PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
FUNDAÇÃO CULTURAL

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÕES
CULTURAIS VOLUNTÁRIAS 01/2018

SELEÇÃO E ADESÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS VOLUNTÁRIAS PARA
COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE FOZ 2018

1.

OBJETO

A FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU, nos termos da Lei 3645, de 10 de
dezembro de 2009, com a finalidade de fomentar e difundir a produção e o intercâmbio
cultural, dando maior visibilidade aos artistas através de um processo equânime, torna
público, através do presente, a abertura de inscrições para o processo de adesão de
atividades culturais para APRESENTAÇÕES VOLUNTÁRIAS, de acordo com a Lei
Federal 9608/98, solo e/ou em grupo nas áreas de música, artes cênicas, cultura popular e
capoeira para compor a programação do Natal de Foz 2018.
.

2.

MOTIVAÇÃO
2.1.

Conforme Lei Nº 1224, DE 12 DE JULHO DE 1985, Art. 2º - Incisos:

VI - promover exposições, espetáculos, conferências, debates, feiras,
festividades populares, inclusive as que tenham relação com o
desenvolvimento do turismo;
VII - realizar promoções destinadas à integração social da população, com
vistas à elevação de seu nível cultural e artístico;
O Diretor Presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu torna público o
presente o processo de credenciamento de atividades culturais para APRESENTAÇÕES
VOLUNTÁRIAS, solo e/ou em grupo nas áreas de música, artes cênicas, cultura popular e
capoeira para compor a programação do Natal de Foz 2018.
2.2.

O Natal de Foz tem como objetivo geral:

2.2.1. A atividade de comemoração visa proporcionar ao munícipe um
intercâmbio entre as inúmeras tradições locais, promovendo uma
ocasião de congraçamento capaz de proporcionar um amplo processo
de difusão e acesso à cultura e à gastronomia características da
diversidade dos processos identitários locais, com o objetivo de
impactar positivamente na geração de renda e desenvolvimento social
local.

2.3.

O Natal de Foz tem como objetivos específicos:
2.3.1. Proporcionar à população um espaço festivo de reforço da identidade
local, em um ambiente democrático de participação popular.
2.3.2. Oferecer oportunidade de convivência social pacífica e de lazer
saudável para a população de Foz do Iguaçu, que resultem na
ampliação da participação popular, no uso do espaço público, na
cultura da não-violência e da valorização da diversidade cultural.
2.3.3. Efetivar os direitos culturais da população de Foz do Iguaçu,
consolidando oportunidades de participação na vida cultural, através
ações que proporcionem o amplo acesso à manifestações artísticas e
culturais e formas de expressão e manifestação.
2.3.4. Valorizar o artesanato e a produção cultural local, proporcionando
espaço de difusão das criações e produções artísticas locais e
regionais, proporcionando maior visibilidade para os artistas e
artesãos, de modo a impactar para a profissionalização e qualificação
do setor e para a geração de renda na área.
2.3.5. Divulgar e valorizar a cultura gastronômica característica do município
de Foz do Iguaçu, contribuindo para a valorização e apropriação
coletiva dos diferentes processos gastronômicos presentes no
espectro sociocultural local.
2.3.6. Contribuir com a sustentabilidade de iniciativas municipais voltadas à
inclusão e desenvolvimento social, através da destinação de recursos
arrecadados durante o evento para organizações sociais
comprometidas com ações socioassistenciais, ambientais e culturais
locais.
2.3.7. Envolver a população em ações de valorização da cultura e do
patrimônio, estimulando o potencial criativo e as capacidades de
preservação e valorização do patrimônio cultural local.
2.3.8. Valorizar e aproveitar as ações culturais como oportunidade de
geração de ocupações produtivas, de geração de renda, inclusão
social e desenvolvimento socioeconômico.

