Secretaria de Cultura e Fundação de Cultura
CONVOCATÓRIA SUBVENÇÃO CARNAVAL 2019

1. DA FINALIDADE
1.1 Constitui objeito desita Convocaitória a habiliitaãoo para o recebimenito de apoio fnanceiro destnado às
Agremiaãões Carnavalescas para apresenitaãoo e desfle no concurso do Ciclo Carnavalesco 2019, a ser
execuitada pela Secreitaria de Culitura/SECULT e Fundaãoo de Culitura Cidade do Recife/FCCR, no período
compreendido enitre 07/01/2019 a 10/03/2019, com a fnalidade de promover e foritalecimenito de aãões
culiturais do Município das caitegorias lisitadas no Anexo I.

2. DO CALENDÁRIO
DESCRIÇÃO

DATAS

Período de inscriãões Presencial

08/10/2018 a 30/10/2018

Publicaãoo dos habiliitados no Diário Ofcial do Município

10/11/2018

Do Desembolso

1ª parcela – anites do carnaval
2ª parcela – após a aprovaãoo
da presitaãoo de conitas da 1ª
parcela

3. DO APOIO FINANCEIRO
O apoio fnanceiro de que itraita esitá convocaitória consisite no repasse em 02 (duas) parcelas às
Agremiaãões Carnavalescas para apresenitaãoo no Carnaval e/ou no concurso das Agremiaãões do
município do Recife, para promover o foritalecimenito Culitural municipal, e conitemplar as aãões capazes de
conitribuir para valorizar, conservar e promover o Paitrimônio Culitural, naitural e social e estmular o
processo de criaãoo e qualifcaãoo com amparo na Lei Municipal nº 15.627/1992 e no Decreito Municipal nº
31.414/2018 (Anexo II).
4. DA ORGANIZAÇÃO
4.1 A presenite Convocaitória é composita por (04) quaitro eitapas:
1ª eitapa: Inscriãoo
2ª eitapa: Habiliitaãoo Documenital
3ª eitapa: Habiliitaãoo Artstca
4ª eitapa: Desembolso

4.2 A Programaãoo Artstca desita convocaitória será feiita pelo Grupo de Trabalho composito pela Secreitaria
de Culitura do Recife/SECULT, Fundaãoo de Culitura Cidade do Recife/FCCR, Secreitaria de Governo e
Partcipaãoo Social.
4.3 A Comissoo de Avaliaãoo Artstca será composita por aité 02 (dois) grupos. Cada grupo será initegrado
por: 02 (dois) represenitanites da Secreitaria de Culitura – SECULT e 02 (dois) represenitanites da Fundaãoo de
Culitura Cidade do Recife – FCCR.
4.3.1 O itrabalho da Comissoo de Avaliaãoo Artstca noo será remunerado.
4.3.2 As Comissões já ciitadas seroo designadas por poritarias específcas.

5. DAS INSCRIÇÃO
5.1 Poderoo partcipar desita Convocaitória as Agremiaãões, Associaãões, Federaãões e Entdades sem fns
lucratvos, que estverem em funcionamenito, com sede insitalada e direitoria eleiita, sediadas em
Pernambuco, independenitemenite de esitarem inscriitas ou noo no concurso, que aitenderem os criitérios
contdos no Anexo I, desde que se enquadrem em uma das deiterminaãões abaixo:
a. As Agremiaãões que se inscreverem de forma independenite, desde que cumpram itodas as
exigências contdas nesita convocaitória;
b. As Agremiaãões que opitarem ser represenitadas por Associaãões, Federaãões ou Entdades sem
fns lucratvos desde que seja comprovada a fliaãoo a esitas;
c. As Agremiaãões noo inscriitas no concurso desde que sejam, comprovadamenite, sediadas no
município do Recife há pelo menos 05 (cinco) anos, ou aquelas que itenham 100 (cem) anos ou mais
de exisitência sediadas em Pernambuco.
5.2 Noo poderoo apresenitar propositas:
a) Initegranites da Comissoo de Avaliaãoo Documenital, initegranites da Comissoo de Avaliaãoo Artstca
e initegranites do Grupo de Trabalho específco desite ciclo.
b) Servidores, empregados itemporários e iterceirizados da Secreitaria de Culitura, Fundaãoo de Culitura
Cidade do Recife, Secreitaria de Governo e Partcipaãoo Social e Secreitaria de Turismo, Esporites e
Lazer da Prefeiitura da Cidade do Recife, conforme Súmula Vinculanite nº 13 do STF e Lei Municipal nº
17. 363/2007.
c) Agremiaãões e/ou Associaãões impedidas de conitraitar com o Município do Recife em viritude de
penalidade imposita em processo adminisitratvo.

