Secretaria de Cultura / Fundação de Cultura/Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer
CONVOCATÓRIA
CICLO CARNAVALESCO 2019

1. DA FINALIDADE
1.1 Constitui objeio desia Convocaiória a habiliiação e seleção de projeios para compor a
Programação Artstca do Ciclo Carnavalesco 2019, a ser exectuiada pela Secreiaria de Ctulitura/SECULT,
Ftundação de Ctulitura Cidade do Recife/FCCR e Secreiaria de Tturismo, Espories e Lazer, no período
compreendido enire 07/01/2019 a 10/03/2019, com a fnalidade de promover as apreseniações
artstcas excltusivamenie das caiegorias lisiadas no Anexo I.

2. DO CALENDÁRIO
DESCRIÇÃO

DATAS

Período de inscrições Online e Presencial

01/09/2018 a 10/10/2018

Ptublicação dos habiliiados no Diário Ofcial do Mtunicípio

30/10/2018

Período de exectução da Programação

07/01/2019 a 10/03/2019

Prazo para pagamenio de Processos qtue esiejam concltuídos:

Aié o 5º dia útl do mês Stubseqtuenie
à concltusão do processo.

3. DA ORGANIZAÇÃO
3.1 A presenie Convocaiória é composia por (05) cinco eiapas:
1ª eiapa: Inscrição
2ª eiapa: Habiliiação Doctumenial
3ª eiapa: Habiliiação Artstca
4ª eiapa: Moniagem da Grade de Programação e Coniraiação
5ª eiapa: Pagamenio.

3.2 A Programação Artstca desie Ciclo será feiia pelo Grtupo de Trabalho composio pela Secreiaria
de Ctulitura do Recife/SECULT, Ftundação de Ctulitura Cidade do Recife/FCCR, Secreiaria de Governo e
Partcipação Social, Secreiaria de Tturismo, Espories e Lazer, com a partcipação do Conselho
Mtunicipal de Polítca Ctulitural.
3.3 A Comissão de Avaliação Artstca será composia por aié 02 (dois) grtupos. Cada grtupo será
iniegrado por: 01 (tum) represenianie da Secreiaria de Ctulitura – SECULT, 01 (tum) represenianie da
Ftundação de Ctulitura Cidade do Recife - FCCR e 02 (dois) indicados pelo Conselho Mtunicipal de
Polítca Ctulitural.
3.3.1 O irabalho da Comissão de Avaliação Artstca não será remtunerado.
3.3.2 As Comissões já ciiadas serão designadas por poriarias específcas.
3.3.3 – No caso de impossibilidade do Conselho Mtunicipal de Polítca Ctulitural indicar setus
represenianies, caberá à SECULT preencher as vagas com membros do conselho.

4. DO PROPONENTE
4.1 Poderão partcipar desia Convocaiória a Pessoa Física otu Jturídica de direiio privado, de naitureza
ctulitural, com otu sem fns econômicos, devidamenie constituída na forma do direiio, respeiiando o
disposio nos Decreios Mtunicipais nº 25.269/2010 e nº 31.407/2018 (Anexo XII).
4.2 Não poderão apreseniar proposias:
a) Iniegranies da Comissão de Avaliação Doctumenial, iniegranies da Comissão de Avaliação
Artstca e iniegranies do Grtupo de Trabalho específco desie Ciclo.
b) Servidores, empregados iemporários e ierceirizados da Secreiaria de Ctulitura, Ftundação de
Ctulitura Cidade do Recife, Secreiaria de Governo e Partcipação Social e Secreiaria de Tturismo,
Espories e Lazer da Cidade do Recife, conforme Súmtula Vinctulanie nº 13 do STF e Lei Mtunicipal
nº 17. 363/2007 (Anexo XI)
4.3 Fica proibido o empresariamenio/represeniação de profssionais do seior artstco por entdades
da sociedade civil, conforme o disposio no Decreio Mtunicipal: nº 25.269/2010 (Anexo XII).

