
Portaria nº 226/2019-GP/FUNCARTE de 14 de novembro 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 043/2019 – Apoio Financeiro
para  Aquisição  de Arte  Naif  –  Ano 2019,  que regulamenta  o  processo  de
inscrição e seleção de obras relacionados à Arte Naif.

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

Natal/RN, 14 de novembro de 2019.
Dácio Tavares de Freitas Galvão 
Presidente da FUNCARTE

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 043/2019 – APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO
DE ARTE NAIF

Processo Administrativo nº 034613/2019-71

O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a Seleção Pública nº 043/2019 – Apoio
Financeiro  para  Aquisição  de  Arte  Naif  –  Ano  2019,  que  regulamenta  o
processo de inscrição e seleção de obras relacionados à Arte Naif, em respeito
à  diversidade  e  em  conformidade  com  os  preceitos  da  Lei  Orgânica  do
Município de Natal nos termos do art. 166, inciso I e Lei Federal nº 8.666/93 de
21 de junho de 1993.

1. DA FINALIDADE

1.1 A Prefeitura Municipal de Natal, através da Fundação Cultural Capitania das
Artes  –  FUNCARTE,  promove  a  Seleção  Pública  nº  043/2019  –  Apoio
Financeiro  para Aquisição de Arte  Naif  –  Ano 2019,  que tem por  finalidade
apoiar financeiramente, difundir as tradições artísticas e culturais voltadas para
as expressões, manifestações, hábitos e arte da cultura popular, desde que não
firam as normas legais e contribuir para cumprimento da meta nº 32 do Plano
Municipal de Cultura, Lei nº 6.758, de 05 de janeiro de 2018.

1.2 Arte Naif, entende-se como um termo usado para designar um tipo de arte
popular  e  espontânea. Possui  características  baseadas na simplificação dos
elementos  e  costuma  exibir  grande  quantidade  de  cores,  valorizando  a
representação  de  temas  cotidianos  e  manifestações  culturais  do  povo.
Geralmente é produzida por artistas autodidatas, ou seja, que não possuem
conhecimento formal  e técnico de arte,  mas que exibem produções em que
outros princípios são considerados, como a autenticidade.

2. DO OBJETO

2.1 Constitui  objeto  desta  Seleção  Pública  selecionar  e  adquirir,  através de
apoio  financeiro,  15  (quinze)  obras de artes  visuais,  no  estilo  Art  Naif  para
ampliar o acervo do Museu de Cultura Popular Djalma Maranhão.

3. DA INSCRIÇÃO



3.1  As  inscrições  nesta  Seleção  Pública  serão  gratuitas  e  realizadas
presencialmente  ou  por  procuração  para  este  fim,  na  Biblioteca  Pública
Municipal  Esmeraldo  Siqueira,  situada  na  Fundação  Cultural  Capitania  das
Artes  –  FUNCARTE,  na  Avenida  Câmara  Cascudo,  434  –  Cidade  Alta,
Natal/RN,  no  horário  das  9h  às  13h,  através  de  formulários  em  anexo
disponíveis no Diário Oficial do Município (http://www.natal.rn.gov.br/), e no blog
da FUNCARTE (http://www.blogdafuncarte.com.br).

3.2 A presente Seleção Pública seguirá o cronograma a seguir:

18 de novembro de 2019 Publicação da Seleção Pública

18 de novembro a 27 de dezembro de 2019 Período de Inscrições

02 de janeiro de 2020 Divulgação dos Inscritos

14 de janeiro de 2020 Divulgação dos Selecionados

14 a 16 de janeiro de 2020 Apresentação de Recursos

16 a 22 janeiro de 2020 Análise dos Recursos

24 de janeiro de 2020 Publicação do Resultado Final

3.3 Ao proponente, fica declarado o aceite das condições estipuladas, contidas
nesta Seleção Pública.

3.4 Toda documentação exigida nesta Seleção Pública poderá ser apresentada
em original e cópia devidamente autenticada em cartório ou por servidor no ato
da inscrição.

3.5 Deverá o proponente apresentar 01 (um) envelope contendo documentação
exigida no subitem 3.6 e até 03 (três) obras para cada temática.

