;

XIII - prestar informações sobre a produção e execução do objeto;

XIV - acatar as deliberações da CASF;

XV - corrigir, durante a produção e execução do projeto, todas as falhas apontadas pela equipe de
acompanhamento da Secretaria Municipal da Cultura - SMC;

XVI - disponibilizar ao Sistema de Controle Interno do CONCEDENTE e a Secretaria Municipal da
Cultura toda a documentação necessária, inclusive para eventuais auditorias in loco, no sentido de
que  haja  as  condições  ideais  para  o  trabalho  de  auditagem  e  se  constatadas  falhas  ou
irregularidades nas mesmas, estas deverão ser sanadas nos prazos estipulados nos relatórios de
auditoria;

XVII - indenizar terceiros e ao CONCEDENTE os possíveis prejuízos ou danos, decorrentes de
dolo ou culpa, durante a produção e execução do Termo de Repasse, em conformidade com o
artigo 70 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações;
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XVIII  -  manter  todas as  condições de  habilitação e  qualificação exigidas  na chamada pública,
durante  toda  a   execução  do  Termo  de  Repasse  e  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas;

XIX - informar ao setor financeiro da Secretaria Municipal da Cultura, durante a vigência do Termo
de Repasse, qualquer alteração de endereço, telefone, correio eletrônico (e-mail), ou outros dados;

XX - arquivar por, no mínimo, 10 (dez) anos contados da data em que foi aprovada a prestação de
contas,  os  documentos  fiscais  originais  referentes  às  despesas  do  projeto,  ficando  estes  à
disposição da Administração da Secretaria Municipal da Cultura, do Sistema de Controle Interno do
CONCEDENTE e do Tribunal de Contas do Estado.

CLÁUSULA NONA - Das obrigações do Gestor

Compete ao Gestor:

I – efetuar o repasse do recurso financeiro;

II – supervisionar, monitorar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução deste Termo de Repasse;

III  –  examinar,  analisar  e  emitir  parecer  técnico a  respeito  da  execução física  e financeira  do
presente Termo de Repasse, avaliando o alcance do objeto ajustado;

IV – receber a documentação que compõe a prestação de contas física e financeira, autenticando
cópias  de  documentos  de  acordo  com os  originais  apresentados,  avaliando  a  documentação
comprobatória em relação ao objeto ajustado, emitindo parecer técnico e relatório financeiro;

V – orientar  o beneficiado na solução de problemas contidos na prestação de contas, visando
sanar as falhas ou determinando a devolução de valores utilizados inadequadamente;

VI  –  encaminhar  o processo de prestação de contas  para  aprovação do Sistema de Controle
Interno do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA - Das penalidades

À CONVENENTE deste certame que deixarem de cumprir quaisquer das obrigações assumidas
serão aplicadas as sanções previstas no Decreto Municipal n.º 18.357/2016 e Lei Municipal n.º
8.343/2018, nas seguintes situações, dentre outras:

I - pela incidência de qualquer uma das seguintes irregularidades, será aplicada advertência e,
se for o caso, suspensão do projeto e devolução de recursos:

a) prestar informações inexatas;

b)  transferir  ou ceder suas obrigações no todo ou em parte a terceiros, sem autorização
prévia e por escrito do CONCEDENTE;

c)  produzir  ou executar  o projeto beneficiado em desacordo com as normas técnicas ou
especificações constantes neste Termo de Repasse, independentemente da obrigação de
efetuar correções necessárias às suas expensas;

d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia,
dolo ou má fé, venha a causar danos ao CONCEDENTE ou a terceiros, independentemente
da obrigação da CONVENENTE em reparar os danos causados.
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II  -  pela não comprovação de aplicação correta dos recursos, nos prazos estipulados, serão
aplicadas as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) do valor total do projeto;

c) restituição aos cofres públicos do valor recebido, atualizado monetariamente;

d) inscrição em dívida ativa na Fazenda Municipal de Caxias do Sul;

e) instauração de processo de tomada de contas;

f) exclusão de qualquer projeto apoiado pelo FINANCIARTE ou pela LIC Municipal por um
período de 2 (dois) anos.

