ERRATA DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 –
CREDENCIAMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS PARA
A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO MACAPÁ 261 ANOS.
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, no uso de suas atribuições, publica
ERRATA junto ao Edital de Chamada Pública Nº 001/2019 – FUMCULT/PMM Credenciamento de Atividades Artísticas e Culturais para a Programação do Evento
Macapá 261 Anos, para nele fazer constar:
Onde se lê:
Art. 21. Proponentes de atrações CREDENCIADAS e CONVOCADAS deverão
PROTOCOLAR NA FUMCULT ou fazer UPLOAD no Sistema Municipal de
Informações e Indicadores Culturais - SMIIC, dos documentos abaixo descritos,
obedecendo aos prazos descritos no Art. 9º.
Proponente Pessoa Física
 Cópia do RG (ou qualquer documento oficial de identificação com foto), CPF e
Carteira de Trabalho com PIS;
 Certidão Negativa de Débitos Municipais;
 Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
 Certidão Negativa da Receita Federal;
 Dados Bancários de Titularidade do Proponente (cópia do cartão ou extrato bancário
de conta corrente ou poupança);
 Comprovante de residência atualizado;
 02 (Duas) Comprovações de recebimento de cachê, de acordo com os valores
pleiteados ou aproximados, em nome do artista ou da atração/atividade artísticas e
culturais representada (Contratos, Notas Fiscais e/ ou Recibos em papel timbrado onde
conste o CPF ou CNPJ do emitente e telefone de contato)
Proponente Pessoa Jurídica
 Cópia simples do cartão do CNPJ (atividade econômica exercida pela proponente
deve ser compatível com o objeto do edital);
 Cópia do Certificado de Micro Empreendedor Individual – MEI (atividade econômica
exercida pela proponente deve ser compatível com o objeto do edital)
 Cópia do Ato Constitutivo Registrado em Cartório (quando for o caso)
 Cópia simples do estatuto ou contrato social;
 Relação de membros da diretoria;
 Cópia simples de RG e CPF dos Dirigentes;
 Certidão Negativa de Débitos Municipais;
 Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
 Certidão Negativa da Receita Federal;
 Certidão de Regularidade do FGTS;
 Certidão Negativa de Débitos trabalhistas;
 Comprovação de atuação dos últimos 02 (dois) a 05 (cinco) anos consecutivos, de
acordo com a faixa de investimento pleiteada, através de portfólio (recorte de jornais,
revistas e matérias em plataforma digital) em nome do artista ou da atração/atividade
artísticas e culturais representada;
 Dados Bancários de Titularidade do proponente;

 02 (duas) comprovações de recebimento através de Contratos, Recibos (em papel
timbrado que conste o CPF ou CNPJ do emitente) ou Notas Fiscais de cachês de acordo
com os valores pleiteados ou aproximados, em nome do artista ou da atração/ atividade
artísticas e culturais representada.
No Anexo II Tabela de Valores de Referência para Cachês Artísticos:

07

Artes Cênicas

08

Artes Cênicas

TEATRAIS TIPO I – Espetáculos teatrais e/
ou circenses, adultos ou infantis. Mínimo 03
anos de experiência, comprovados através de
fotografias, recortes de jornais, vídeos de
internet, declarações, certificados e etc. A
apresentação terá a duração mínima de 30
minutos.
PEÇAS TEATRAIS TIPO II – Espetáculos
teatrais e/ ou circenses, adultos ou infantis.
Mínimo
05
anos
de
experiência,
comprovados através de fotografias, recortes
de jornais, vídeos de internet, declarações,
certificados e etc. A apresentação terá a
duração mínima de 30 minutos.

R$ 2.000,00

R$ 3.000,00

Leia-se:
Art. 21. Proponentes de atrações CREDENCIADAS e CONVOCADAS deverão
PROTOCOLAR NA FUMCULT ou fazer UPLOAD no Sistema Municipal de
Informações e Indicadores Culturais - SMIIC, dos documentos abaixo descritos,
obedecendo aos prazos descritos no Art. 9º.
Proponente Pessoa Física
 Cópia do RG (ou qualquer documento oficial de identificação com foto), CPF e
Carteira de Trabalho com PIS;
 Certidão Negativa de Débitos Municipais;
 Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
 Certidão Negativa da Receita Federal;
 Dados Bancários de Titularidade do Proponente (cópia do cartão ou extrato bancário
de conta corrente ou poupança);
 Comprovante de residência atualizado;
 Contrato de Exclusividade com assinaturas reconhecidas em cartório, vigente pelo
período mínimo de 06 (seis);
 02 (Duas) Comprovações de recebimento de cachê, de acordo com os valores
pleiteados ou aproximados, em nome do artista ou da atração/atividade artísticas e
culturais representada (Contratos, Notas Fiscais e/ ou Recibos em papel timbrado onde
conste o CPF ou CNPJ do emitente e telefone de contato)
Proponente Pessoa Jurídica
 Cópia simples do cartão do CNPJ (atividade econômica exercida pela proponente
deve ser compatível com o objeto do edital);
 Cópia do Certificado de Micro Empreendedor Individual – MEI (atividade econômica
exercida pela proponente deve ser compatível com o objeto do edital)
 Cópia do Ato Constitutivo Registrado em Cartório (quando for o caso)

 Cópia simples do estatuto ou contrato social;
 Relação de membros da diretoria;
 Cópia simples de RG e CPF dos Dirigentes;
 Certidão Negativa de Débitos Municipais;
 Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
 Certidão Negativa da Receita Federal;
 Certidão de Regularidade do FGTS;
 Certidão Negativa de Débitos trabalhistas;
 Comprovação de atuação dos últimos 02 (dois) a 05 (cinco) anos consecutivos, de
acordo com a faixa de investimento pleiteada, através de portfólio (recorte de jornais,
revistas e matérias em plataforma digital) em nome do artista ou da atração/atividade
artísticas e culturais representada;
 Dados Bancários de Titularidade do proponente;
 Contrato de Exclusividade com assinaturas reconhecidas em cartório, vigente pelo
período mínimo de 06 (seis);
 02 (duas) comprovações de recebimento através de Contratos, Recibos (em papel
timbrado que conste o CPF ou CNPJ do emitente) ou Notas Fiscais de cachês de acordo
com os valores pleiteados ou aproximados, em nome do artista ou da atração/ atividade
artísticas e culturais representada.
No Anexo II Tabela de Valores de Referência para Cachês Artísticos:

07

Artes Cênicas

08

Artes Cênicas

TEATRAIS TIPO I – Espetáculos teatrais e/
ou circenses, adultos ou infantis. Propostos
por artistas, grupos ou companhias com no
mínimo
03
anos
de
experiência,
comprovados através de fotografias, recortes
de jornais, vídeos de internet, declarações,
certificados e etc. A apresentação terá a
duração mínima de 30 minutos.
PEÇAS TEATRAIS TIPO II – Espetáculos
teatrais e/ ou circenses, adultos ou infantis.
Propostos por artistas,
grupos ou
companhias com no mínimo 05 anos de
experiência, comprovados através de
fotografias, recortes de jornais, vídeos de
internet, declarações, certificados e etc. A
apresentação terá a duração mínima de 30
minutos.

R$ 2.000,00

R$ 3.000,00

Macapá – AP, 17 de janeiro de 2019.

Odemarina Santos Pereira
Diretora-Presidente da Fundação Municipal de Cultura – FUMCULT/PMM
Decreto nº 0593/2018-PMM

