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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
EDITAL Nº 02/2020

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, INCISO III – LEI
ALDIR BLANC – Concurso Desenho/Pinture e Fogografia
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA
CREDENCIAMENTO DE PROJETOS
ARTÍSTICOS E CULTURAIS AOS ARTISTAS
INDIVIDUAIS OU COLETIVOS QUE TIVERAM
SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR
FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO
SOCIAL SEGUNDO O ART. 2º INCISO III DA LEI
FEDERAL 14.017 DE 29 DE JULHO DE 2020 –
LEI ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE
AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO
SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS
DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO Nº 6,
DE 20 DE MARÇO DE 2020 DECRETO FEDERAL
Nº 10.464 DE 17 DE AGOSTO DE 2020 E
DECRETO MUNICIPAL Nº 5.610 DE 23 DE
NOVEMBRO DE 2020 QUE POSSAM SER
TRANSMITIDOS PELA INTERNET OU
DISPONIBILIZADAS POR MEIO DE REDES
SOCIAIS E OUTRAS PLATAFORMAS DIGITAIS,
COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

 
O Municipio de Rio Branco do Sul-Paraná, por meio da Comissão
instituida pela Portaria 03/2020 da Secretaria Municipal de
Educação, no uso de suas atribuições legais, torna público o
presente edital de chamamento público para CONCURSO DE
DESENHO, PINTURA E FOTOGRAFIA, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento
social segundo o art. 2º inciso III da lei federal 14.017 de 29 de
julho de 2020 – lei Aldir Blanc, que dispõe sobre ações
emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas
durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto
nº 6, de 20 de março de 2020 decreto federal nº 10.464 de 17 de
agosto de 2020 e decreto municipal nº 5.610de 23 de novembro de
2020 que possam ser transmitidos pela internet ou
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disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas
digitais,como prestação de serviço.
 
1. OBJETIVO
 
O objetivo deste Chamamento Público é a seleção de propostas de
produtos ou serviços artísticos e culturais que possam ser transmitidas
em vídeo pela internet.
São diretrizes deste Edital:
O pagamento de prêmio para a seleção de projetos que contemplem os
segmentos artísticos de Artes Visuais, que tem como objetivo dar
visibilidade aos artistas amadores e profissionais.
O CONCURSO DE DESENHOS E FOTOGRAFIAS ARTÍSTICOS,
promovido pela Secretaria de Cultura, como forma de incentivo à
produção artística, estimulando reflexões acerca de locais da cidade,
aprimorando o conhecimento e a importância de conhecer, promover e
conservar esses locais. Além disso, nesse momento de isolamento
social, a proposta ainda busca estimular, o setor da cultura, nos termos
da Lei Aldir Blanc. Estimular iniciativas culturais que possam adquirir
e ofertar bens culturais para a população do Município.
Serão contemplados os desenhos e ou fotografias temas livres que
demonstrar a admiração e amor à cidade de Rio Branco do Sul,
estimulando os participantes a resgatarem memórias, espaços,
paisagens, sonhos e projetos, rememorando momentos de bem-estar e
esperança vividos no seu dia a dia em nosso município.
Geração de renda ao setor artístico/cultural afetado pelas restrições
impostas pelas medidas de combate ao COVID-19.
Movimentar a economia prioritariamente local, por meio das
aquisições de bens, serviços, equipamentos e materiais;
Levar através DESTE CONCURSO via plataformas digitais o
fortalecimento da cultura municipal.
Credenciamento de trabalhadores da cultura, através do CPF ou CNPJ.
Cada credenciado deverá apresentar uma proposta simples de qual o
conteúdo do material será disponibilizado para avaliação do Comitê
gestor.
 
2. Do Local da Prestação de Serviços
Os serviços serão prestados via digitais e deverão estar em formato
JPEG, sem molduras, sem marca d’água, sem a identificação do
participante e devem ser nomeados da seguinte forma: NOME DO
PARTICIPANTE TITULO DO DESENHO[.JPEG]
2.2 A data da publicação do DESENHO/PINTURA E FOTOGRAFIA
ficarão a critério da comissão organizadora que informará o
proponente inscrito e dará as informações necessárias.
2.3 O proponente deverá fazer print do DESENHO/PINTURA E
FOTOGRAFIA publicado para prestação de contas.
2.4 A publicação do DESENHO/PINTURA E FOTOGRAFIA da
execução do projeto será divulgado antecipadamente pelas mídias
sociais da prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul.
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3. Do Público Alvo
3.1 Públicos em geral com ampla divulgação pela Secretaria de
Comunicação da Prefeitura Municipal de Rio Branco Do Sul, não
havendo restrição de acesso virtual.
 