III - pela desistência da execução do seu projeto após seleção da CASF, poderá ficar impedida
de participar da seleção no ano subsequente.

Parágrafo Primeiro - As penalidades dispostas acima poderão ser aplicadas individualmente ou
cumulativamente, e serão de competência da Secretaria Municipal da Cultura.

Parágrafo Segundo -  Será facultada à CONVENENTE, nos termos da lei, apresentação de
defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste Termo de Repasse.

Parágrafo Terceiro -  O responsável pelo projeto cuja prestação de contas não for aprovada
terá acesso a toda documentação que sustentou a decisão, bem como poderá interpor recurso
para reavaliação do laudo final.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da aplicação das penalidades

No caso de incidência de uma das situações previstas na Cláusula Décima, o CONCEDENTE
notificará a CONVENENTE para, no prazo legal, contados do recebimento, justificar por escrito os
motivos do inadimplemento.

Parágrafo Único - Será considerado justificado o inadimplemento, nos seguintes casos:

a)  acidentes  que impliquem retardamento  na  entrega do projeto e/ou  execução de suas
etapas, sem culpa da CONVENENTE;

b) falta ou culpa do CONCEDENTE;

c) caso fortuito ou força maior, conforme art. 393 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Dos motivos de rescisão

O  presente  Termo  de  Repasse  poderá  ser  denunciado  por  escrito,  a  qualquer  tempo,  e
rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

Parágrafo Primeiro - Constituem motivos de denúncia do Termo de Repasse:

a) descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente;
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b) inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições;

c)  pela  superveniência  de  norma  legal  ou  fato  que  o  torne  material  ou  formalmente
inexequível.

Parágrafo  Segundo  - São  motivos  de  rescisão  do  Termo  de  Repasse,  independente  de
procedimento  judicial,  aqueles  inscritos  no  artigo  78  da  Lei  Federal  n.º  8.666/93,  quando
aplicável, acrescidos dos seguintes:

a)  a  reiteração  de  impugnação  evidenciando  a  incapacidade,  desaparelhamento,
inidoneidade técnica ou má fé da CONVENENTE no cumprimento satisfatório do Termo de
Repasse;

b) quaisquer das situações previstas na Cláusula Décima deste Termo de Repasse;

c) falência se CONCEDENTE for pessoa jurídica ou insolvência, se pessoa física.

Parágrafo Terceiro - Quando ocorrer denúncia ou a rescisão, ficam os partícipes responsáveis
pelas obrigações contraídas durante o prazo em que viger este instrumento, creditando-se-lhes,
igualmente, os benefícios adquiridos no período.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Dos direitos do CONCEDENTE

A  CONVENENTE,  em  caso  de  rescisão  administrativa,  reconhece  todos  os  direitos  do
CONCEDENTE, consoante prevê o artigo 77 da lei vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da lei regradora

A presente  contratação reger-se-á  pela  Lei  Municipal  n.º  8.343/2018,  Decreto  Municipal  n.º
19.986/2019,  Decreto Municipal  n.º 18.357/16,  e subsidiariamente pela Lei n.º  8.666/93 e suas
alterações, as quais, juntamente com normas de direito público, resolverão os casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Da comunicação dos atos

As comunicações dos atos decorrentes deste Termo de Repasse seguirão, preferencialmente, a
seguinte ordem:

a) Contrafé do representante legal; ou

b) Correio eletrônico (e-mail); ou

c) Carta com aviso de recebimento (AR).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do foro

As partes  elegem o Foro  da  Comarca de Caxias  do  Sul  -  RS,  com renúncia  expressa de
qualquer  outro,  por  mais  privilegiado que seja,  para  dirimir  dúvidas  porventura emergentes  da
presente contratação.
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E por estarem assim justos e CONVENENTEs, assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas ao final subscritas, para que produza todos os
jurídicos e legais efeitos.

Caxias do Sul, ..... de ......................... de 2022.

______________________________
Município de Caxias do Sul
Prefeito / Procurador - Geral

CONCEDENTE

_______________________________
CONVENENTE

TESTEMUNHAS:

_________________________                   ___________________________
 Nome: Nome:
 CPF: CPF:
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