4.3.1 A proibição acima descriia não se aplica qtuando o artsia otu grtupo do seior artstco fzer
parie da entdade da sociedade civil proponenie, devidamenie regisirado em Aia.
4.4 O proponenie realizará tuma inscrição para cada projeio.
4.4.1 Cada proponenie poderá inscrever aié 30 (irinia) projeios.
4.4.2 - O limiie ciiado no iiem 4.4.1 poderá ser tulirapassado por associações, cooperatvas,
sindicaios e federações qtue represeniam as Agremiações da Ctulitura Poptular, Artsias e/otu
grtupos.

5. DAS ETAPAS
5.1- 1ª Etapa: INSCRIÇÃO
a. O Proponenie deverá realizar stua inscrição na página da iniernei: www.ctuliturarecife.com.br,
onde obierá informações da daia e local para enirega da doctumeniação conforme anexo V
(Pessoa Física) e anexo VI (Pessoa Jturídica).
b. A Secreiaria de Ctulitura/SECULT e a Ftundação de Ctulitura Cidade do Recife/FCCR
disponibilizarão Posto Credenciado para realização da inscrição, localizado no Prédio sede da
Prefeiitura do Recife, Cais do Apolo, 925 (iérreo), Bairro do Recife, no período de 01/09/2018 a
10/10/2018. O Posio esiará em ftuncionamenio nos dias úieis, das 9 horas às 12 horas e das 13
horas às 17 horas.
c. As pessoas com defciência iêm assegturado o acesso à inscrição no Posio credenciado.
d. Não serão aceiias inscrições enviadas por fax, correio eleirônico (e-mail) otu qtualqtuer otuira
forma diferenie das especifcadas nesia Convocaiória.
e. Para a concltusão da inscrição, o Proponenie obrigaioriamenie deverá eniregar os
doctumenios descriios nos anexos V (pessoa fsica) e VI (pessoa jturídica), com os formtulários
preenchidos e assinados, no local, dia e hora agendados.
f. O número de agendamenios diário será limiiado a 80 (oiienia) inscrições.

g. A responsabilidade sobre a enirega e ntumeração das páginas dos doctumenios relatvos à
inscrição, consianies nos envelopes, será única e excltusiva do Proponenie, Prodtuiora otu
Represenianie Legal, medianie proiocolo de recebimenio qtue indicará o número de páginas e
doctumenios recebidos.
h. No caso de se consiaiarem a atusência e/otu pendência de qtualqtuer doctumenio exigido nos
itens 5.2 e 5.3, o proponenie será notfcado airavés do e-mail informado pelo proponenie na
fcha de inscrição, fcando sob a responsabilidade desie, a verifcação de evenituais pendências
para qtue a doctumeniação soliciiada seja eniregtue em até 3 (três) dias úteis contados do envio
do e-mail.
i. Caso a atusência e/otu pendência de doctumeniação não seja soltucionada na últma daia
agendada, a inscrição será cancelada.
j. A doctumeniação descriia nos iiens 5.2 e 5.3, iambém será aceiia por meio da posiagem
pelos correios – via sedex otu correspondência regisirada, com Aviso de Recebimenio; e
encaminhada à FCCR, no endereço indicado a segtuir, posiada aié o últmo dia da inscrição
10/10/2018.
k. No caso do envio dos doctumenios descriios nos iiens 5.2 e 5.3 a SECULT/FCCR confrmará o
recebimenio da inscrição e informará a atusência otu erro de doctumenio, no prazo máximo de
03 (irês) dias, por meio de correio eleirônico (e-mail) informado pelo Proponenie na fcha de
inscrição.
L. A doctumeniação deverá ser eniregtue em 02 (dois) envelopes, coniendo as segtuinies
informações:
DESTINATÁRIO:
SECRETARIA DE CULTURA DO RECIFE / FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE-FCCR
CONVOCATÓRIA PARA O CICLO CARNAVALESCO 2019
Av. Cais do Apolo, 925, Edifcio Sede da Prefeiitura do Recife (Ceniral de
Aiendimenio da SECULT/FCCR) Bairro do Recife, Recife/PE
CEP: 50030-903.