5.3 Da Enitrega dos documenitos
a. As Associaãões e Federaãões que represenitam as Agremiaãões deveroo enitregar os documenitos
necessários para a habiliitaãoo jurídica conforme iitem 5.4 enitre os dias 08/10/18 a 11/10/18 no Posito
Credenciado no Prédio sede da Prefeiitura do Recife, Cais do Apolo, 925 (itérreo).
b. As Agremiaãões deveroo realizar as inscriãões no período compreendido enitre os dias 16/10/18 a
30/10/18 no Posito Credenciado no Prédio sede da Prefeiitura do Recife, Cais do Apolo, 925 (itérreo)
onde será feiita a enitrega da documenitaãoo descriitas no iitem 5.4 conforme Anexo III.

c. Noo seroo aceiitas inscriãões enviadas por fax, correio eleitrônico (e-mail) ou qualquer ouitra forma
diferenite das especifcadas nesita Convocaitória.
d. A responsabilidade sobre a enitrega será única e exclusiva do Proponenite, medianite proitocolo de
recebimenito.
e. Caso seja consitaitada a ausência de documenitaãoo será concedido o prazo de 03 (itrês) dias para
sanar a pendência.
f. As pessoas com defciência itêm assegurado o acesso à inscriãoo no Posito credenciado.
g. A documenitaãoo deverá ser enitregue em 02 (dois) envelopes, conitendo as seguinites informaãões:
DESTINATÁRIO:
SECRETARIA DE CULTURA DO RECIFE / FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE/FCCR
CONVOCATÓRIA PARA A SUBVENÇÃO CARNAVALESCA 2019

REMETENTE:
Nome do Proponenite:
Nome da Agremiaãoo/Associaãoo/Federaãoo:
Endereão compleito do Proponenite:
Telefone de Conitaito:
I) ENVELOPE 01 – Habiliitaãoo Documenital (documenitos do iitem 5.4)
II) ENVELOPE 02 – Habiliitaãoo Artstca para Agremiaãões fora do concurso (documenitos do item 5.5)
5.4 - DA HABILITAÇÃO DOCUMENTAL
5.4.1 Para que as Agremiaãões sejam Habilitadas deveroo ser enitregues o envelope de (ENVELOPE 01)
conitendo a seguinite documenitaãoo:
a. Comprovaãoo de atvidade da Agremiaãoo aitravés Esitaituito, Aita aitualizada e CNPJ atvo;
b. Documenitos relacionados no Anexo III para as Agremiaãões que se inscreverem de forma
independenite;
b.1 As Agremiaãões represenitadas por Associaãões só seroo habiliitadas após a comprovaãoo
de fliaãoo por meio de Aita aitualizada devidamenite regisitrada em caritório;
b.2 As Associaãões represenitanites deveroo informar se aceiitam ou noo represenitar a
Agremiaãoo fliada.
c. Termo de Responsabilidade caso haja partcipaãoo de menores de 18 anos na apresenitaãoo
artstca, apresenitar, devidamenite assinado pelos pais e/ou responsáveis legais, conforme modelo do
ANEXO IV, anexando as cópias auitentcadas dos documenitos dos menores e dos responsáveis.
d. A Comissoo de Habiliitaãoo Documenital poderá soliciitar comprovaãoo ou aitualizaãoo da
documenitaãoo apresenitada e exigir ouitros documenitos que julgar necessário.
e. As cópias dos documenitos exigidos por esita Convocaitória poderoo ser validadas por funcionário
público designado para esita funãoo, com apresenitaãoo das originais, substituindo a auitentcaãoo em
Caritório.

