
Portaria nº 247/2018 – GP/FUNCARTE de 12 de julho de 2018.

O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 43º da Lei 
Complementar nº 141, de 28 de agosto de 2014, 

RESOLVE:
Art. 1º - Tornar público o Edital nº 003/2018 - EDITAL CENA PROCESSO, que 
regulamenta o processo de seleção de grupos e artistas cênicos 
independentes potiguares.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Dácio Tavares de Freitas Galvão 
Presidente da FUNCARTE

EDITAL Nº 003/2018 - EDITAL CENA PROCESSO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012142/2018-69

O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE, no uso de 
suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, a 
SELEÇÃO DE GRUPOS E ARTISTAS CÊNICOS INDEPENDENTES POTIGUARES, 
com vistas à realização de projetos de criação de cenas curtas e espetáculos 
cênicos, cujas inscrições encontram-se abertas até 31 de julho de 2018, em 
conformidade com os preceitos da Lei Orgânica do Município de Natal/RN, nos 
termos do art. II, inciso I e Lei Federal no 8.666/93. 

I. DA FINALIDADE
1.1 Este edital visa selecionar até 10 projetos de grupos e/ou artistas cênicos 
independentes do estado do Rio Grande do Norte para um processo de montagem 
escalonado e competitivo, com uma primeira etapa de cenas curtas com 15 
minutos de duração e a seleção de uma cena para ser desenvolvida até o estágio 
de espetáculo. 



II. DO OBJETO
1.1 Este edital tem por objetivo estimular a criação, promover o intercâmbio de 
artistas cênicos e fomentar o desenvolvimento da linguagem teatral da cidade, 
abrindo espaço para nossos atores, diretores, dramaturgos, dentre outros, e 
proporcionando ao público o acesso democrático ao teatro. 

III. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
3.1 Os recursos necessários para o desenvolvimento desta ação são oriundos do 
orçamento geral da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, referente 
ao exercício fiscal de 2018, através das dotações orçamentárias elencadas no 
Projeto Atividade No 13.392.0006.2067 – APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS E 
OS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO DO NATAL, Elementos de despesas 
3339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA e Elementos 
de despesas 3339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA. 
Fonte:100000; 
16.2 Os Recursos Financeiros totalizam o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
Destes, R$ 90.000,00 (noventa mil reais) serão destinados às premiações, e R$ 
10.000,00 (dez mil reais) serão destinados às despesas administrativas, sendo R$ 
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pagos como pro-labore para cada um dos 
dois integrantes convidados para compor a Comissão Habilitação e Seleção 
Artística, totalizando R$ 9.000,00 (nove mil reais) , e os R$ 1.000,00 (Um mil reais) 
restantes para gastos de transporte, hospedagem e alimentação do convidado de 
fora do estado do Rio Grande do Norte. 

IV. DA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão ser proponentes: 

4.1.1 PESSOAS FÍSICAS, maiores de 18 (dezoito) anos, residentes e 
domiciliadas no município do Natal e que tenham relação direta com o objeto 
do projeto a ser realizado com, no mínimo, 02 (dois) anos de efetiva atuação 
devidamente comprovada na área  Teatral; 
4.1.2 PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, sem fins lucrativos, com 
sede e foro no município do Natal, de natureza prioritariamente artístico-
cultural, com, no mínimo, 02 (dois) anos de efetiva atuação devidamente 
comprovada na área Teatral. 
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V. DAS INSCRIÇÕES E DOCUMENTAÇÃO
5.1 As inscrições serão gratuitas e realizadas presencialmente na sede da 
Fundação Cultural Capitania das Artes, localizada na Av. Câmara Cascudo, 434 - 
Cidade Alta - Natal/RN, no horário das 9h às 12h. 
5.2 As inscrições poderão ser feitas até às 12h do dia 31 de julho de 2018. 
5.3 A responsabilidade sobre a entrega dos documentos relativos à inscrição, 
constantes nos envelopes, será única e exclusiva do Proponente ou Representante 
Legal. 
5.4 A documentação deverá ser entregue em envelope único, contendo, no lado 
externo do envelope, as seguintes informações:  