REMETENTE:
Nome do Proponenie:
Nome do Artsia/Grtupo/Agremiação:
Endereço compleio do Proponenie:
Telefone de Coniaio:
I) ENVELOPE 01 – Habiliiação Doctumenial (doctumenios do item 5.2)
II) ENVELOPE 02 – Habiliiação Artstca (doctumenios do item 5.3)
5.2 - 2ª Etapa: HABILITAÇÃO DOCUMENTAL
5.2.1 O envelope de Habiliiação Doctumenial (ENVELOPE 01) deverá conier a segtuinie doctumeniação:
a) Doctumenios relacionados no anexo V (Pessoa Física) otu anexo VI (Pessoa Jturídica);
b) Termo de Compromisso conforme modelo consianie do Anexo VIII;
c) No caso de Grtupo Artstco sem Represenianie Excltusivo, Declaração de Grtupo de no mínimo 03
(irês) iniegranies com frma reconhecida e cópia atuientcada do RG, informando o represenianie
legal para fns coniraituais e de recebimenio de cachê, conforme Anexo III;
d) No caso de Artsia/Grtupo otu Agremiação represeniado por Empresário, a cópia do Coniraio de
Excltusividade, (modelo stugerido no Anexo II) deverá ser atuientcada, com frma reconhecida e
regisirada em Cariório, com prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, identfcando-se os
percenituais do Artsia e do Empresário, conforme Decreio Mtunicipal nº 25.269/2010 (Anexo XII);
d.1) No caso de represeniação de Agremiações será necessário apreseniação de Esiaituio e Aia
aitualizada da entdade represeniada;
5.2.2 Para o Proponenie qtue inscrever mais de tuma Airação/Grtupo Artstco será necessário apenas a
enirega de tum único envelope de Habiliiação Doctumenial (Envelope 01), na primeira inscrição.
Salieniando-se qtue para inscrições stubseqtuenies será necessário apenas os envelopes de Habiliiação
Artstca (Envelope 02).

5.2.3 Só serão aceiias inscrição de Artsia, Grtupo otu Agremiações por Associações Ctuliturais qtue
estverem comprovadamenie fliadas à entdade represeniatva, sendo obrigaiória a apreseniação de
Esiaituio e Aia aitualizadas das Agremiações represeniadas.
5.2.4 Para o Proponenie Pessoa Jturídica e Pessoa Física com o CHF - Certfcado de Habiliiação de
Firmas (expedido pela Divisão de Credenciamenio de Fornecedores da Secreiaria de Adminisiração
da Prefeiitura do Recife) fca dispensado de apreseniar os doctumenios: Prova de Inscrição do CNPJ,
Cópia atuientcada do Regisiro Comercial, Aio Constitutvo, Coniraio Social otu Esiaituio Social, bem
como stuas alierações e Cópia atuientcada do comprovanie de conia correnie.
5.2.5. O CHF poderá ser obtdo iambém airavés do siie:
http://www.recife.pe.gov.br/porialdgco/app/ConsDoctumeniacaoFornecedores.php
5.2.6. A Comissão de Habiliiação Doctumenial poderá soliciiar comprovação otu aitualização da
doctumeniação apreseniada e exigir otuiros doctumenios qtue jtulgar necessário a qtualqtuer iempo.
5.2.7. As cópias dos doctumenios exigidos por esia Convocaiória poderão ser validadas por
ftuncionário público designado para esia ftunção, com apreseniação das originais, stubstituindo a
atuientcação em Cariório.
5.2.8 O Núcleo de Ctulitura Cidadã (Páto de São Pedro – Casa 39) esiará disponível para
orieniar/realizar a Inscrição e emissão de doctumenios dos grtupos e agremiações carnavalescas em
iodas as eiapas desia convocaiória.
5.3 - 3ª Etapa: HABILITAÇÃO ARTÍSTICA
5.3.1 No Envelope de Habiliiação Artstca (ENVELOPE 02) deverá consiar, obrigaioriamenie, a
segtuinie doctumeniação, sob pena de desclassifcação:
a) Formtulário de inscrição (gerado pelo sisiema) devidamenie preenchido e assinado pelo Artsia
Proponenie otu setu Represenianie Legal;
b) Hisiórico do Artsia, Grtupo otu da Agremiação qtue irá se apreseniar, comprovado por regisiros
como: vídeo com dturação mínima de irês mintuios (obrigaiório) nos formaios AVI, DIVX, WMA e MP4,
otu indicação de posiagem de vídeos na iniernei, foios de apreseniações/ensaios, maierial
gráfco/impresso (mínimo 03 maieriais); declarações de Associações de classe/moradores otu