3. DO EVENTO
3.1. O presente Chamamento Público visa credenciamento de atividades culturais para
APRESENTAÇÕES VOLUNTÁRIAS, solo e/ou em grupo nas áreas de música,
artes cênicas, cultura popular e capoeira para compor a programação do Natal de
Foz 2018, que serão realizadas pela Fundação Cultural, e acontecerá de 12 de
dezembro de 2018 a 20 de janeiro de 2019, nas seguintes modalidades:
a) Música;
b) Artes Cênicas;
c) Cultura Popular;
d) Capoeira.
3.2. Serão selecionados:
3.2.1. Até 08(oito) propostas para até 08(oito) apresentações de Dança em
grupo com duração mínima de 45(quarenta e cinco) minutos e máxima de 01h(uma hora)
cada apresentação;
3.2.2. Até 08(oito) propostas para até 08(oito) Apresentações Musicais em
grupo com duração mínima de 45(quarenta e cinco) minutos e máxima de 01(uma) hora
cada apresentação;
3.2.3. Até 02(duas) propostas para até 02(duas) Apresentações Musicais
solo com duração mínima de 45(quarenta e cinco) minutos e máxima de 01(uma) hora
cada apresentação;
3.2.4. Até 02(duas) propostas para até 02(duas) apresentações de Dança
solo com duração mínima de 20 (vinte) minutos e máxima de 30(trinta) minutos cada
apresentação;
3.2.5. Até 02(duas) propostas para até 02(duas) Apresentações de Cultura
Popular com duração mínima de 20 (vinte) minutos e máxima de 30(trinta) minutos cada
apresentação;
3.2.6. Até 02(duas) propostas para até 02(duas) Apresentações de
Capoeira com duração mínima de 20 (vinte) minutos e máxima de 30(trinta) minutos cada
apresentação;
4. JUSTIFICATIVA
4.1. Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, com a finalidade de fomentar e difundir a
produção e o intercambio cultural buscando dar mais visibilidade aos artistas pretende
incluir no seu conceito todo o processo de trabalho com cidadania. O credenciamento de
artistas nos diversos segmentos se faz relevante e necessária, pois privilegia a cultura
popular através de apresentações artísticas.
4.2. Conforme Lei Nº 1224, DE 12 DE JULHO DE 1985, Art. 2º - Incisos:
VI - promover exposições, espetáculos, conferências, debates, feiras, festividades
populares, inclusive as que tenham relação com o desenvolvimento do turismo;

VII - realizar promoções destinadas à integração social da população, com vistas à
elevação de seu nível cultural e artístico.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. A inscrição será efetuada sem custo algum para o proponente.
5.2. O presente Edital estará disponível nos endereços: site da
Municipal de Foz do Iguaçu, www.pmfi.pr.gov.br e culturafoz.pmfi.pr.gov.br .

Prefeitura

5.3. O período de inscrição é de 30 de novembro de 2018 a 07 de dezembro de 2018
no horário de funcionamento da Fundação Cultural, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. O
interessado deverá entregar a sua inscrição pessoalmente na Fundação Cultural de Foz
do Iguaçu, situada à Rua Benjamin Constant, 62 – Centro, onde deverá ser entregue a
Documentação Técnica Artística constante no item 6.4.1.; e outras comprovações
constantes no item 6.4.2.;
5.4. Os interessados ao efetuarem a inscrição, assumem totalmente a responsabilidade
pelas informações prestadas, após caso sejam selecionados, autorizam o uso gratuito da
sua imagem, som, voz e fonograma para fins de divulgação da programação do Natal de
Foz 2018, e a comunicação institucional inclusive no que concerne a eventual criação de
vídeos institucionais de divulgação, a serem utilizados para fins não comerciais por período
indeterminado.
5.5. Para efetivação da inscrição, os interessados deverão entregar 01 (um) envelope,
conforme segue:
5.5.1. Na entrega da inscrição o envelope deverá estar lacrado.
a) Envelope 1: Proposta Técnica Artística contendo os requisitos necessários
dispostos no item 6.1.1. e 6.1.2. desse Edital.
Modelo da Etiqueta:
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº XX/2018
PROCESSO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, COM
APRESENTAÇÕES VOLUNTÁRIAS SOLO E/OU EM GRUPO NAS ÁREAS DE
MÚSICA E ARTES CÊNICAS PARA A PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE FOZ 2018.
ENVELOPE 1 – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTÍSTICA
PROPONENTE:______________________________________________
MODALIDADE PRETENDIDA:__________________________________

