
Portaria nº 148/2019-GP/FUNCARTE de 20 de setembro de 2019.

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

RESOLVE:

Art. 1º Tornar pública a Seleção Pública nº 029/2019, que regulamenta o processo de
inscrição e seleção de  espetáculos de teatro  e/ou  performance para apresentações
teatrais  na  cidade do Natal,  em contribuição  à consolidação da Meta 15, do plano
Municipal de Cultura, Lei n° 6.758, de 05 de janeiro de 2018.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Natal/RN, 20 de setembro de 2019.
Dácio Tavares de Freitas Galvão 
Presidente da FUNCARTE

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 029/2019 – APOIO FINANCEIRO ESPETÁCULOS PARA
CIRCULAÇÃO NA CIDADE DO NATAL – LENÍCIO QUEIROGA

Processo Administrativo nº 027613/2019-14

A Fundação  Cultural  Capitania  das  Artes  faz  saber  que,  durante  o  período de  24 de
setembro a 10 de outubro do ano em curso, estarão abertas as inscrições para a seleção
de espetáculo teatral  e/ou performance,  que deverão circular em teatros e/ou espaços
alternativos na cidade do Natal, nas seguintes condições:

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1 As inscrições são gratuitas e  deverão  ser realizadas na  Fundação Cultural Capitania
das Artes (FUNCARTE) - localizada na Av. Câmara Cascudo, 434, no horário das 08h às
14h. 

2. DO OBJETO

2.1 Constituem objeto desta Seleção Pública a análise e seleção de 06 (seis) espetáculos
de teatro e/ou performance  para receber apoio financeiro no valor de R$4.800,00 (quatro
mil  e  oitocentos  reais),  por  proponente,  para  realização  de  02  (duas)  apresentações
teatrais em local determinado pelo proponente, que esteja inserido na cidade do Natal e em
contribuição à consolidação da Meta 15, do plano Municipal de Cultura, Lei n° 6.758, de 05
de janeiro de 2018.

2.2 A presente Seleção Pública se orienta pelo seguinte cronograma:

23/09/2019 Publicação da Seleção Pública

24/09 a 10/10/2019 Período de Inscrições

14/10/2019 Divulgação dos selecionados

15 a 17 de outubro Apresentação de recursos



18 a 21 de outubro Análise dos Recursos

22/10/2019 Publicação do resultado final

01/11 até 20/12/2019 Previsão para Realização do Projeto

2.2 Os espetáculos ou performance serão selecionados individualmente, mediante análise
da proposta.

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS E FONTE ORÇAMENTÁRIA

3.1  A  dotação  orçamentária  e  financeira  ocorrerá  à  conta  da  Unidade  Orçamentária
Projeto/Atividade  13.392.0006.2067  –  APOIO  ÀS  FESTAS  TRADICIONAIS  E  OS
FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO DE NATAL; Elemento de Despesa 333.90.36 –
333.90.39; Fonte: 10010000; no valor de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1  Poderão  se  inscrever  Pessoas  Físicas,  maiores  de  18  (dezoito)  anos,  ou  Pessoas
Jurídicas, ambos com experiência comprovada.

4.2 Os participantes selecionados devem ter conta corrente em qualquer banco ou estar em
condições de abrir conta corrente no Banco do Brasil S/A (preferencialmente), onde deverá
ser depositado o respectivo pagamento.

4.3  Não  serão  aceitas  as  inscrições  de  proponentes  servidores  e/ou  integrantes  da
Prefeitura Municipal do Natal, integrantes das Comissões de Avaliação Documental e de
Análise Artística, Vereadores, seus cônjuges e parentes até 2º grau;

4.4 O Proponente deverá manter, durante a vigência dos procedimentos contidos nesta
Seleção, todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas;

4.5 Será impedida a inscrição de proponentes que estejam suspensas temporariamente
de participar  e de licitar  com a Administração Pública ou os declarados inidôneos, na
forma dos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, bem como que constem obstáculos
jurídicos, junto à Controladoria Geral do Município e/ou relativos à diligência de quaisquer
órgãos de Poder Público Municipal.

5. CONDIÇÕES GERAIS:

5.1 A Seleção terá as seguintes etapas:

I.  Etapa 1 – Inscrição: nesta etapa, os participantes deverão observar as condições de
participação, os dias, horários e todas as demais condições da presente Seleção para
habilitação documental;

II. Etapa 2 – Seleção: a seleção dos espetáculos ou performance será feita por meio de
Comissão  de  Análise  Artística,  com  capacidade  técnica  comprovada  constituída
especificamente para este fim, e se baseará no projeto apresentado e no portfólio de cada
um dos proponentes habilitados documentalmente.