doctumenios de órgãos governameniais correspondenies aos dados apreseniados, comprovando as
principais apreseniações do Grtupo/Artsia otu Agremiação dturanie setu período de exisiência.
b.1. A Comissão de Avaliação Artstca poderá promover diligências destnadas à comprovação
da doctumeniação apreseniada, soliciiando otuiros doctumenios qtue jtulgar necessários.
c) Termo de Responsabilidade caso haja partcipação de menores de 18 anos nas apreseniações,
devidamenie assinado pelos pais e/otu responsáveis legais, conforme modelo do ANEXO VII,
acompanhado das cópias atuientcadas dos doctumenios dos menores e dos responsáveis legais.
d) Jtustfcatva de Preço de mercado, por meio de doctumeniação comprobaiória (em caso de
coniraios privados: noias fscais atuientcadas otu noias fscais eleirônicas; em caso de coniraios
públicos: cópia atuientcada dos empenhos otu noias fscais eleirônicas) relatva a pelo menos 03 (irês)
apreseniações anieriores iodas com caracierístcas semelhanies, qtue ienham ocorrido há no máximo
03 (irês) anos da daia de inscrição, sendo pelo menos 02 (dtuas) públicas, nos moldes do Decreio nº
31.407/2018.
d.1) O Proponenie qtue não apreseniar a comprovação de cachê no valor soliciiado, fcará
stujeiio a alieração da proposia, levando-se em consideração os valores consianies na iabela do
Anexo I.
5.3.2 DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO ARTÍSTICA
Os criiérios a serem aplicados para a Habiliiação Artstca dos Projeios inscriios serão:
a) Histórico Artssco: será avaliada a irajeiória do Artsia, Grtupo otu da Agremiação por meio dos
doctumenios fornecidos: maierial de átudio e vídeo, maiérias de jornais, panfeios e qtualqtuer otuiro
tpo de comprovação apreseniada, qtue mosire a atvidade profssional do Artsia, Grtupo otu
Agremiação (Ponituação de 1 a 5);
b) Representasvidade/Reconhecimento Popular: será avaliada a visibilidade conqtuisiada, a
consolidação do irabalho apreseniado no hisiórico artstco e a represeniatvidade deniro do Ciclo
Ctulitural. (Ponituação de 1 a 5);
c) Qualidade Artssca (Pontuação de 3 a 10): será avaliado o artsia, grtupo otu agremiação,
considerando:

c.1) Criatvidade (Ponituação de 1 a 4);
c.2) Técnicas e elemenios qtue caracierizam cada modalidade (Ponituação de 1 a 3);
c.3) Adeqtuação ao Ciclo Ctulitural, qtue deverá esiar descriio no Formulário de Inscrição
apreseniado no iiem 5.3, stubiiem "1" (Ponituação de 1 a 3).
5.3.3 A ponituação fnal por criiério avaliado será defnida pela média ariimétca dos ponios
airibtuídos por avaliador.
5.3.4 Serão inabiliiados os Projeios qtue obtverem a ponituação inferior a 12 (doze), na forma descriia
no iiem anierior desia Convocaiória.
5.3.5 O restuliado fnal da Habiliiação será ptublicado no Diário Ofcial do Mtunicípio e na página da
Ftundação de Ctulitura Cidade do Recife pelo endereço eleirônico www.ctuliturarecife.com.br.
5.4. 4ª Etapa - MONTAGEM DA GRADE DE PROGRAMAÇÃO E CONTRATAÇÃO
5.4.1 A Programação Artstca do Ciclo em qtuesião será feiia pelo Grtupo de Trabalho composio pela
Secreiaria de Ctulitura do Recife/SECULT, Ftundação de Ctulitura Cidade do Recife/FCCR, Secreiaria de
Governo e Partcipação Social, Secreiaria de Tturismo, Espories e Lazer e Conselho Mtunicipal de
Polítca Ctulitural.
5.4.2 Em caso de alierações na Programação Artstca do Ciclo em qtuesião otu impedimenio à
coniraiação, o Proponenie selecionado deverá ajtusiar-se à nova programação. Caso não haja
negociação otu ajtusie, o Grtupo de Trabalho indicará o stubstituio.
5.4.3 A Habiliiação das Proposias não implica na incltusão na Grade de Programação.
a) Além da habiliiação, a incltusão na Grade de Programação dependerá do Cronograma do
Ciclo Ctulitural e da disponibilidade orçameniária do coniraianie;
b) Os artsias, Grtupos otu Agremiações iniegranies da Grade de Programação (Habiliiados otu
Convidados), poderão realizar aié o limiie de 03 (irês) apreseniações nos pólos ofciais da
Prefeiitura do Recife. Exceio os artsias, grtupos otu Agremiações homenageados.