DESTINATÁRIO 
FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES - FUNCARTE
EDITAL CENA PROCESSO
5.4.1 DOCUMENTAÇÃO PESSOA FÍSICA (no ato da inscrição) 

a) Ficha de Inscrição (ANEXO I);  
b) Cópia do Documento de Identificação (RG, Carteira de 

Habilitação ou outro documento oficial com foto);  
c) Cópia do CPF;  
d) Comprovante de endereço atualizado (conta de energia, água, 

telefone ou outros), caso não seja em nome do proponente 
anexar o contrato de locação do imóvel, caso seja em nome do 
cônjuge anexar Registro de Casamento ou declaração de união 
estável e no caso de ser em nome dos progenitores, anexar 
declaração destes comprovando residência do proponente. 

e) Certidão Negativa de Débitos Municipais (atualizada), emitida 
pela Prefeitura do Município de Natal (http://www.natal.rn.gov.br); 

f) Proposta de montagem com o maior detalhamento possível; 
g) Sinopse e/ou roteiro da obra, especificando cada uma das 

etapas:  cena curta (entre 15 e 20 minutos), e a obra completa 
(mais de 40 minutos) 

h) Descrição ou croquis de cenografia, figurino, luz e/ou outros 
elementos visuais que contribuam para a avaliação do projeto 
(opcional); 

i) Plano de trabalho; 
j) Ficha técnica; 
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k) Breve currículo do proponente; 
l) Fotos, vídeos e material ilustrativo que auxiliem na avaliação do 

projeto (não obrigatório). 
5.4.1.1 Os selecionados pessoa física terão ATÉ 5 DIAS ÚTEIS, A CONTAR 
A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO NO DIÁRIO 
OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA ENTREGAR PESSOALMENTE NA 
FUNCARTE A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

a) Dados bancários (Banco, agência, número somente de conta 
corrente); 

b) Declaração de Inexistência de Parentesco (ANEXO II); 
c) Declaração de Compatibilidade (ANEXO III); 
d) Declaração assinada, pelo proponente, de que nunca prestou 

serviço à Prefeitura Municipal do Natal, caso o proponente nunca 
tenha prestado serviço à Prefeitura (ANEXO IV); 

e) Declaração de Adimplência, expedida pela Controladoria Geral 
do Município, no caso de o proponente já ter sido contemplado 
em algum Programa e/ou Edital da Prefeitura do Natal (adquirida 
no setor financeiro - Funcarte); 

f) Declaração escrita, de nada consta, e/ou comprovação de 
aprovação e captação de Proposta no Programa Djalma 
Maranhão de Incentivos Fiscais (adquirida na Secretaria da Lei 
Djalma Maranhão - Funcarte); 

g) Declaração escrita, de nada consta, e/ou comprovação de 
aprovação no Fundo de Incentivo à Cultura (FIC – adquirida na 
Secretaria do FIC - Funcarte). 

5.4.1.2 No caso da não entrega da documentação complementar no prazo 
estabelecido no item 5.4.1.1, o projeto estará automaticamente 
desclassificado, e o suplente seguinte será chamado no seu lugar. 
5.4.2 DOCUMENTAÇÃO PESSOA JURÍDICA (no ato da inscrição) 

a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada (ANEXO 
I);  

b) Cartão do CNPJ, emitido pela Secretaria da Receita Federal 
(www.receita.fazenda.gov.br);  

c) Cópia do Estatuto devidamente arquivado no Cartório ou 
Contrato Social e suas últimas alterações; 
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d) Cópia da Ata de eleição da atual Diretoria devidamente 
autenticada em cartório;  

e) No caso de Micro Empresa (ME) apresentar Declaração emitida 
pela Junta Comercial do Estado - JUCERN;  

f) Cópia do Documento de Identificação do atual presidente ou 
sócio administrador (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou 
outro documento oficial com foto); 

g) Cópia do CPF do atual presidente ou sócio administrador; 
h) Comprovante de endereço atualizado do atual presidente ou 