Parágrafo Único – A inscrição será anulada no caso de ser identificada falsidade quanto
às declarações prestadas ou irregularidades na documentação apresentada.

6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. Ao efetuar sua inscrição, o proponente concorda com os termos deste edital de
credenciamento;
6.2. A adesão ao edital é voluntária, bem como toda a participação no evento, não
tendo a possibilidade de pagamentos de cachês, pró-labores ou qualquer outra
forma de pagamentos aos proponentes;
6.3. A Fundação Cultural de Foz do Iguaçu não tem obrigatoriedade em convidar todos
os proponentes credenciados;
6.4. Para fins de realização da inscrição no credenciamento, deverão ser apresentados
os seguintes documentos:
6.4.1. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTÍSTICA
6.5. Para fins de realização da inscrição, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
6.5.1. DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA E FISCAL
a) Identificação do responsável pela assinatura do contrato voluntário: Cópia da Carteira de
identidade e CPF ou Carteira de Habilitação;
b) Comprovante de residência;
c) Formulário de inscrição – Anexo I;
d) Proposta do artista e/ou grupo descrevendo as atividades que realizará durante sua
apresentação na programação do Natal de Foz 2018 - Anexo II
e) Termo de ciência e compromisso do artista solo, declarando expressamente que
conhece e submete-se às condições do presente Edital, confirmando a veracidade das
informações prestadas – ANEXO III
f) Termo de ciência e compromisso para os grupos (deverá ser assinado por todos os
componentes), declarando expressamente que conhecem e submete-se às condições
do presente Edital, confirmando a veracidade das informações prestadas – Anexo V.
g) Termo de Adesão para Voluntários e Entidades Voluntárias confirmando a finalidade em
realizar atividade voluntária, ciência da Lei Federal nº 9.608, de 18/02/1998, que

declara que o mesmo não é atividade remunerada, não representa vínculo
empregatício – Anexo VI.

6.5.2. OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Comprovação de participações em apresentações/shows, trabalhos em CDs e ou DVD,
participação em Festivais Municipais, Estaduais ou Nacionais, trabalhos divulgados em
multimídias virtuais, links, etc.
b) Apresentação de portfólio de mídia da atração, release, currículo, clipping, web site,
blog, entre outros.
c) Listagem por escrito das músicas a serem executadas durante as apresentações
artísticas culturais, para fim de arrecadação do ECAD, devidamente assinada pelo
responsável.
7. DO CRONOGRAMA
ETAPA

DATA

Período de inscrições

30/11/2018 a 07/12/2018

Período de análise das propostas

10/12/2018

Publicação do resultado final do processo seletivo

12/12/2018

Período de assinatura do termo de adesão

12/12/2018

Realização das apresentações

12/12/2018 a 20/01/2019

Parágrafo Único – O resultado será divulgado nos site da Prefeitura Municipal de Foz do
Iguaçu e divulgado junto à mídia local: www.pmfi.pr.gov.br e culturafoz.pmfi.pr.gov.br
8. DA SELEÇÃO
8.1. Comissão de Avaliação Técnica Artística, composta por 3 (três) membros
designados pela Fundação Cultural, que consistirá na análise e conferência dos
documentos entregues conforme itens 6.4.1. e 6.4.2. – Envelope – 1, desse Edital.
Parágrafo Único – A Comissão de Avaliação Técnica Artística utilizará os critérios abaixo
descritos para avaliação, considerando a pontuação máxima, de 0 a 10 (zero a dez)
pontos.