5.4.4 A coniraiação para ser confrmada poderá implicar na negociação de cachê, pelo Grtupo de
Trabalho, conforme comprovações apreseniadas (letra d do item 5.3.1) e orçamenio disponível para
o Ciclo, incltusive em relação aos valores pratcados pela PCR em Ciclos anieriores. Serão considerados
desisienies os proponenies qtue não aceiiarem o valor do cachê proposio.
5.4.5 Uma vez selecionado para compor a programação, o Proponenie deverá apreseniar, no prazo
de 05 (cinco) dias úieis após notfcação recebida, os segtuinies doctumenios gerados pelo sisiema:
a) proposia, na forma do Anexo IX;
b) declaração de ciência de cachê assinada pelo artsia/represenianie, na forma do Anexo X;
c) coniraio assinado, em irês vias, fornecido pela adminisiração/sisiema.
5.4.6 O Coniraio poderá ser dispensado, nos casos permitdos conforme Decreio Mtunicipal nº
31.407/2018, a criiério da Adminisiração Mtunicipal.
5.4.7 Reserva-se o direiio de a Prefeiitura do Recife convidar aié 10% (dez por cenio) do ioial de
Artsias, Grtupos e Agremiações Ctuliturais, coniraiados para compor a Programação Artstca.
5.4.8 O Proponenie e a Coniraiada se obrigam a manier, dturanie a exectução coniraitual, iodas as
condições de habiliiação e qtualifcação exigidas nesia Convocaiória, em especial a regtularidade fscal.
5.4.9 Será realizada a verifcação da Regtularidade Fiscal das airações coniraiadas anies no início da
Programação Ofcial do Ciclo Ctulitural airavés de constulia aos meios eleirônicos disponíveis; caso não
comprove a regtularidade será dada ciência ao Habiliiado da impossibilidade de stua coniraiação,
iendo o mesmo direiio ao prazo de 05 (cinco) dias úieis para apreseniação de comprovação da stua
Regtularização Fiscal. Findado esse prazo, a airação não poderá se apreseniar no Ciclo em qtuesião.
5.4.10 Os proponenies qtue não ctumprirem iodas as exigências desia Convocaiória fcarão impedidos
de realizar apreseniações no Ciclo Ctulitural.
6. DO ORÇAMENTO
6.1 Os rectursos fnanceiros, para coniraiação dos Artsias selecionados nesia Convocaiória, decorrem
da doiação própria do orçamenio do Mtunicípio do Recife.

7. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
7.1 A Coniraiada deverá apreseniar a presiação de conias da apreseniação realizada na forma a
segtuir:
7.1.1 Noia Fiscal, acompanhada de regisiros foiográfcos impressos e regisiros em vídeo
(amador otu profssional) com no mínimo 03 (irês) mintuios de dturação, em aié 15 (qtuinze) dias
coniados da soliciiação pelo Coniraianie.
7.1.2 Os regisiros de qtue iraia os iiens 7.1.1 serão de responsabilidades da Prefeiitura do Recife
qtuando as apreseniações ocorrerem nos Polos Ofciais do Ciclo Ctulitural.
7.2 A flmagem e as foios deverão regisirar o público presenie e o local (airavés de maieriais como
banners, iesieira, palco, camisas e balão ptubliciiário) qtue comprovem a partcipação no Ciclo.
7.3 As imagens deverão ser nítdas de forma qtue seja possível identfcar a partcipação dos
iniegranies da Airação Artstca e do público presenie.
7.3.1 Caso as imagens enviadas impossibiliiem a identfcação da apreseniação, serão aplicadas
as penalidades contdas no item 8 desia convocaiória.
7.4 Caso seja consiaiada nas imagens fornecidas (foio/vídeo) qtue a qtuantdade de
músicos/iniegranies dos Grtupos, Orqtuesiras e Agremiações enconiram-se divergenies com a
informada na fcha de inscrição, o proponenie fcará stujeiio às penalidades descriias no item 8 desia
convocaiória e na legislação pertnenie.
7.5 A enirega do maierial soliciiado no iiem 7.1.1 poderá ser realizada airavés do endereço
eleirônico www.ctuliturarecife.com.br, otu airavés de pendrive, otu CD/DVD, nesies casos, a enirega
deverá ser realizada no Posio Credenciado (iérreo) do Prédio da Prefeiitura do Recife, no horário de
8:00h às 17:00h.
7.6 O não ctumprimenio de iodas as exigências coniraituais poderá acarreiar o não pagamenio da
apreseniação artstca, além das sanções previsias no iiem 8 e na Lei nº 8.666/93.
7.7 O Coniraiado deverá ctumprir com iodas as exigências do Ediial e do Coniraio desie ciclo, em
especial a regtularidade fscal, incltusive a Presiação de Conias, dturanie ioda a vigência do Coniraio.

7.8 No caso de resiar impossibiliiada a realização de qtualqtuer apreseniação em decorrência de caso
forituiio otu força maior, fca CONTRATANTE isenia do pagamenio otu de qtuaisqtuer verba indenizaiória
1

em conformidade com o Ari. 393 do Código Civil Brasileiro.

7.8.1 Não ocorrendo a apreseniação por ctulpa comprovada da CONTRATANTE, será pago a
titulo de ressarcimenio, tum percenitual de 40% incidenie do valor individtual da apreseniação,
referenie aos ctusios efetvamenie realizados e comprovados pela CONTRATADA.

8. DAS PENALIDADES
8.1 A apreseniação de doctumeniação falsa pelo Proponenie, qtuando de stua inscrição e dturanie
iodos os aios referenies a esia Convocaiória, acarreiará a atuiomátca ntulidade da inscrição, sem
prejtuízo das demais penalidades previsias na Lei e nesie insirtumenio convocaiório, garantdo a
ampla defesa e o coniradiiório.
8.2 Os Coniraiados fcarão stujeiios às penalidades abaixo, em conformidade com o esiabelecido no
artgo 87 da Lei 8.666/93, pelo desctumprimenio das obrigações asstumidas:
a) Adveriência;
b) Mtulia de aié 20% (dez por cenio) do valor do Coniraio pelo desctumprimenio de qtualqtuer
obrigação previsia nesia Convocaiória otu Coniraio; não podendo esse ôntus ser repassado para
o artsia e/otu Agremiação no caso de ser represeniado.
c) Stuspensão iemporária de liciiar e coniraiar com a Adminisiração Mtunicipal do Recife por aié
2 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade (impedimenio) de liciiar otu coniraiar com a Adminisiração
Pública, conforme inciso IV do Ari. 87, da Lei Federal 8.666/93.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1 Qtualqtuer Proponenie partcipanie desia Convocaiória poderá recorrer ao Presidenie da
Ftundação de Ctulitura Cidade do Recife dos aios decisórios no prazo da aié 05 (cinco) dias úieis,
coniados da divtulgação do aio no Diário Ofcial.

1 - Art. 393. O devedor não responde pelos prejtuízos restulianies de caso forituiio otu força maior, se expressamenie não se hotuver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso forituiio otu de força maior verifca-se no faio necessário, ctujos efeiios não era possível eviiar otu impedir.