sócio administrador (conta de energia, água, telefone ou outros), 
caso não seja em seu nome anexar o contrato de locação do 
imóvel, caso seja em nome do cônjuge anexar Registro de 
Casamento ou declaração de união estável e no caso de ser em 
nome dos progenitores, anexar declaração destes comprovando 
residência do proponente; 

i) Certidão Negativa de Débitos Municipais (atualizada), emitida 
pela Prefeitura do Município de Natal (http://www.natal.rn.gov.br); 

j) Proposta de montagem com o maior detalhamento possível; 
k) Sinopse e/ou roteiro da obra, especificando cada uma das 

etapas:  cena curta (entre 15 e 20 minutos), e a obra completa 
(mais de 40 minutos) 

l) Descrição ou croquis de cenografia, figurino, luz e/ou outros 
elementos visuais que contribuam para a avaliação do projeto 
(opcional); 

m) Plano de trabalho; 
n) Ficha técnica; 
o) Breve currículo do proponente; 
p) Fotos, vídeos e material ilustrativo que auxiliem na avaliação do 

projeto (não obrigatório). 
5.4.2.1 Os selecionados pessoa jurídica terão ATÉ 5 DIAS ÚTEIS, A 
CONTAR A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO NO 
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA ENTREGAR PESSOALMENTE 
NA FUNCARTE A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (atualizada - 
www.tst.jus.br/certidao); 
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b) Certidão de regularidade junto ao FGTS (atualizada) – Caixa 
Econômica Federal (www.caixa.gov.br);  

c) Certidão Negativa Conjunta de Débitos Estaduais (atualizada) 
emitida pela Secretaria Estadual de Tributação (http://
www.set.rn.gov.br); 

d) Certidão Negativa Conjunta Federal (atualizada) emitida pela 
Secretaria da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br); 

e) Declaração de Inexistência de Empregados em Condições 
Excepcionais - (ANEXO V); 

f) Declaração de Compatibilidade – (ANEXO III); 
g) Declaração assinada, pelo proponente, de que nunca prestou 

serviço à Prefeitura Municipal do Natal, caso a proponente nunca 
tenha prestado serviço à Prefeitura (ANEXO IV); 

h) Declaração de Adimplência, expedida pela Controladoria Geral 
do Município e entregue na Fundação Cultural Capitania das 
Artes (Funcarte), no caso de o proponente já ter sido 
contemplada em algum Programa e/ou Edital da Prefeitura do 
Natal; 

i) Declaração escrita, de nada consta, e/ou comprovação de 
aprovação e captação de Proposta no Programa Djalma 
Maranhão de Incentivos Fiscais (adquirida na Secretaria da Lei 
Djalma Maranhão - Funcarte); 

j) Declaração escrita, de nada consta, e/ou comprovação de 
aprovação do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC – adquirida na 
Secretaria do FIC - Funcarte); 

k) Declaração de Inexistência de Parentesco (ver ANEXO II); 
5.4.2.2 No caso da não entrega da documentação complementar no prazo 
estabelecido no item 5.4.2.1, o projeto estará automaticamente 
desclassificado, e o suplente seguinte será chamado no seu lugar. 

5.5 No caso inscrição como pessoa jurídica, sem fins lucrativos, é necessário que 
possuam registro, já concedido e válido no momento da inscrição, no Cadastro de 
Entidades Culturais de Natal, mantido pela Fundação Cultural Capitania das Artes - 
FUNCARTE. 
5.6 O proponente pessoa jurídica poderá consultar a regularidade do seu cadastro 
presencialmente, na sede da Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE. 
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5.7 Cada Proponente poderá concorrer com quantos projetos quiser. Caso mais de 
um proceso, do mesmo proponente, seja considerado apto à seleção, apenas o de 
maior nota será de fato selecionado. 
5.8 Após o envio dos projetos, não será permitida a juntada de documentos 
adicionais nem alterações/retificações dos documentos já apresentados. 
5.8.1 A pessoa jurídica na forma MEI (Micro Empreendedor Individual) terá 
obrigatoriamente que estar registrada no nome de algum profissional presente da 
ficha técnica do trabalho. 
5.9 Não serão aceitas as inscrições realizadas por correio/SEDEX. 
5.10 O Envelope somente será recebido se estiver fechado e LACRADO.  
5.11 Toda documentação exigida nesse regulamento poderá ser apresentada em 
original e/ou cópia autenticada em Cartório ou através de servidor designado para 
esta função na forma da lei. 
5.12 Os Proponentes receberão comprovante de inscrição datado pelo protocolo. 