DA PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão se inscrever neste chamamento público pessoas físicas e
jurídicas interessadas em DESENVOLVER O DESENHO/PINTURA
OU FOTOGRAFIA ” digital artístico e cultural, com o objetivo de
geração de renda ao setor artístico/cultural afetado pelas restrições
impostas pelas medidas de combate ao COVID-19.
Os proponentes poderão aprovar apenas 01 (um)
DESENHO/PINTURA OU FOTOGRAFIA de conteúdo digital
artístico e cultural presente neste Edital.
O proponente é o responsável legal pela elaboração e execução do
DESENHO/PINTURA E FOTOGRAFIA nos termos da legislação
vigente.
Poderão participar destas seleções proponentes sediados e residentes
no Município de Rio Branco do Sul que há no mínimo 12 (doze)
meses, completados e comprovados da data de publicação do presente
Edital, tendo em vista que este processo tem por objetivo fortalecer a
produção artística riobranquense, promover uma programação cultural
qualificada para a população, licenciar e difundir o trabalho de agentes
culturais locais, com comprovado histórico de realizações na área
cultural pretendida. Das condições para participação: DEZENHISTA,
PINTORES FOTOGRAFOS, PROFISSIONAIS OU NÃO.
Pessoas físicas/Jurídica maiores de 18 (dezoito) anos completos na
data de publicação do Edital;
Brasileiro nato ou naturalizado.
Comprovar atuação na área cultural de no mínimo 12 meses,
conforme item 4.4 e todos os documentos solicitados neste edital.
 
DO IMPEDIMENTO EVEDAÇÕES
5.1 Os projetos culturais deverão ser apresentados no Formulário
Padrão (Anexo I), cujos campos são de preenchimento obrigatório.
5.2 O objeto do CONCURSO deverá atender às diretrizes
estabelecidas neste Edital e não poderá participar do presente processo
de seleção:
a) ter sido contemplado em OUTRO EDITAL com o mesmo objeto
b) envolver obras e reformas, de qualquer natureza;
d) que envolvam despesas de manutenção de espaços, tais como
energia elétrica, água, internet, funcionários, entre outros;
e) O DESENHO/PINTURA OU FOTOGRAFIA de cunho político;
f) Fraude comprovada ou de envio do O DESENHO/PINTURA OU
FOTOGRAFIA que não seja de sua autoria.
g) Envio de DESENHO/PINTURA OU FOTOGRAFIA com teor
grosseiro, ofensivo, discriminatório ou que violem qualquer princípio
constitucional ou legal.
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f) DESENHO/PINTURA OU FOTOGRAFIA com mesmo título e
mesmo pseudônimo.
5.3 Proponente que esteja impedido ou suspenso em contratar com a
Administração Pública no âmbito Federal, Estadual e Municipal.
5.4 Ficamos vedados o credenciamento a que se refere este Edital a
espaços culturais criados pela administração pública de qualquer
esfera ou vinculados a ela, bem como os espaços culturais vinculados
a fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por
grupos de empresas.
O proponente ser inscrito em mais de um edital/proposta no que se
refere ao subsídio III da lei de auxilio emergencial nº 14.017/2020 –
Lei Aldir Blanc.
 