III.  Etapa  3  –  Execução:  as  apresentações  dos  espetáculos  selecionados  serão
acompanhados  por  um  representante  da  Comissão  de  Análise  Artística,  que  se  fará
presente  em cada apresentação.  O cronograma das apresentações com dia/hora/local
deverá ser informado pelo proponente por escrito à Comissão de Análise Artística.

6.  NO  ATO  DA  INSCRIÇÃO  DEVERÃO  SER  ANEXADOS  OS  SEGUINTES
DOCUMENTOS:



6.1 PESSOA FÍSICA

6.1.1 Envelope 1:

a) Ficha de inscrição preenchida de forma legível – Anexo I;

b) Cópia do Documento de Identificação (RG, Carteira de Habilitação ou outro documento
oficial com foto).

c) Cópia do CPF e comprovante de residência atualizado.

d) Comprovante de conta corrente (caso não tenha, deverá abrir depois de selecionado);

e)  Certidão  Negativa  de  Débitos  Municipais  (atualizada),  emitida  pela  Prefeitura  do
Município  de  Natal  (www.natal.rn.gov.br);  Certidão  Negativa  Conjunta  de  Débitos
Estaduais (atualizada) emitida pela Secretaria Estadual de Tributação (www.set.rn.gov.br)
e  Certidão  Negativa  Conjunta  Federal  (atualizada),  emitida  pela  Secretaria  da  Receita
Federal (www.receita.fazenda.gov.br);

f)  Declarações de “nada consta”  junto  ao Programa Djalma Maranhão e ao Fundo de
Incentivo à Cultura – FIC, e Declaração de Adimplência junto à Controladoria Geral do
Município (adquiridas na SECULT/FUNCARTE);

6.1.2 Envelope 2:

a) Proposta do espetáculo e/ou performance;

b) Currículo do proponente;

c) Portfólio com fotos do espetáculo ou performance (cada proponente deverá apresentar
no ato da inscrição,  além da proposta do espetáculo,  teatral  ou performance,  portfólio
(FOTOS, VÍDEOS, RECORTES DE JORNAIS – ou informações detalhadas com fotos de
ensaio, caso o espetáculo ou performance ainda não tenha estreado);

6.2 PESSOA JURÍDICA

6.2.1 Envelope 1:

a) Ficha de inscrição preenchida de forma legível – Anexo I;

b) Cópia do Documento de Identificação do responsável legal da empresa (RG, Carteira de
Habilitação ou outro documento oficial com foto);

c)  Cópia  do  CPF  e  comprovante  de  residência  atualizado  do  representante  legal  da
empresa;

d) Comprovante de conta corrente em nome da empresa (caso não tenha, deverá abrir
depois de selecionado);

e) Cópia do Cartão de CNPJ;

f) Declaração de Empresa Individual, emitida pela Junta Comercial do Estado – JUCERN;

g)  Certidão  Negativa  de  Débitos  Municipais  (atualizada),  emitida  pela  Prefeitura  do
Município  de  Natal  (www.natal.rn.gov.br);  Certidão  Negativa  Conjunta  de  Débitos
Estaduais (atualizada) emitida pela Secretaria Estadual de Tributação (www.set.rn.gov.br)
e  Certidão  Negativa  Conjunta  Federal  (atualizada),  emitida  pela  Secretaria  da  Receita
Federal (www.receita.fazenda.gov.br); Certidão de regularidade junto ao FGTS (atualizada)
emitida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br); Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (atualizada) emitida no site www.tst.jus.br/certidao;

h) Declarações de “nada consta” junto ao Programa Djalma Maranhão e ao Fundo de
Incentivo à Cultura – FIC, e Declaração de Adimplência junto à Controladoria Geral do
Município (adquiridas na SECULT/FUNCARTE);

http://www.set.rn.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.caixa.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.natal.rn.gov.br/
http://www.set.rn.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.natal.rn.gov.br/


i)  As microempresas e empresas de pequeno porte,  que sejam optantes  pelo simples
nacional,  previsto  no  artigo  23,  da  Lei  Complementar  n°  123/06,  deverão  apresentar
documento de comprovação.