VI. DOS IMPEDIMENTOS E MOTIVOS PARA O INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO
6.1. A falta de apresentação de quaisquer documentos aqui exigidos, ou do não 
cumprimento do estabelecido no Item 05 e seus subitens, implicará no imediato 
indeferimento da inscrição.  
6.2. Serão indeferidas as inscrições realizadas por correio, bem como postagem 
eletrônica. 
6.3. Não serão aceitas as propostas cuja ficha técnica conste algum membro que 
seja servidor e/ou integrante do Comitê Gestor, Comissão de Habilitação Jurídica, 
Comissão de Habilitação e Seleção Técnica da Fundação Cultural Capitania das 
Artes - FUNCARTE, ou da Secretaria Municipal de Cultura – SECULT, seus cônjuges 
e parentes até 2º grau, como também, as propostas de pessoas físicas ou jurídicas 
não domiciliadas no município do Natal. 
6.4. É vedada a participação de órgãos públicos e fundações privadas.  
6.5. No caso de cooperativas e/ou associações deverá ser especificado, 
obrigatoriamente, o nome do grupo, núcleo ou associado que está sendo 
representado. 
6.6. Caso o proponente inscrito como Pessoa Jurídica descumpra qualquer um dos 
subitens elencados neste Item 06 o projeto será automaticamente inabilitado. 

VII. DA SELEÇÃO DAS CENAS 
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7.1. A seleção das cenas ocorrerá por meio das seguintes etapas: 
7.1.1 Admissibilidade dos projetos, a ser realizada pela Comissão de Habilitação 
Documental designada pelo Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes - 
FUNCARTE, na qual será observado o cumprimento dos requisitos formais e 
documentais previstos neste edital e em seus anexos. A Comissão de Habilitação 
Documental será composta por 03 servidores da SECULT/FUNCARTE, não 
remunerados para tal, designados pelo Presidente da Fundação Cultural Capitania 
das Artes - FUNCARTE por meio de Portaria publicada no Diário Oficial do 
Município. A Comissão será responsável pela documentação existente no Envelope 
dos projetos inscritos neste Edital. 
7.1.2 Análise do mérito artístico, que acontecerá em quatro etapas: 

a) 1ª etapa - Inscrição de projetos (até 31 de julho de 2018) 
Os projetos inscritos serão analisados pela Comissão de Seleção Artística, 
conforme descrito no item 9.3, que selecionará até 10 Projetos, seguindo os 
critérios do item 9 e seus sub itens. Cada projeto receberá uma premiação 
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pela seleção nesta etapa. Essa premiação 
estará sujeita aos devidos descontos previstos por lei. 

b) 2ª etapa - Mostra de cenas curtas (25 e 26 de agosto de 2018) 
As 10 (dez) cenas curtas selecionadas serão apresentadas em uma mostra 
que acontecerá em duas noites. A cada noite será apresentado um bloco 
composto por cinco cenas, seguido de bate-papo com o público e a 
mesma comissão avaliadora da etapa anterior. Nesta etapa, será 
selecionado 1 (um) projeto que deverá ser desenvolvido até o nível de 
espetáculo (com mínimo de 40 minutos de duração). Por esse concurso, o 
trabalho contemplado ganhará uma premiação de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais). Essa premiação estará sujeita aos devidos descontos previstos por 
lei. 

d) 3ª etapa - Criação do espetáculo (setembro a novembro de 2018) 
A cena curta, selecionada pela comissão avaliadora na etapa anterior, irá 
montar o espetáculo na íntegra, com duração de, no mínimo, 40 (quarenta) 
minutos. Todos os eventuais gastos relativos à pagamento de profissionais e 
compra de materiais ficarão sob a responsabilidade do/a proponente. 