DAS INSCRIÇÕES
Antes de efetuar a inscrição no processo de seleção, o interessado
deverá conhecer o Edital em sua íntegra e certificar-se de que
preenche os requisitos exigidos.
É de inteira responsabilidade de o proponente atender, em todas as
etapas, a todos os requisitos deste Edital, inclusive considerando
eventuais pareceres da Comissão Julgadora.
A inscrição deverá ser feita no período compreendido de 10 dias a
publicação do edital através dos endereços digitais, para
DESENHO/PINTURA no link
https://forms.gle/n2XkWeruoqP5kFVH8 para FOTOGRAFIA no link
https://forms.gle/o9amV5Jc4QRc5VCM7 com a Ficha de inscrição
preenchida (anexo I), bem como todos os itens solicitados nesse edital
de Inscrição (anexo I)
Portfólio de atividades culturais realizadas nos 12 meses anteriores a
esse edital, podendo fazê-lo por qualquer meio idôneo como fotos,
recortes de jornais, cartazes, programas, links de plataformas digitais,
declarações e outras formas usuais de comprovação de realização de
atividades culturais;
Cópias dos documentos solicitados item 6.16.1
Comprovante de exercício de suas funções no município com no
mínimo 12 meses antecedentes a esse edital, recibos de eventos, notas
e autodeclaração anexo II.
Tempo de trabalho na área inscrita, comprovada por autodeclaração
(anexo II) e portfólio de trabalho conforme item 6.4 desse edital.
No caso de mais pessoas que participem do DESENHO/PINTURA E
FOTOGRAFIA projeto um membro representará os demais, conforme
modelo de autodeclaração de responsável anexo IV.
Não será permitida a troca da modalidade cadastral do produtor
cultural de pessoa física para jurídica, ou vice-versa, para os
proponentes que estiverem inscritos no Edital, até o encerramento de
todas as etapas
Roteiro REFERENTE AO DESENHO/PINTURA E FOTOGRAFIA,
deve ser o mais detalhado o possível, com anotações em tópicos, para
auxiliá-lo durante a apresentação. (Anexo V)
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Fica restrita a inscrição de, no máximo, (01) DESENHO/PINTURA E
FOTOGRAFIA inéditos por candidato, ou seja, que não tenha sido
publicada em nenhum meio físico ou digital, ou premiada em qualquer
outro concurso, com a utilização de pseudônimos inéditos e diferentes.
O desenho deve ser obrigatoriamente inédito e original. Entende-se
por inédita a obra não editada e não publicada (parcialmente ou em
sua totalidade) em qualquer meio de veiculação; original é a obra que
não foi copiada ou imitada.
Após a inscrição e até que se encerre a sua análise, não será permitido
anexar, incluir ou substituir a documentação inserida.
Os arquivos digitais PARA OS DESENHOS/PINTURAS E
FOTOGRAFIA deverão estar em formato JPEG, sem molduras, sem
marca d’água, sem a identificação do participante e devem ser
nomeados da seguinte forma: NOME DO PARTICIPANTE TÍTULO
DO DESENHO/PINTURA E FOTOGRAFIA.
O DESENHO/PINTURA deverão ser feitos em papel A3, nas medidas
297 x 420mm, ou tela quando PINTURA.
Os DESENHO/PINTURA podem ser monocromáticos ou coloridos,
elaborados com técnicas livres de criação e arte, como: grafite, lápis
de cor, lápis aquarela, aquarela, giz de cera, giz pastel, canetas
hidrográficas, entre outras.
A FOTOGRAFIA deve ser digital em formato JPG, em tamanho 300
DPI, entre 3 e 8 megabytes (MB). Não há restrição à técnica utilizada,
podendo as fotografias ser coloridas ou em preto e branco.
Não há exigências quanto ao gênero artístico DO
DESENHO/PINTURA E FOTOGRAFIA.
Não serão aceitos desenhos com montagens, colagens,
tridimensionais, dobraduras, textos, ou que não tenham sido feitos em
folha plana.
O DESENHO, PINTURA E FOTOGRAFIA. Deve apresentar
domínio expressivo, qualidade estética e enquadramento no tema do
concurso.
A versão original dos trabalhos inscritos deve ser guardada pelo
participante até o término do processo de avaliação e divulgação dos
vencedores, podendo o Departamento de cultura solicitar o envio do
desenho em qualquer fase do concurso.
O proponente responsável pela inscrição receberá um e-mail de
resposta em até 48h efetivando a sua inscrição.
É de responsabilidade do proponente a verificação do e-mail resposta
e de maiores informações contidas em seu texto. Verificar caixa de
spam do e-mail informado na inscrição, e contatar a comissão
responsável, se no prazo estipulado for respondido
Todo acompanhamento do processo de inscrição, seleção, recursos e
das propostas se darão, exclusivamente online e terá sua divulgação
nas redes digitais da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul.
O formulário de inscrição e os anexos serão disponibilizados no final
desse edital.
O proponente deverá fazer o preenchimento completo do formulário,
anexando documentos e demais conteúdos exigidos pelo Edital.
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O proponente deverá preencher todos os campos e anexar os
documentos obrigatórios correspondentes aos anexos deste Edital, que
serão analisados pela Comissão Avaliadora.
Toda a documentação deverá ser digitalizada e anexadas no formulário
de inscrição, os documentos originais deverão estar em mãos do
proponente em caso de solicitação pela Comissão Avaliadora.
Cabe ao proponente a responsabilidade por manter ativos e acessíveis
durante o período de avaliação do projeto, os links de acesso indicados
em sua inscrição.
O ato de inscrição implica na aceitação do estipulado neste Edital,
seus anexos e nas demais normas que o integram.
Os projetos serão distribuídos para a Comissão Julgadora que realizará
a avaliação nos termos deste edital
O proponente deverá fazer o preenchimento integral da ficha de
inscrição e anexar os seguintes documentos obrigatórios:
Pessoa Física:
Ficha de Inscrição e Declaração Conjunta (Anexo I);
Cédula de Identidade (RG) ou outro documento oficial com foto que
comprove idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos na data de
publicação do presente Edital bem como a sua nacionalidade;
Comprovante do estado de naturalizado se for ocaso;
Comprovante de cadastro de pessoa física junto ao Ministério da
Fazenda (CPF);
Cópia do PIS/PASEP;
Comprovante de endereço em nome do proponente (conta de água,
luz, telefone, correspondência bancária, carnês de pagamento e afins,
contratos de aluguel). Em caso de comprovante em nome de terceiros,
acompanhar declaração de co-residência (Anexo III);
Autodeclaração de comprovação de atuação (Anexo II)
Pessoa Jurídica:
Ficha de inscrição e Declaração Conjunta (Anexo I);
Comprovante de endereço das e da empresa (conta de água, luz,
telefone, correspondência bancária, carnês de pagamento e afins,
contratos de aluguel);
Cópia do CPF do representante legal;
Cópia da cédula de identidade civil ou outro documento com foto do
representante legal;
Comprovante de endereço residencial do representante legal (conta de
água, luz, telefone, correspondência bancária, carnês de pagamento e a
fins, contratos de aluguel) .Em caso de comprovante em nome de
terceiros, acompanhar declaração de co-residência (Anexo III);
Auto declaração de comprovação de atuação (Anexo II)
 