3.6 Envelope 01 – Habilitação Documental: triagem de caráter eliminatório, com
objetivo de verificar se o proponente cumpre as exigências previstas para a
inscrição, onde o Envelope deverá estar devidamente identificado com nome
completo  do  proponente,  endereço  e  telefone  e  conter  em  seu  interior  a
documentação exigida completa que será analisada no ato da inscrição, por
servidor  da  SECULT/FUNCARTE,  que  somente  será  efetuada  mediante  a
apresentação da mesma em sua totalidade.

3.6.1 Pessoa física

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

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

c) Cópia do CPF;

d)  Cópia  de  comprovante  de  endereço  atualizado  em nome  do  proponente
(conta de luz, água ou telefone);

e) Comprovante de dados bancários do proponente (Banco, Agência e Conta
Corrente);

f) Certidão Negativa de Débitos Municipais (vigente), emitida pela Prefeitura do
Município de Natal (www.natal.rn.gov.br);

g) Certidão Negativa de Débitos Estaduais (vigente), emitida pela Secretaria de
Tributação (www.set.rn.gov.br);
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h) Certidão Negativa de Débitos Federais (vigente), emitida pela Secretaria da
Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br)

i) Declaração de Inexistência de Parentesco – (ANEXO III);

j) Declaração de nada consta junto ao Programa Djalma Maranhão (adquirida
na Secretaria Executiva da Lei Djalma Maranhão – FUNCARTE);

k) Declaração de nada consta junto ao Fundo de Incentivo à Cultura – FIC
(adquirida  na  Secretaria  Executiva  Do  Conselho  Municipal  de  Cultura  –
FUNCARTE);

l)  Declaração  de  Adimplência  junto  à  Controladoria  Geral  do  Município
(adquirida na FUNCARTE);

m) Proposta artística devidamente preenchida e assinada (Anexo II);

n) Breve Currículo artístico do proponente para comprovação de atuação na
área artística e/ou cultural com foco na temática Arte Naif;

o) Portfólio (clipping, release, website, blog e etc.).

3.6.2 Pessoa jurídica

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

b) Cópia do Documento de Identificação (RG, CNH ou outro documento oficial
com foto);

c) Cópia do CPF do representante legal;

d) Cópia do comprovante de endereço atualizado (Conta de energia, água ou
telefone) do atual Presidente ou Sócio Administrador;

e) Comprovante de dados bancários da conta jurídica (Banco, Agência e Conta
Corrente);

f)  Cartão  do  CNPJ,  emitido  pela  Secretaria  da  Receita  Federal
(http://www.receita.fazenda.gov.br);

g) Certidão de regularidade junto ao FGTS (atualizada; http://www.caixa.gov.br);

h) Cópia do Estatuto Social  devidamente arquivado no Cartório  ou Contrato
Social e suas últimas alterações;

i) Cópia da Ata de eleição da atual Diretoria;

j) Declaração de empresa individual emitida pela Junta Comercial do Estado –
JUCERN, no caso de empresa individual;

k)  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  (atualizada;
http://www.tst.jus.br/certidao);

l)  Certidão  Negativa  de  Débitos  Municipais  (atualizada;
http://www.natal.rn.gov.br);

m)  Certidão  Negativa  de  Débitos  Estaduais  (atualizada;
http://www.set.rn.gov.br);

n)  Certidão  Negativa  da  Receita  Federal  (atualizada;
http://www.receita.fazenda.gov.br);

o) Declaração de inexistência de parentesco (Anexo III);

p) Declaração de compatibilidade (Anexo IV);

q)  Declaração  de  inexistência  de  empregados  em  condições  excepcionais
(Anexo V);
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r) Declaração de nada consta junto ao Programa Djalma Maranhão (adquirida
na Secretaria Executiva da Lei Djalma Maranhão – FUNCARTE);

s) Declaração de nada consta junto ao Fundo de Incentivo à Cultura – FIC
(adquirida  na  Secretaria  Executiva  do  Conselho  Municipal  de  Cultura  –
FUNCARTE);

t)  Declaração  de  Adimplência  junto  à  Controladoria  Geral  do  Município
(adquirida na FUNCARTE);

u) Proposta artística devidamente preenchida e assinada (Anexo II);

v) Breve Currículo artístico do proponente para comprovação de atuação na
área artística e/ou cultural com foco na temática Arte Naif;

x) Portfolio (clipping, release, website, blog e etc.).