e) 4a etapa - Temporada de estréia (dezembro de 2018) 
O espetáculo selecionado deverá cumprir uma temporada de nove 
apresentações (três finais de semana, de sexta a domingo) em espaços da 

 8



cidade, com datas e espaços definidos pela Funcarte, durante o mês de 
dezembro de 2018. Após o cumprimento das apresentações, o 
contemplado receberá o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referentes 
ao cachê das apresentações. Esse valor estará sujeito aos devidos 
descontos previstos por lei. O contemplado deverá ter total disponibilidade 
de datas durante o mês de dezembro para realizar a temporada. 

7.2 Contra a decisão da etapa de admissibilidade caberá recurso fundamentado e 
específico à FUNCARTE, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da 
publicação do resultado, considerando-se para início da contagem o primeiro dia 
útil posterior à publicação, não cabendo recurso administrativo da decisão da 
Funcarte nestas fases. A comissão avaliadora das etapas de mérito artístico é 
soberana e não caberá recurso quanto às suas decisões.  
7.3 Os resultados de cada etapa de seleção serão publicados no Diário Oficial do 
Município e no site da FUNCARTE (www.blogdafuncarte.com.br). 
7.4 Não será permitida a complementação de documentação por ocasião da 
interposição de recurso em qualquer fase do processo de seleção. 

VIII. DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 
8.1 Caberá a unidade gerenciadora do projeto, a avaliação da execução e a 
aprovação da prestação de contas do convênio.  
8.2 Os proponentes beneficiários comprometem-se a cumprir o projeto na forma em 
que foi aprovado, salvo alterações com anuência da Funcarte.  
8.3 O projeto contemplado, que realizará a montagem e cumprirá a temporada de 
nove apresentações, compromete-se a incluir em todas as peças de publicação e 
divulgação do projeto a chancela de patrocínio/apresentação da Prefeitura do 
Natal, obedecendo aos critérios de veiculação das logomarcas estabelecidas, que 
serão disponibilizadas no ato da contratação. Após a temporada de estreia, o 
contemplado compromete-se a incluir o crédito “Este espetáculo foi realizado 
graças ao Edital Cena Processo, do Programa Natal em Cena 2018, da Funcarte/
Secult/Prefeitura do Natal” em todas as suas peças de divulgaçãoo, incluindo 
releases de imprensa, durante o período de 02 (dois) anos, a partir da data de 
estreia da obra. 
8.4 Ficam sob responsabilidade dos contemplados todos os contratos, os custos, 
os encargos e a operacionalização do projeto proposto.  
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8.5 Ao se inscreverem, os concorrentes reconhecem a inexistência de plágio no 
projeto, assumindo integralmente a autoria e respondendo exclusivamente por 
eventuais acusações ou pleitos nesse sentido.  
8.6 Os contemplados concordam em receber visitas presenciais da equipe de 
acompanhamento dos projetos durante o período de execução, e a prestar 
informações e esclarecimentos sobre o mesmo quando necessário. 
8.7 O prazo de entrega do material de comprovação de realização contendo 
relatório final com detalhamento dos locais de execução, registros fotográficos e 
videográfico (impressos/CD/DVD) e outros mídias, devem ser entregues até 10 dias 
após a realização das 09 apresentações, sendo necessário, informar previamente à 
Funcarte, através de documento, os espaços definidos, com data, horário e locais 
de realizações. 