DA SELEÇÃO
Serão selecionados as 06 (seis) FOTOGRAFIAS com a pontuação
mais alta e que atenderem as condições dispostas nesse edital.
Serão selecionados as 06 (seis) DESENHOS/PINTURAS com a
pontuação mais alta e que atenderem as condições dispostas nesse
edital.
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CRITÉRIOS 0 A 10 PESO PONTUAÇÃO

MÁXIMA

TEMA 1 10

CRIATIVIDADE 2 20

ORIGINALIDADE 2 10

QUALIDADE 1 10

ESTÉTICA 1 10

PORTIFÓLIO DE TRABALHO 1 10

CURTIDAS NAS REDES SOCIAIS (FICARÃO NO PRAZO DE 48H

EXPOSTOS NO FACEBOOK DA PREFEITURA PARA VOTAÇÃO)

2 30

TOTAL 100

Os DESENHO/PINTURA E FOTOGRAFIA classificados
integrarão uma exposição virtual no site da Prefeitura, com data a
ser definida pela comissão;
Os vencedores do concurso somente poderão receber a premiação
caso cedam os direitos patrimoniais para que o Museu possa
utilizá-lo de acordo com o previsto neste edital.
 
DA COMISSÃO AVALIADORA
A Comissão Avaliadora será composta por membros do quadro
funcional da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, indicados
para exercer essa função.
Cabe aos membros da comissão avaliadora a verificação da
veracidade dos documentos enviados na inscrição, validação das
autodeclarações, e classificação dos inscritos.
Rever inscrições em caso de solicitação de recursos.
 
DOS CRITÉRIOS e PONTUAÇÃO
9.1 A pontuação máxima será de 100 pontos conforme tabela a baixo:
 

 
Os DESENHOS/PINTURAS e FOTOGRAFIA ficarão no prazo de
48h expostos no Facebook da prefeitura para votação (via curtidas,
onde não serão aceitas curtidas de robôs)
Cada projeto admitido para seleção será avaliado por 2 (dois)
membros da Comissão Julgadora no prazo estabelecido
O resultado da seleção contendo a listagem de projetos contemplados,
suplentes e não classificados será publicado nas plataformas digitais
da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul.
Os motivos de não habilitação, notas atribuídas em cada quesito,
pontuação final dos projetos avaliados constarão na referida
publicação.
O critério de desempate se dará:
Tempo de atuação
Idade, sendo o mais velho o beneficiado.
 