5.5 – DA HABILITAÇÃO ARTÍSTICA
5.5.1 A Habiliitaãoo Artstca de que itraita o presenite iitem ocorrerá apenas para as Agremiaãões que noo
esitoo inscriitas no concurso.
5.5.2 No Envelope de Habiliitaãoo Artstca (ENVELOPE 02) deverá consitar obrigaitoriamenite a seguinite
documenitaãoo, sob pena de desclassifcaãoo:
a. Hisitórico da Agremiaãoo que irá se apresenitar, comprovado por regisitros como: vídeo com
duraãoo mínima de itrês minuitos (obrigaitório) nos formaitos AVI, DIVX, WMA e MP4 ou indicaãoo de
positagem na initerneit, foitos de apresenitaãões/ensaios, maiterial gráfco/impresso (mínimo 03
maiteriais); declaraãões de Associaãões de classe/moradores ou documenitos de órgoos
governamenitais correspondenites aos dados apresenitados, comprovando as principais apresenitaãões
da Agremiaãoo duranite seu período de exisitência.
b. A Comissoo de Avaliaãoo Artstca poderá promover diligências destnadas à comprovaãoo da
documenitaãoo apresenitada, soliciitando ouitros documenitos que julgar necessários.

5.5.3 DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO ARTÍSTICA
Os criitérios a serem aplicados para a Habiliitaãoo Artstca das Agremiaãões inscriitas seroo:
a. Histórico Artsscoc será avaliada a itrajeitória da Agremiaãoo por meio dos documenitos fornecidos:
maiterial de áudio e vídeo, maitérias de jornais e qualquer ouitro tpo de comprovaãoo apresenitada,
que mositre a atvidade da Agremiaãoo;
b. Representasiidade/Reconhecimento Popularc será avaliada a visibilidade conquisitada, a
consolidaãoo do itrabalho apresenitado no hisitórico artstco e a represenitatvidade denitro do Ciclo
Culitural;
5.5.4 A comissoo de avaliaãoo emitrá Declaraãoo de Habiliitaãoo Artstca. A relaãoo dos habiliitados será
publicada no Diário Ofcial do Município e na página da Fundaãoo de Culitura Cidade do Recife pelo
endereão www.culiturarecife.com.br.
5.5.5 Seroo inabiliitados as Agremiaãões que noo aitenderem os criitérios descriitos nesita Convocaitória.
5.6. DAS APRESENTAÇÕES E DO CONCURSO
5.6.1 A programaãoo para desfle no Concurso das Agremiaãões será feiita aitravés de regulamenito
específco de acordo com cada caitegoria.
5.6.2 A Agremiaãoo que noo comparecer ao Concurso no dia, local e horário designados, noo poderoo
receber o valor referenite a 2ª parcela, bem como seroo notfcadas para efeituar a devoluãoo do valor
recebido na 1ª parcela, fcando sujeiito a aberitura Processo Adminisitratvo.
5.6.3 A Programaãoo para apresenitaãoo das Agremiaãões que noo partciparem do concurso, será feiita pelo
Grupo de Trabalho composito pela Secreitaria de Culitura do Recife/SECULT, Fundaãoo de Culitura Cidade do
Recife/FCCR e Secreitaria de Governo e Partcipaãoo Social, que informará dia, local e horário.
a. A agremiaãoo deverá confrmar a apresenitaãoo. Em caso de aliteraãões na Programaãoo a
Agremiaãoo deverá ajusitar-se à nova programaãoo. Caso noo haja negociaãoo ou ajusite a
Agremiaãoo será considerada desisitenite, fcando sujeiito às penalidades legais.

b. Caso a Agremiaãoo noo compareãa para a apresenitaãoo ao qual foi designada, será
notfcada para efeituar a devoluãoo dos valores recebidos na 1ª (primeira) parcela de que itraita
a presenite convocaitória, sob pena de aberitura Processo Adminisitratvo.
6. DOS CONTRATOS
6.1 Após a publicaãoo da habiliitaãoo a Associaãoo/Agremiaãoo deverá apresenitar o Plano de Trabalho com
o projeito específco, para análise e aprovaãoo da Secreitaria de Culitura e Fundaãoo de Culitura Cidade do
Recife.
6.2 O Conitraito de Apoio Financeiro será fornecido pela adminisitraãoo pública em 03 (itrês) vias para
assinaitura do represanite legal da Agremiaãoo ou Associaãoo.
6.3 Será realizada a verifcaãoo da Regularidade Fiscal dos Conitraitados anites no início da Programaãoo
Ofcial do Ciclo Carnavalesco aitravés de consulita aos meios eleitrônicos disponíveis; caso noo comprove a
regularidade será dada ciência ao Habiliitado da impossibilidade de sua conitraitaãoo, itendo o mesmo direiito
ao prazo de 05 (cinco) dias para apresenitaãoo de comprovaãoo da sua Regularizaãoo Fiscal. Findado esse
prazo, a aitraãoo noo poderá se apresenitar.
6.4 As parites se obrigam a maniter, duranite a execuãoo conitraitual, itodas as condiãões de habiliitaãoo e
qualifcaãoo exigidas nesita Convocaitória, em especial a regularidade fscal.
6.5 Os recursos destnados ao Apoio Financeiro de que itraita esita Convocaitória, decorrem da doitaãoo
própria do orãamenito do Município do Recife.