3.7 As obras apresentadas deverão ser no tamanho 40cm x 60cm e estarem de
acordo com a temática escolhida.

3.8 O proponente receberá comprovante de inscrição com data do recebimento
da documentação.

3.9 O proponente poderá se inscrever em todas as temáticas, com até 03 (três)
obras distintas, mas só serão selecionadas 02 (duas) obras, no máximo, por
proponente.

3.10  A  lista  das  obras inscritas  será  homologada  pelo  Presidente  da
FUNCARTE  e  publicada  no  Diário  Oficial  do  Município
(http://www.natal.rn.gov.br/).

4.  DOS  IMPEDIMENTOS  E  MOTIVOS  PARA  O  INDEFERIMENTO  DA
INSCRIÇÃO

4.1  A  não  observância  de  quaisquer  itens  desta  Seleção  Pública  levará  à
imediata desclassificação do proponente.

4.2 Serão indeferidas as inscrições realizadas por correio, bem como postagens
eletrônicas.

4.3  Não serão aceitas  as propostas cuja ficha técnica conste algum membro
proveniente dos servidores da SECULT/FUNCARTE, seus cônjuges e parentes
até 2º grau.

4.4 É vedada a participação de órgãos da administração pública.

4.5  O  proponente  deverá  manter  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação  exigidas,  durante  a  vigência  dos  procedimentos  contidos  nesta
Seleção Pública.

4.6 Serão invalidadas as inscrições cuja apresentação desvalorize ou exponha
alguém  à  situação  de  constrangimento,  intolerância  religiosa,  bem  como
manifestações de homofobia ou discriminação racial.

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DO APOIO

5.1 O valor total  dos recursos para esta Seleção Pública é  de R$ 9.000,00
(nove mil reais), provenientes do orçamento geral da FUNCARTE, referente ao
exercício do ano de 2019, através da dotação orçamentária elencada no Projeto
de  Atividade  nº  13.392.0006.2022  –  IMPLEMENTAÇÃO  DA  POLITICA  DE
EDITAIS NA ÁREA DA CULTURA; Elemento de Despesa 333.90.36; 333.90.39;
333.90.31; Fonte: 10010000, distribuídos em totais abaixo discriminados para
os referidos temas.
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5.2  Serão  selecionadas  15  (quinze)  obras,  onde  cada  obra  selecionada
receberá R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando R$ 9.000,00 (nove mil reais).

5.3 O pagamento do apoio financeiro ocorrerá  em data posterior à realização
dos projetos, 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.

6. DA SELEÇÃO DOS PROJETOS

6.1 A primeira fase desta Seleção Pública acontecerá no ato da inscrição, onde
apenas os proponentes que apresentarem documentação completa exigida no
subitem 3.6 terão suas obras encaminhadas para a segunda fase, à Comissão
de Seleção Técnica.

6.2  A  Comissão  de  Seleção  Técnica  será  composta  por  03  (três)  técnicos,
designados pelo Presidente da FUNCARTE por meio de Portaria publicada no
Diário  Oficial  do  Município  (http://www.natal.rn.gov.br/),  sendo  esta  a
responsável pela avaliação e seleção das obras apresentadas, observadas as
exigências técnicas constantes nesta Seleção Pública.

6.3  A lista  das obras selecionadas pela Comissão de Seleção Técnica será
homologada pelo Presidente da FUNCARTE e publicadas no Diário Oficial do
Município (http://www.natal.rn.gov.br/).

6.4 As obras selecionadas serão expostas no Museu de Cultura Popular Djalma
Maranhão no período correspondente à temática escolhida.

7. DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA

7.1 A Comissão de Seleção Técnica seguirá os critérios abaixo detalhados para
o exame, julgamento e classificação das obras apresentadas, levando-se em
conta as qualidades fundamentais:

CARACTERÍSTICA APRESENTADA/ CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

Criatividade 0 a 20 pontos

Acabamento Técnico 0 a 20 pontos

Coerência com o Tema 0 a 20 pontos

7.2 O somatório das notas é 60 pontos.

7.3 A nota final será o resultado da média entre o somatório das notas dos
avaliadores,  a  qual  será  publicada  no  Diário  Oficial  do  Município
(http://www.natal.rn.gov.br/).