DA HABILITAÇÃO
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Inscrições 10 dias a publicação do Edital

Habilitação e Seleção De 14 a 17/12/2020

Recurso De 18/12/2020

Concurso online A definir

Classificação Final A definir

Assinatura do Termo de Responsabilidade e Compromisso 18/12/2020

Repasse dos recursos De 19 a 31/12/2020

10.1 Estão habilitados a participar deste edital aquele que cumprirem
todos os dispostos nesse edital.
 
DA QUALIDADE DO PROJETO
11.1 Recomendam-se a prioridade na qualidade do serviço prestado
11.2 A fotografia deve ser digital em formato JPG, em tamanho 300
DPI, entre 3 e 8 megabytes (MB). Não há restrição à técnica utilizada,
podendo as fotografias ser coloridas ou em preto e branco.
11.3 O DESENHO/PINTURA deverão ser feitos em papel A3, nas
medidas 297 x 420mm.
11.4 Os DESENHO/PINTURA podem ser monocromáticos ou
coloridos, elaborados com técnicas livres de criação e arte, como:
grafite, lápis de cor, lápis aquarela, aquarela, giz de cera, giz pastel,
canetas hidrográficas, entre outras.
 
DO VALOR DISPONÍVEL E DA LIBERAÇÃO DOS
RECURSOS
O valor total disponível para este Edital DESENHO/PINTURA e
FOTOGRAFIA é de R$15,000.00 (quinze mil reais).
Serão 06 (seis) FOTOGRAFIAS vitoriosas de acordo com os critérios
estabelecidos, no valor de R$1.250 (um mil duzentos e cinquenta
reais) cada
Serão selecionados 06 (seis) DESENHO/PINTURA vitoriosas de
acordo com os critérios estabelecidos no valor R$1.250 (um mil
duzentos e cinquenta reais) cada
Este valor estará sujeito a incidência, dedução e retenção de impostos,
conforme a legislação em vigor quando necessário.
A liberação dos recursos financeiros ocorrerá na forma de parcela
única e será realizada em conta bancária do proponente responsável
pelo projeto.
 
CRONOGRAMA DO EDITAL
 
* O cronograma está sujeito a alterações.
 

 
.DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE E
COMPROMISSO
Após habilitação do DESENHO/PINTURA E FOTOGRAFIA será
elaborado o Termo de Responsabilidade e Compromisso para a
postagem do DESENHO, PINTURA E FOTOGRAFIA selecionado.
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O Termo de Responsabilidade e Compromisso será assinado,
digitalizado e enviado para o e-mail
culturariobrancodosul@gmail.com
 
15 DOS RECURSOS
15.1 O interessado poderá recorrer da análise e classificação
apresentando suas razões para o endereço eletronico
culturariobrancodosul@gmail.com conforme cronograma deste edital:
O recurso limitar-se-á a questões de documentação exigida e
pontuação obtida;
O recurso pode ser apresentado somente pelo próprio interessado ou
seu representante legalmente habilitado.
 
DA HOMOLOGAÇÃO
Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos, o
resultado final do processo divulgado nas redes sociais da Prefeitura
Municipal de Rio Branco do Sul.
Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes neste Edital e
respectivos anexos terão suas propostas acatadas pela Comissão de
Avaliação.
Todos os proponentes homologados serão considerados habilitados ao
recebimento dos recursos e a concessão do recurso.
Será autorizada o pagamento do subsídio de acordo com a
classificação e pontuação obtida, porordem decrescente.
 
DA FISCALIZAÇÃO
A Secretaria de Cultura será a gestora do edital e será a responsável
pelo acompanhamento/supervisão do fiel cumprimento do objeto deste
Edital e dos termos de credenciamento.
 
PRESTAÇÕES DE CONTAS
18.1 No relatório de Realização do concurso deverão constar a
comprovação da execução da ação, através do link digital e do produto
final DESENHO/PINTUTA ou FOTOGRAFIA.
 