Critério
Análise e avaliação do portifólio artista
e/ou grupos que permitam a
verificação
da
consistência
e
pertinência da proposta artística e do
grau de inserção no cenário cultural.
Audição do material disponibilizado
em áudio e / ou vídeo, para avaliação
da qualidade geral da proposta
cultural e sua execução
Análise da concepção artística do
candidato, envolvendo performance
no palco, figurino, empatia com o
público, produção geral, etc. Observar
que
este
item
é
verificável
principalmente
através
da
disponibilização de material em vídeo
DVD ou Pen Drive.
Pontuação máxima

9.

Pontuação
01 a 03 pontos.

01 a 03 pontos

01 a 04 pontos

10

pontos

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Somente poderão ser selecionados aqueles que atenderem exigências do presente
Edital.
9.2. A seleção dos artistas e/ou grupos não caberá recursos.
9.3. As datas e os horários das apresentações ficarão sob a responsabilidade da
Fundação Cultural, serão entre 12 de dezembro de 2018 a 20 de janeiro de 2019,
durante a realização da programação do Natal de Foz 2018 e a quantidade de
apresentações, datas e horários serão acordados entre a Fundação Cultural de Foz do
Iguaçu e o Proponente;
9.4. As despesas com transporte dos artistas, os materiais técnicos, figurinos,
cenografia, equipamentos utilizados na apresentação e alimentação serão de
responsabilidade dos artistas e/ou pessoas contratadas pelos mesmos para tal finalidade.
9.5. A estrutura de palco, sonorização e iluminação de palco será de responsabilidade
da Fundação Cultural.
9.6. Os casos omissos ao presente Edital serão analisados pela Comissão Organizadora
do Natal de Foz 2018.
Foz do Iguaçu, 29 de novembro de 2018.

Joaquim Rodrigues da Costa
Diretor Presidente
Fundação Cultural de Foz do Iguaçu

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
MODALIDADE:
( )Apresentação de Dança em grupo com duração mínima de 45(quarenta e cinco)
minutos e máxima de 01h(uma hora) cada apresentação;
( )Apresentação Musical em grupo com duração mínima de 45(quarenta e cinco)
minutos e máxima de 01(uma) hora cada apresentação;
( )Apresentação de Dança solo com duração mínima de 20 (vinte) minutos e máxima de
30(trinta) minutos cada apresentação;
( )Apresentação de Música solo com duração mínima de 20 (vinte) minutos e máxima de
30(trinta) minutos cada apresentação;
( )Apresentação de Capoeira com duração mínima de 20 (vinte) minutos e máxima de
30(trinta) minutos cada apresentação;
( )Apresentação de Cultura Popular com duração mínima de 20 (vinte) minutos e
máxima de 30(trinta) minutos cada apresentação.
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Nome do grupo/artista:
Endereço:
Cidade:
Telefone fixo:

UF:
Celular:

E-mail:
Nome do Responsável:
Nº CPF:
Nº RG:
Endereço:

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA
NOME ARTÍSTICO:
NOME:
ÁREA:

CEP:

TELEFONE:
SITE/E-MAIL

CELULAR:

ANEXO II
PROPOSTA DO PROJETO
Nome do Projeto: ________________________________________________
MODALIDADE:________________________________________________
Apresentação:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Justificativa:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________-_______________________________________________
Objetivos a serem alcançados:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Sinopse:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ficha Técnica:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Material e equipamentos necessários à realização da atividade:
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Afirmo que as informações acima são verdadeiras e que estou apto e sou capaz de realizar
a atividade proposta e que estou de acordo com os regulamentos desse edital.

(assinatura)

Foz do Iguaçu, _______ de _________________de 2018.