7.4 Havendo empate entre a nota final dos proponentes, o desempate seguirá a
seguinte ordem de pontuação dos critérios: 

a) Maior nota no critério criatividade; 

b) Coerência com a temática do objeto desta Seleção Pública; 

c) Análise do acabamento técnico.

7.5 O apoio aos projetos selecionados será estabelecido por mérito das maiores
pontuações, em ordem decrescente, e por temáticas. 

8. DOS RECURSOS
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8.1 Os proponentes não selecionados terão um prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar  da  publicação  da  lista  a  que  se  refere  o  subitem 6.3,  para  interpor
recursos à Comissão de Seleção Técnica.

8.2  Os  recursos  mencionados  deverão  ser  entregues  fisicamente  no
Departamento de Patrimônio Cultural da FUNCARTE.

8.3 Os recursos serão julgados em até 5 (cinco) dias úteis, e o resultado final da
das obras selecionadas será publicado pela Comissão de Seleção Técnica por
meio do Diário Oficial do Município  (http://www.natal.rn.gov.br/) e homologado
pelo Presidente da FUNCARTE, de acordo com cronograma elencado no item
3.2, sendo de total responsabilidade do proponente acompanhar a atualização
dessas informações.

10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

10.1 Esta Seleção Pública entrará em vigor na data de sua publicação e terá
vigência de 01 (um) ano, a contar da data de homologação do resultado final; 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1  A  FUNCARTE  poderá  prorrogar,  adiar,  revogar  ou  anular  a  presente
Seleção Pública, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes qualquer
direito a reembolso, indenização ou compensação.

11.2 O Proponente convocado autoriza, desde já, a SECULT/FUNCARTE e a
Prefeitura Municipal do Natal a mencionarem seu apoio e utilizar em suas ações
de  difusão,  quando  entenderem  oportuno,  sem  qualquer  ônus,  as  peças
publicitárias, fichas técnicas, material  audiovisual,  fotografias e relatórios dos
proponentes selecionados nesta Seleção Pública.

11.3  Fica  estabelecido  que  o  apoio  financeiro  para  as  15  (quinze)  obras
selecionadas, 03 (três) por temática, será incorporado ao acervo do Museu de
Cultura Popular Djalma Maranhão.

11.4 O contemplado deverá apresentar a nota fiscal no período de 30 (trinta)
dias úteis após a apresentação da obra.

11.5 O contemplado terá que comprovar a apresentação da obra por meio de
mídias digitais (pen drive), contendo registros fotográficos, reportagens, vídeo
(amador ou profissional) dentre outros.

11.6 A qualquer  tempo, antes da data de abertura do processo de Seleção
Técnica,  poderá  a  FUNCARTE,  se  necessário,  modificar  este  instrumento,
hipótese  em  que  deverá  proceder  à  divulgação,  reabrindo-se  o  prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das inscrições propostas.

11.7 É facultado ao Departamento de Patrimônio Cultural promover, a qualquer
tempo,  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução  de
processos.

11.8 Poderá a autoridade competente, a qualquer tempo, excluir proponente,
em despacho motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou
posterior à habilitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica
ou financeira.

11.9 O não cumprimento das normas desta Seleção Pública, implicará na não
participação em futuros editais, chamamentos públicos ou leis pertencentes à
SECULT/FUNCARTE.
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11.10  As  responsabilidades  civis,  penais,  comerciais,  e  outras  advindas  de
utilização  de  direitos  autorais  e/ou  patrimoniais  anteriores,  cabem
exclusivamente ao contemplado.

11.11 As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento
do objeto desta Seleção Pública poderão ser prestados no local de entrega da
documentação necessária à devida inscrição.

11.12 Os casos omissos relativos a esta Seleção Pública serão decididos pelo
Departamento  de  Patrimônio  Cultural  e  homologados  pelo  Presidente  da
FUNCARTE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.