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 É facultado à Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, em
qualquer fase deste procedimento, fazer diligências e verificar as
informações prestadas pelos proponentes.
19.2 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de seus documentos e a Prefeitura Municipal de Rio
Branco do Sul não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente do resultado.
19.3 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade
das informações prestadas e dos documentos apresentados. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do
proponente que o tiver apresentado, e caso tenha sido
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PROPONENTE, a rescisão do termo de credenciamento, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis.
19.4 As normas que disciplinam este Edital serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da participação dos interessados, desde que
não comprometam o interesse público e a finalidade de seu objeto.
A participação dos interessados implica em aceitação de todos os
termos deste Edital.
19.5 Quaisquer irregularidades no curso deste procedimento poderão
ser denunciadas à Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, por
meio de protocolo.
19.6 O descumprimento injustificado do prazo de convocação durante
todas as fases do Edital acarretará automaticamente na desistência da
contratação e desclassificação do proponente contemplado, sendo
convocados os demais proponentes seguindo a ordem de classificação.
19.7 O objeto deste Edital não estabelece entre o PROPONENTE, e a
Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul qualquer tipo de
sociedade, associação, agência, consórcio, mandato de representação
ou responsabilidade solidária.
Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul poderá utilizar peças
publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual e fotografias das
obras selecionadas para a divulgação.
19.8 Caberá exclusivamente aos proponentes a responsabilidade pela
legalidade da utilização dos elementos artísticos do conteúdo digital,
atendendo em especial às disposições da Lei Federal nº. 9.610/1998,
pertinente aos “direitos de autor”, a Prefeitura Municipal de Rio
Branco do Sul e a Secretaria de Cultura, se isenta de qualquer ônus
nesse sentido.
19.9 Serão de responsabilidade do proponente a veracidade das
informações e dos documentos apresentados e sua comprovação,
quando solicitada.
19.10 Esclarecimentos sobre este edital e orientações sobre o correto
preenchimento dos anexos e será prestado pela Secretaria de Cultura,
devendo as questões ser enviadas em até 24 (vinte e quatro) horas
antes do encerramento das inscrições, exclusivamente pelo e-mail
culturariobrancodosul@gmail.com
19.11 Fica eleito o foro da Comarca de Rio Branco do Sul do Estado
do Paraná, para solucionar os litígios de correntes deste Edital.
19.12 Os casos omissos serão decididos pela Secretaria de Cultura e
pela comissão avaliativa.
19.13 Dúvidas e informações podem ser solicitadas pelo e-mail
culturariobrancodosul@gmail.com , Facebook/Messenger Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.
 
20 DOS ANEXOS DO EDITAL
Integram o presente Edital os Anexos a seguir:
Anexo I – Ficha de Inscrição e eclaração Conjunta;
Anexo II –Autodeclaração de atuação e tempo de trabalho;
Anexo III - Declaração de co-residência;
Anexo IV – Autodeclaração Responsável pela ação.
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1. DADOS CADASTRAIS (Pessoa Jurídica – quando houver)

EMPRESA/INSTITUIÇÃO: CNPJ:

Endereço:

UF: CEP: Telefone: ()

EMAIL  

2. DADOS CADASTRAIS DO RESPONSÁVEL LEGAL (Pessoa Física)

Nome:

Nº RG: Nº CPF:

Endereço: Telefone:

E-mail: Whatsapp:

CONTA BANCÁRIA:

AREA DE ATUAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO do Concurso: ( ) DESENHOS/PINTURA ( ) FOTOGRAFIAS

Número de PARTICIPANTES :

   

Anexo V - Identificação do Projeto
 
Rio Branco do Sul, 03 de dezembro de 2020.
 
COMISSÃO AVALIADORA
Portaria nº 03/2020 - SEMED
 
ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO E DECLARAÇÃO CONJUNTA
A Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul e a Secretaria de
Cultura, Edital de chamamento público EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO, INCISO III – LEI ALDIR BLANC
– CONCURSO DE DESENHOS E FOTOGRAFIAS
ARTÍSTICOS RBS Pelo presente, venho solicitar a inscrição para
o processo de seleção nos termos do Edital de chamamento
CONCURSO DE DESENHOS E FOTOGRAFIAS ARTÍSTICOS
RBS. Para tanto anexo todos os documentos exigidos no referido
Edital, declarando, sob as penas da lei, o que segue:
Que conheço e aceito incondicionalmente as regras do Edital; que
estou ciente de que a ausência de quaisquer dos documentos ou a
presença de irregularidades nos mesmos implicará na minha
desclassificação da seleção; que estou ciente de que a seleção da
minha proposta não gera direito à contratação, a qual estará
condicionada à conveniência e oportunidade da Secretaria de
Cultura.
 