IX. DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO TÉCNICA DOS PROJETOS 
9.1 A avaliação de caráter classificatório abrangerá todos os projetos habilitados na 
1ª etapa jurídica e técnica.  
9.2 A Comissão de Habilitação Documental será composta por 03 servidores da 
SECULT/FUNCARTE, não remunerados para tal, designados pelo Presidente da 
Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE por meio de Portaria publicada 
no Diário Oficial do Município. A Comissão será responsável pela documentação 
existente no Envelope. 
9.3 A Comissão de Seleção Artística será composta por um servidor da Funcarte 
(que não será remunerado especificamente para o exercício de tal atividade), um 
membro convidado com domicílio na cidade de Natal/RN e um membro convidado 
com domicílio em outro Estado, designados pelo Presidente da Fundação Cultural 
Capitania das Artes – FUNCARTE, por meio de Portaria publicada no Diário Oficial 
do Município, e conferirá notas aos projetos, de acordo com os critérios e 
pontuações abaixo: 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

a) Excelência artística do projeto 0 a 40

b) Qualificação dos profissionais envolvidos 0 a 20
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9.4 A pontuação final será apurada através da soma dos pontos atribuídos pela 
Comissão de Seleção Artística aos seis critérios acima citados, por mérito das 
maiores pontuações, e em ordem decrescente. 
9.5 No caso da ausência ou insuficiência do número de inscritos ou selecionados 
em alguma das etapas, a Comissão de Seleção será soberana para definir o 
remanejamento do valor restante para outra categoria, classificação de outros 
projetos ou redistribuição para os demais selecionados. Essa alteração deverá ser 
publicada em portaria pelo Presidente da Funcarte. 
9.6 A relação dos proponentes selecionados, em ordem decrescente de notas, será 
divulgada no Diário Oficial do Município (http://www.natal.rn.gov.br). 
9.7 Será constituído um Comitê Gestor, responsável pela administração, 
coordenação e manutenção/acompanhamento das ações referentes ao edital 
“Cena Processo 2018”. Sua composição será de 03 (três) membros técnicos da 
Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE indicados pelo Presidente 
desta Fundação.  

X. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 Todos os selecionados neste Edital cedem à Prefeitura Municipal do Natal o 
direito de uso de imagem e voz para todo e qualquer formato, meio de 
comunicação e mídia para ser utilizada em campanhas promocionais e 
institucionais da Prefeitura, sejam essas destinadas à divulgação por tempo 
indeterminado. 
10.2 A FUNCARTE não se responsabiliza pelas licenças e autorizações (Ex.: ECAD, 
SBAT, pagamento de direitos autorais de texto e/ou música, etc.) necessárias para 

c) Originalidade e relevância artística 0 a 10

d) Clareza e viabilidade prática do projeto 0 a 10

e) Planejamento/cronograma de execução do projeto 0 a 10

f) Coerência no planejamento das duas etapas do 
processo (Cena curta de 15 minutos e montagem)

0 a 10

TOTAL 0 a 100 pontos
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as apresentações dos espetáculos selecionados, sendo essas de total 
responsabilidade dos seus proponentes, assim como gastos de locação de espaço 
ou equipamentos para as apresentações da temporada do espetáculo selecionado. 
10.3 As cenas curtas das duas primeiras etapas deverão se adequar às condições 
do espaço a ser designado pela FUNCARTE para as mostras (configuração 
espacial, dimensões e equipamentos). Quaisquer outros equipamentos necessários 
deverão ser locados pelo proponente, após a autorização da equipe técnica do 
espaço. 
10.4 O ato da inscrição implica a plena aceitação das normas constantes no 
presente Edital. 
10.5 O(a) selecionado(a) estará sujeito às penalidades legais pela inexecução total 
ou parcial do projeto selecionado ou, ainda, pela execução em desacordo com as 
regras estabelecidas neste edital. 