7. DO DESEMBOLSO
7.1 O pagamenito de que itraita a presenite convocaitória será realizado em duas parcelas para as
Agremiaãões habiliitadas, em conformidade com o Plano de Trabalho apresenitado, sendo a 1ª parcela a ser
paga anites do Carnaval e a 2ª parcela após a aprovaãoo da Presitaãoo de conitas da 1ª parcela e
comprovaãoo da apresenitaãoo devidamenite Aitesitada pelo Gesitor do Conitraito.
7.2 Os valores referenites ao apoio fnanceiro seroo repassados para as Agremiaãões independenites ou para
as Associaãões/Federaãões, sendo esita últma responsável, exclusivamenite, pelo repasse às Agremiaãões
fliadas em conformidade com o Plano de Trabalho apresenitado.
8. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.1 A Conitraitada deverá apresenitar a presitaãoo de conitas da 1ª parcela no prazo de aité 30 (itrinita) dias
conitados da daita do recebimenito do apoio fnanceiro.
8.1.1 A presitaãoo de conitas da 1ª parcela deverá ser apresenitada nos moldes do Manual de
Execuãoo de Presitaãoo de Conitas conforme Anexo VII.
8.2 A presitaãoo de conitas da 2ª parcela deverá ser apresenitada em aité 30 (itrinita) dias conitados da daita da
apresenitaãoo para a qual foi destnada nos casos das Agremiaãões que noo partciparem do Concurso,
medianite as exigências a seguir:
a. regisitro foitográfco impresso de no mínimo 05 (cinco) foitografas em ângulo aberito e posiãões
distnitas, demonsitrando a Agremiaãoo em sua itoitalidade;
b. apresenitar regisitros em vídeo (amador ou profssional) com no mínimo 03 (itrês) minuitos de

duraãoo;
c. Os regisitros de que itraitam os iitens acima, de forma que seja possível identfcar a Agremiaãoo nos
moldes das caitegorias lisitadas no Anexo I.
8.3 As imagens deveroo ser nítdas em boa qualidade, de forma que seja possível identfcar o público
presenite e o local para a qual foi destnada como comprovaãoo da apresenitaãoo.
8.3.1 Caso as imagens enviadas impossibiliitem o Aitesito do Servidor compeitenite, ou sejam
consitaitadas irregularidades na quantdade de initegranites, ausência de elemenitos, ou qualquer
ouitra consitanite no Anexo I, seroo aplicadas as penalidades contdas nesita convocaitória.
8.4 Os regisitros de que itraita o iitem 8.2 seroo de responsabilidade da Prefeiitura do Recife nos casos das
Agremiaãões que partcipam do Concurso.
8.4 A enitrega do maiterial soliciitado no iitem 8.2 poderá ser realizada aitravés do endereão eleitrônico
www.culiturarecife.com.br, ou aitravés de pendrive, ou CD/DVD, nesites casos, a enitrega deverá ser
realizada no Posito Credenciado (itérreo) do Prédio da Prefeiitura do Recife, no horário de 8:00h às 17:00h.
8.5 A Agremiaãoo que noo comparecer na apresenitaãoo objeito do conitraito ou noo tver a aprovaãoo da
presitaãoo de conitas da 1ª parcela, será notfcada para efeituar a devoluãoo dos valores recebidos, fcando
imediaitamenite suspensa por 02 (dois) anos, conforme disposito no arit. 3º da Lei nº 15.627/1992.