Declaro ainda que:
 
Declaro que não existem fatos que impeçam a minha participação
neste processo de seleção; me comprometo, sob as penas de Lei,a
levarão conhecimento da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul,
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qualquer fato superveniente que venha a impossibilitar a minha
contratação;
Não estou suspenso ou impedido de licitar com a Prefeitura Municipal
de Rio Branco do Sul, bem como punido com suspensão temporária
de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, na forma do art. 155 c/c art. 150, inciso III da Lei
Estadual nº15. 608/2007;
Em caso de pessoa jurídica, declaro que não possuímos em nosso
Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de
27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
Por ser verdade, firmo a presente declaração sob as penas da Lei e
confirmo a veracidade das informações declaradas.
 
Rio Branco do Sul, ____ de dezembro de2020.
 
Anexo II
Autodeclaração de atuação e tempo de trabalho
Declaro para os devidos fins que eu ____________ portador do CPF
nº ______________ e RG nº ________, resido no Município de Rio
Branco do Sul há mais de _______ anos e atuo como Agente cultural
no Município de Rio Branco do Sul desde ________________
conforme portfólio anexo, oferecendo o seguinte trabalho:
____________________
 
Descreva um pouco sobre sua trajetória em nossa Cidade e do trabalho
com desenhos pintura e fotografias?
________________
 
Estou ciente de que, se for detectada falsidade desta declaração,
estarei sujeito a penalidades legais.
______________
Assinatura do proponente
 
Rio Branco do Sul, ______ de dezembro de 2020.
 
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CO-RESIDÊNCIA
 
Nome: ________________
Portador do CPF nº _____________ e RG nº ________________,
Declaro para os devidos fins, junto à Prefeitura Municipalde Rio
Branco do Sul,que o proponente acima identificado é domiciliado no
endereço de minha residência, abaixo descrito e com comprovante de
residência e demais documentos anexados. Declaro ainda, para todos
os fins de direito perante as leis vigentes, que a informação aqui
prestada é de minha inteiraresponsabilidade.
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___________________
Endereço completo da residência (nome da rua/avenida/travessa,
número, bairro, município e CEP)
___________________
Nome completo e CPF do declarante de co-residência
 
Assinatura do declarante de co-residência
 
Observações:
Anexar cópia de documento de identificação e do CPF do declarante;
Anexar cópia de comprovante de endereço.
 
Rio Branco do Sul, ____ de dezembro de 2020.
ANEXO IV
MODELO DE AUTODECLARAÇÃO – RESPONSÀVEL PELO
CONCURSO
Considerando que tenho conhecimento ,da função que exerço como
Representante/Responsável pelo (o) ____________ (nome DO
DESENHO/PINTURA OU FOTOGRAFIA), sendo o proponente
que responderá pelas ações, critérios e todos os dispostos no edital.
Considerando ainda as que as funções por mim declaradas, estão entre
elas a execução do serviço credenciado.
Considerando que todos aqueles que represento nessa declaração estão
cientes e de acordo pela minha representação, e considerando as
disposições do Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, o
Decreto Municipal nº de novembro de 2020.
Eu,_____________,portadordoCPF nº_______________e
RG_______________, declaro representar como proponente a/o
____________ (nome da dupla/trio/banda), e comprometo-me a seguir
todas as considerações acima citad0
Estou ciente de que, se for detectada a não veracidade desta
declaração, estarei sujeito a penalidades legais.
_______________________
Assinatura do proponente
 
Rio Branco do Sul, ____ de dezembro de 2020
 
Rio Branco do Sul, ____ de dezembro de 2020.
 
ANEXO V
IDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO
Título Da sua imagem:__________________
 
Descreva seu o desenho/pintura/fotografia. (Tema Criatividade
Originalidade) ________________
 
Objeto: (descreva brevemente o que será realizado com a aquisição do
bem(s), equipamento(s), material(is) e serviço(s) vinculados ao Setor
Cultural. _________________
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JUSTIFICATIVA Da sua Participação(escrever sobre a importância, a
adequação e abrangência do concurso conforme o objeto do edital)
__________
____________________
Assinatura do proponente
 
Rio Branco do Sul, ____ de dezembro de 2020

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva

Código Identificador:FA085737
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A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/