10.6 Na ocorrência dos casos descritos acima, o/a proponente obriga‐se a devolver 

os recursos recebidos, atualizados de acordo com a legislação vigente à época em 
que se realizar a respectiva quitação. 
10.7 Os contemplados autorizam, desde já, a Fundação Cultural Capitania das 
Artes - FUNCARTE e a Prefeitura Municipal de Natal a mencionar seu apoio e utilizar 
em suas ações de difusão, quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, as 
peças publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, fotografias e os relatórios 
de atividades dos projetos selecionados pelo projeto Natal em Cena - Edital CENA 
PROCESSO 2018; 
10.8 Este edital não impede que os proponentes dos projetos contemplados 
obtenham outros recursos junto à iniciativa pública ou privada, utilizando ou não as 
leis de incentivo à cultura vigentes no país. No entanto, qualquer outra parceria 
deverá seguir os critérios de exposição e definição de logomarca e peças 
publicitárias (banners, distribuição de brindes e outras ações promocionais); 
10.9 O presente Edital ficará à disposição dos interessados temporariamente na 
página eletrônica da Prefeitura Municipal do Natal (http://www.natal.rn.gov.br) e 
definitivamente no Diário Oficial do Município a partir da data de sua publicação; 
10.10 Os casos omissos relativos a este edital serão decididos pelo Comitê Gestor, 
e em última instância pelo Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes - 
FUNCARTE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.  
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EDITAL CENA PROCESSO 2018 
FICHA DE INSCRIÇÃO Anexo I

IDENTIFICAÇÃO DO ARTISTA PROPONENTE PESSOA FÍSICA

Nome Completo

Nome Artístico

Telefone E-mail

Profissão CPF

RG Órgão Expedidor

Endereço Residencial

Cidade UF CEP

IDENTIFICAÇÃO DO ARTISTA PROPONENTE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PRIVADO

Razão Social CNPJ

Endereço completo

Cidade UF CEP

Telefone E-mail

Representante Cargo

Profissão CPF

RG Órgão Expedidor

Endereço Residencial

Cidade UF CEP
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MODELO ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO 

Eu, ______________________________________Declaro para os devidos fins, que de 
acordo com o § 3º do Art. 68-A, da Lei Orgânica do Município de Natal, que não 
tenho relação familiar ou parentesco consanguíneo, em linha reta ou colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive com Prefeito, o Procurador Geral do 
Município, os Secretários Municipais, o Presidente da Câmara e demais vereadores, 
os Presidentes ou Dirigentes de Autarquias, Institutos, Agências, Empresas 
Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas, bem como com 
todos os demais ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento. 
Declaro ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo a 
responsabilidade pelo seu interior teor, sob as penas da Lei.  

Natal, _______ de __________________ de 2018. 

Nome: _______________________________________ 
RG: ___________________________________ 

DATA E ASSINATURA DA INSCRIÇÃO DO PROPONENTE

Data/local Assinatura
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MODELO ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE 

Eu (nós), abaixo assinado(s), proponente ____________________________, 
DECLARO(AMOS), sob as penas da Lei, que não sou(mos) funcionário(s) público(s) 
do Município de Natal e não possuo(imos) cônjuges e parentes até o 2º grau na 
Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE; não somos integrantes do 
Conselho Municipal de Cultura e não possuo(imos) qualquer impedimento legal, e 
estou (amos) apto(s) a concorrer ao EDITAL CENA PROCESSO 2018. 

. 

__________, _____ de ________de  2018. 

(Nome da Pessoa física ou Representante Legal da Pessoa Jurídica) 
____________________________________ 

(Nome civil, n.º do RG e Assinatura) 
CPF: ___________________________________ 
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MODELO ANEXO IV 

DECLARAÇÃO 

Eu _______________________________________, brasileiro (a), portador (a) da 
Carteira de Identidade nº________________ órgão expedidor ___________, em ___/
____/___; CPF nº __________________; residente e domiciliado (a) à Rua 
_____________________________________, DECLARO, para fins de prova junto à 
Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, que nunca prestei serviço de 
nenhuma natureza, de nenhum tipo, nem individualmente e nem coletivamente à 
Prefeitura Municipal do Natal. 

Natal, ___ de __________________ de 2018. 

_____________________________________________ 
Assinatura do Responsável  
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MODELO ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS  
EM CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS 

A empresa ____________________________________________, inscrita no Edital Cena 
Processo 2018 com o CNPJ nº _________________________, por intermédio de seu 
r e p r e s e n t a n t e l e g a l o S r . 
_______________________________________________,portador da carteira de 
ident idade nº ____________________________________ e do CPF nº 
________________________________________ declara, para fins do disposto no 
inciso “V” art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos. 

____________________________,  ___  de __________ de 2018. 

_________________________________________________ 
Nome Legível e Número de identidade 

Diretor ou representante legal 
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