6.2.2 Envelope 2:

a) Proposta do espetáculo e/ou performance;

b) Currículo do proponente;

c) Portfólio com fotos do espetáculo ou performance (cada proponente deverá apresentar
no ato da inscrição,  além da proposta do espetáculo,  teatral  ou performance,  portfólio
(FOTOS, VÍDEOS, RECORTES DE JORNAIS – ou informações detalhadas com fotos de
ensaio, caso o espetáculo ou performance ainda não tenha estreado);

7.  DAS  COMISSÕES DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL E COMISSÃO  DE  ANÁLISE
ARTÍSTICA E SELEÇÃO:

7.1 Os participantes serão avaliados por 02 (duas) Comissões sendo: uma Comissão de
Avaliação Documental, composta por 03 (três) funcionários do quadro da Secult/Funcarte
e  uma  Comissão  de  Análise  Artística  (não  remunerada),  de  capacidade  técnica
comprovada,  composta por 03 (três) artistas da área teatral,  sendo dois do quadro da
SecultFuncarte e/ou Prefeitura, e um membro externo, ambas Comissões designadas pelo
Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE e publicadas no Diário
Oficial  do  Município  –  DOM  (www.natal.rn.gov.br/dom)  e  no  Blog  da  FUNCARTE
www.blogdafuncarte.com.br/).

7.2 Ambas as Comissões são soberanas quanto ao mérito das decisões.

8. DA ANÁLISE E SELEÇÃO DO PROJETO SERÁ LEVADO EM CONSIDERAÇÃO:

a) Relevância da proposta dentro do contexto do espaço cultural (3.0 pontos);

b) Estética, criatividade, originalidade do trabalho (3.0 pontos);

c)  Viabilidade técnica,  entendida  como demonstração  de  capacidade  de  realização  do
projeto levando em conta o espaço artístico proposto à apresentação (4.0 pontos);

d) Total de pontos 10 (dez).

9. DO RESULTADO

9.1 O resultado final da Seleção Pública será divulgado no Diário Oficial do Município –
DOM  (https://www.natal.rn.gov.br/dom)  e  no  blog  da  Funcarte
(https://www.blogdafuncarte.com.br).

10. DOS RECURSOS

10.1 Os recursos deverão ser entregues, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da
data  da  publicação  do  resultado  no  Diário  Oficial  do  Município  –  DOM
(https://www.natal.rn.gov.br/dom), das 08h às 14h,  na Fundação Cultural  Capitania das
Artes -  FUNCARTE,  com  endereço à Av.  Câmara Cascudo,  nº 434, Centro,  Natal/RN,
CEP: 59025-280.

10.2 O RECURSO deverá conter as seguintes informações:

a) Nome do Proponente;

b) Telefone;

c) Motivação/Justificativa (recurso ou não);

d) Data e Assinatura.

11. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

https://www.natal.rn.gov.br/dom/
https://www.blogdafuncarte.com.br/
https://www.natal.rn.gov.br/dom/
http://www.blogdafuncarte.com.br/


11.1  O selecionado deverá apresentar  uma única nota fiscal  pelo valor  total  do apoio
financeiro recebido, no período de até 20 (vinte) dias úteis após as apresentações; 

11.2 A mídia digital (CD, DVD e/ou Pen Drive), contendo registros fotográficos datados,
das apresentações;

11.3  As  fotos  deverão  registrar  o  público  presente  e  o  local  que  comprovem  as
apresentações. As imagens deverão ser nítidas, de forma que seja possível identificar a
participação dos integrantes.

12. DA REMUNERAÇÃO – APOIO FINANCEIRO

12.1 Cada proposta de espetáculo receberá o apoio financeiro no valor de  R$ 4.800,00
(quatro mil  e oitocentos reais),  cujo valor abrangerá  todos os custos:  taxas bancárias,
impostos incidentes relativos à prestação de serviços e despesas direta ou indiretamente
envolvidas, não sendo devido nenhum outro valor, seja a que título for.

12.2 Os pagamentos aos projetos selecionados serão realizados em data posterior às suas
realizações,  obedecendo a ordem cronológica de pagamento,  em respeito  ao Decreto
Municipal nº 11.416 de 04 de dezembro de 2017, que disciplinou a Resolução nº 032/2016-
TCE de 01 de novembro de 2016.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS:

13.1 A inscrição na presente Seleção Pública, pressupõe a autorização de divulgação da
imagem dos participantes inscritos;
13.2  Será  designado  um  representante  da  Comissão  de  Análise  Artística  para  a
fiscalização da efetiva execução dos trabalhos.
13.3 As responsabilidades civis, penais, comerciais, e outras advindas de utilização de
direitos  autorais  e/ou  patrimoniais  anteriores,  contemporâneas  ou  posteriores  à
formalização da oficina cabem exclusivamente ao selecionado.
13.4  Os  casos  omissos  relativos  à  presente  Seleção  Pública  serão  resolvidos  pela
Comissão de Análise Artística, ouvidas as áreas competentes da SECULT/FUNCARTE.


	Presidente da FUNCARTE