Observações:
1 – Preencher a Proposta do Projeto de acordo com a modalidade escolhida.
2 – Anexar: CD, registro em vídeo e/ou áudio, fotos, matérias de jornais,texto integral
original ou adaptado, currículos, cópia do CPF, RG e comprovante de residência do
presidente ou representante legal da instituição e prova de inscrição no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ); rider técnico (de luz, de palco e de som) e informações
complementares que entender necessário, de acordo com a modalidade escolhida.

ANEXO III
TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO ARTISTA SOLO

Declaro, sob as penas da Lei, conhecer e estar de acordo com as condições do
edital de chamamento público nº 03/2018 que tem como objeto: seleção e contratação de
artistas, com apresentações solo e/ou em grupo nas música, artes cênicas, cultura popular
e capoeira, com vistas à prestação dos serviços para comporem a Programação do Natal
de Foz 2018 que se realizará entre os dias 01 de dezembro de 2018 a 13 de janeiro de
2019, nesta cidade, reconhecendo como verdadeiras as informações aqui prestadas, tanto
nos projetos artístico-culturais, como em seus anexos.

Local e data: ___________________________________________________

Nome da Instituição: ______________________________________________

CNPJ: __________________________________________________________

Endereço completo: _______________________________________________

CEP: ___________________________________________________________

Telefones/Celular: ________________________________________________

Site/Email: _____________________________________________________

_______________________________

Assinatura do responsável pela Instituição

ANEXO V

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO PARA OS GRUPOS E/OU BANDAS
Declaram sob as penas da Lei, conhecer e estar de acordo com as condições do
edital de chamamento público nº xx/2018 que tem como objeto: seleção e contratação de
artistas, com apresentações solo e/ou em grupo nas música, artes cênicas, cultura popular
e capoeira, com vistas à prestação dos serviços para comporem a Programação do Natal
de Foz 2018 que se realizará entre os dias 01 de dezembro de 2018 a 13 de janeiro de
2019, nesta cidade, reconhecendo como verdadeiras as informações aqui prestadas, tanto
nos projetos artístico-culturais, como em seus anexos e indicamos como representante do
grupo o Sr (a) _________________________________________.
DECLARAMOS ainda conhecer na íntegra o projeto artístico-cultural, apresentado ao qual
nos comprometemos dar pelo cumprimento.

Nome Completo: ________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________
RG ________________________ Telefone: __________________________

Assinatura _________________________________
Nome Completo: ________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________
RG ________________________ Telefone: __________________________

Assinatura _________________________________
Nome Completo: ________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________
RG ________________________ Telefone: __________________________

Assinatura _________________________________

Inserir quantas folhas for necessário, com os dados de todos os integrantes do
grupo artístico e cultural.

Anexo IV
Termo de Adesão (Lei 9608/98)
VOLUNTÁRIO
(Preencher uma para cada integrante da atividade)
Nome Completo: ______________________________________________________
RG Nº: __________________________________ Órgão Expedidor:______________
CPF_____________________________Data

de

Nascimento:____________________

Nacionalidade: ____________________ Estado Civil:_________________________
Endereço Residencial: _________________________________________________
Telefone: ____________________

A atividade que escolhi como Voluntário(a) é a de ____________________________,
com disponibilidade de _____ horas semanais.

EN T I D A D E/ GRUPO
Denominação: ________________________________________________________
CNPJ nº:________________________ Área de Atuação:_________________________
Endereço:______________________________________________________________

Pelo presente Termo de Adesão, decido espontaneamente realizar atividade
voluntária nesta organização, ciente da Lei nº 9.608, de 18/02/1998, que declara que o
mesmo não é atividade remunerada, não representa vínculo empregatício nem gera
obrigações de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Foz do Iguaçu , ___ de____________ de 201__ .

___________________________
Voluntário/ Entidade

____________________________
Joaquim Rodrigues da Costa
Diretor Presidente
Fundação Cultural de Foz do Iguaçu