9. DAS PENALIDADES
9.1 A apresenitaãoo de documenitaãoo falsa pelo Proponenite duranite itodos os aitos referenites a esita
Convocaitória, acarreitará a auitomátca nulidade da inscriãoo, sem prejuízo das demais penalidades
previsitas na Lei e nesite insitrumenito convocaitório, garantdo a ampla defesa e o conitradiitório.
9.2 A Conitraitada que descumprir as disposiãões desita convocaitória responderá a processo Adminisitratvo
para efeituar a devoluãoo dos valores recebidos e/ou fcar impedida de receber o apoio fnanceiro duranite
02 (dois) anos, ou exclusoo defnitva, dependendo do grau da infraãoo, fcando a criitério da Fundaãoo de
Culitura Cidade do Recife, conforme disposito no arit. 3º da Lei nº 15.627/1992, sem prejuízo das demais
sanãões adminisitratvas contdas no arit. 87 da Lei Federal 8.666/93.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1 O Proponenite desita Convocaitória que noo for habiliitado poderá recorrer ao Presidenite da Fundaãoo
de Culitura Cidade do Recife dos aitos decisórios no prazo da aité 05 (cinco) dias conitados da divulgaãoo no
Diário Ofcial do Município.
10.2 O recurso deverá ser enitregue em documenito escriito, no proitocolo do Gabineite da Fundaãoo de
Culitura Cidade do Recife, no 15º andar do Prédio da Prefeiitura do Recife, no horário de 8:00h às 17:00h.
10.3 O Presidenite da Fundaãoo de Culitura Cidade do Recife decidirá pelo provimenito (deferir/aceiitar) ou
pelo noo provimenito (indeferir/noo aceiitar) dos recursos apresenitados, considerando as informaãões
presitadas por quem pratcou o aito.
10.4 Os recursos apresenitados seroo avaliados e respondidos no prazo de 05 (cinco) dias úiteis.
10.5 Soo irrecorríveis as decisões itomadas pelo Presidenite da Fundaãoo de Culitura Cidade do Recife em
relaãoo aos recursos apresenitados, noo se admitndo, poritanito, recurso de recurso.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 A presenite Convocaitória e seus Anexos fcaroo à disposiãoo dos initeressados no siite da Prefeiitura do
Recife, na página da Secreitaria de Culitura (www.recife.pe.gov.br), e na página da Fundaãoo de Culitura
Cidade do Recife (www.culiturarecife.com.br).
11.2 A inscriãoo do Proponenite implicará a prévia e initegral concordância com itodas as normas desita
Convocaitória.
11.3 Os Proponenites que compuserem a Programaãoo Artstca esitaroo auitomatcamenite cedendo os
direiitos de imagem e itransmissoo sonora para a Prefeiitura do Recife duranite o Ciclo.
11.4 Os itribuitos relatvos aos serviãos presitados pela Pessoa Jurídica, previsitos nas legislaãões aplicáveis,
seroo desconitados dos valores conitraitados.
11.5 Os casos omissos seroo decididos pelo Grupo de Trabalho do Ciclo relatvo a esita Convocaitória.
11.6 A Programaãoo Artstca desite Ciclo, após sua divulgaãoo, somenite poderá ser aliterada em relaãoo ao
dia e local de apresenitaãoo, por decisoo conjunita da Secreitaria de Culitura do Recife/SECULT e Fundaãoo de
Culitura Cidade do Recife/FCCR.
11.7 As propositas e demais maiteriais consitanites dos iitens 5.4 e 5.5, enitregues para seleãoo, noo seroo
devolvidos.
11.8 Noo será permitda a veiculaãoo de nenhum tpo de propaganda partdária e de nenhum tpo de
propaganda polítca vinculada ao objeito desita Convocaitória, em aitendimenito às normas da Legislaãoo
Eleiitoral (Lei nº 9.504/97).
11.9 Constituem anexos desita Convocaitória, dele fazendo parite initegranite:
a) Anexo I – Relaãoo de Caitegorias
b) Anexo II – Lei Municipal 15.627/92 e Decreito Municipal 31.414/2018
c)Anexo III – Documenitos Pessoa Jurídica
d) Anexo IV –Termo de Responsabilidade;
e) Anexo V - Declaraãoo de que noo Emprega Menor;
f) Anexo VI – Minuita do Conitraito
g) Anexo VII – Manual de Presitaãoo de Conitas
11.10 Dúvidas e informaãões referenites a esita Convocaitória poderoo ser respondidas aitravés do endereão
eleitrônico cenitralfccr@gmail.com ou pelos itelefones: (81) 3355-9013.

Recife, 04 de ouitubro de 2018.

Leda Alies - Secretária de Cultura

Diego Rocha - Presidente da FCCR