9.1.1 O recturso deverá ser eniregtue em doctumenio escriio, no proiocolo do Gabineie da Ftundação
de Ctulitura Cidade do Recife, no 15º andar do Prédio da Prefeiitura do Recife, no horário de 8:00h às
17:00h.
9.3 Os rectursos apreseniados serão avaliados e respondidos no prazo de 05 (cinco) dias úieis após o
prazo fnal para apreseniação dos rectursos.
9.4 São irrecorríveis as decisões iomadas pelo Presidenie da Ftundação de Ctulitura Cidade do Recife
em relação aos rectursos apreseniados, não se admitndo, porianio, recturso de recturso.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A presenie Convocaiória e setus Anexos fcarão à disposição dos inieressados no siie da
Prefeiitura do Recife na página da Secreiaria de Ctulitura (www.recife.pe.gov.br), e no endereço
eleirônico (www.ctuliturarecife.com.br).
10.2 A inscrição do Proponenie implicará a prévia e iniegral concordância com iodas as normas desia
Convocaiória.
10.3 Os Proponenies qtue comptuserem a Programação Artstca esiarão atuiomatcamenie cedendo os
direiios de imagem e iransmissão sonora para a Prefeiitura do Recife dturanie o Ciclo.
10.4 Os iribtuios relatvos aos serviços presiados pela Pessoa Jturídica otu Física, previsios nas
legislações aplicáveis, serão desconiados dos valores coniraiados.
10.5 Os casos omissos serão decididos pelo Grtupo de Trabalho do Ciclo relatvo a esia Convocaiória.
10.6 A Programação Artstca desie Ciclo, após stua divtulgação, somenie poderá ser alierada em
relação ao dia e local de apreseniação, por decisão conjtunia da Secreiaria de Ctulitura do
Recife/SECULT e Ftundação de Ctulitura Cidade do Recife/FCCR.

10.7 Os Artsias otu Grtupos Convidados deverão aiender as mesmas exigências doctumeniais dos
selecionados nesia Convocaiória.
10.8 A proposia não habiliiada na Avaliação Artstca não poderá ser contratada como convidada
para compor a grade de programação.
10.9 O ioial da Programação Artstca será composio por, pelo menos, 95% (novenia e cinco por
cenio) de Artsias locais (Esiado de Pernambtuco).
10.10 As proposias e demais maieriais consianies dos iiens 5.2 e 5.3, eniregtues para seleção, não
serão devolvidos.
10.11 Não será permitda a veictulação de nenhtum tpo de propaganda partdária e de nenhtum tpo
de propaganda polítca vinctulada ao objeio desia Convocaiória, em aiendimenio às normas, previsias
na Legislação Eleiioral (Lei nº 9.504/97).
10.12 Constituem anexos desia Convocaiória, dele fazendo parie iniegranie:
a) Anexo I – Relação de Caiegorias Artstcas e Cachês sem Comprovação;
b) Anexo II – Coniraio de Excltusividade;
c) Anexo III – Declaração de Grtupo;
d) Anexo IV – Declaração de qtue não Emprega Menor;
e) Anexo V – Doctumenios de Pessoa Física;
f) Anexo VI – Doctumenios de Pessoa Jturídica;
g) Anexo VII – Termo de Responsabilidade;
h) Anexo VIII – Termo de Compromisso;
i) Anexo IX – Proposia nº
j) Anexo X – Declaração de Ciência de Cachê
k) Anexo XI – Lei Mtunicipal 17.363/2007;
l) Anexo XI – Declaração de ISS otu SIMPLES Nacional;
m) Anexo XII – Decreios Mtunicipais nº 25.269/2010 e nº 31.407/2018;
n) Anexo XIII – Mintuia do Coniraio.
10.13 Dúvidas e informações referenies a esia Convocaiória poderão ser respondidas airavés do
endereço eleirônico ceniralfccr@gmail.com otu pelo ielefone (81) 3355-9013.

Recife, 01 de seiembro de 2018.

Leda Alves - Secretária de Cultura
Ana Paula Vilaça - Secretário de Turismo, Esportes e Lazer
Diego Rocha - Presidente da FCCR

