4/2021-GP/FUNCARTE de 27 de setembro de 2021.

RESOLVE:

6/2021 -

FINANCEIRO PARA O

Esta portaria entra e
Natal/RN, 27 de setembro de 2021.
Presidente da FUNCARTE

006/2021 -

FINANCEIRO PARA O
PARA COMPOR A

Processo Administra

- 20210604483
FUNCARTE, no uso de suas
006/2021 FINANCEIRO

PARA O
GRUPOS)
FIGUEIREDO

1. DO OBJETO
1.1 Selecionar e apoiar financeiramente 30 (trinta
, no
2. DA FINALIDADE
2.1 Promover, incentivar, revelar, apoiar financeiramente e colaborar para o fomento das
m Natal no ano de 2021, constituindo

Natal em Natal 2021, com a finalidade de ofertar

e som.
BEM COMO O DISTANCIAMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DA
DO COVID-19.
3
de natureza cultural e que conste o agenciamento como uma de suas atividades devidamente
os estados do Brasil.
3.2 Os Proponentes
3.3 O Microempreendedor
3.4 Bandas e/ou
referidos grupos.
nela contidas, bem como seus anexos e normas legais.
4. DOS IMPEDIMENTOS

Municipal, Estadual e Federal.
-TCE-RN,

2021.
2021)

www.blogdafuncarte.com.br,
inte e quatro) horas do dia 07 de outubro de
GP/FUNCARTE de 29 de setembro de

nos subitens 5.4 e 5.5.
a)

www.receita.fazenda.gov.br);

o ou por servidor no ato
JUCERN;
www.tst.jus.br/certidao);
(www.caixa.gov.br);
ura Municipal do
Natal (www.natal.rn.gov.br);
www.set.rn.gov.br);
(www.receita.fazenda.gov.br);
II);
- CGM, caso tenha
emitida
pela SECULT/FUNCARTE.

IV);
conta (Anexo V);
FIC (emitida pela Secretaria
Executiva do Conselho Municipal de Cultura) emitida pela SECULT/FUNCARTE;
v) Decl
emitida

pela

SECULT/FUNCARTE;
w
Respons
5.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, que sejam optantes pelo simples
presentar
5.6
a)

documento oficial com foto);

nom
proponente;
ra Municipal do
Natal (www.natal.rn.gov.br);
http://www.set.rn.gov.br);
Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);
XO II);
II);
j)
IV);

k)

ivos Fiscais
emitida pela

SECULT/FUNCARTE;
l)
FIC (emitida pela Secretaria
Executiva do Conselho Municipal de Cultura) emitida pela SECULT/FUNCARTE;
- CGM, caso tenha
emitida
pela SECULT/FUNCARTE.
n)
conta (Anexo V);

5.7 Todas as Decl
(84)

fornecidas pela SECULT/
-mail secult.funcarte@natal.rn.gov.br

o ser

98898-4082,
, de segunda a sexta (exceto feriados),

proponente ir at
5.8
I);
c) Release;

e)
5.9
al.
5.10
5.11
5.12
5.13
enviados em formato PDF.

civil, remunerado

r

e
o remunerados para tal, designados pelo Presidente da Funcarte por

-

DOM

(http://www.natal.rn.gov.br/dom)

Artes
(http://www.natal.rn.gov.br/dom)

-

DOM

dos demais atos normativos complementares dela decorrentes;

progra

5.4 e 5.5

7.3 desta

Banda e/ou Grupo com o contexto do segmento mencionado.
(release, clipping, website, blog e etc) para
musical
entregue no ato
-se a qualidade geral do material apresentado (qualidade da proposta
-musical)

(vinte) pontos.

8. DOS RECURSOS FINANC

Projeto/Atividade;

FUNCARTE; Elemento de Despesa: 333.90.31, 333.90.36 ou 333.90.39; Fonte: 10010000; no
valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
orme tabela abaixo:
QUANTIDADE
30

APOIO
FINANCEIRO
R$
1.000,00

VALOR TOTAL
R$
30.000,00

8.2 O AUX
havendo antecipa
-TCE de 01 de novembro de 2016.
9.1 A lista dos Selecionados

DOM
www.natal.rn.gov.br/dom
-se,

ser
convocadas a firmar contrato, nas oportunidades e quantidades que a FUNCARTE necessitar,

dezembro de 2021, a partir
DOM,
o.

9.11
no
site
www.blogdafuncarte.com.br,
(www.natal.rn.gov.br/dom).
10. DOS RECURSOS

-

izadas
DOM

DOM (http://www.natal.rn.gov.br/dom), para
10.2 Os recursos deve
email secult.funcarte@natal.rn.gov.br
modalidade que o mesmo foi inscrito e, ob
24h do dia 14 de outubro de 2021.

dezembro de 2021.
12. D

das pela Prefeitura

13.

do evento.

14. DO CRONOGRAMA
28 de setembro de 2021
28 de setembro a 07 de outubro de 2021
selecionados

13 de outubro de 2021
13 e 14 de outubro de 2021
15 de outubro de 2021

Resultado Final

18 de outubro de 2021

15.
15
(cinquenta) minutos.
15.2
forma da Lei.
15.3
Secretaria Municipal de Cultura

al do Natal, a
al audiovisual,

15.4
-se

o

prazo

inicialmente

estabelecido,

exceto

quando,

15.5
e processos.
15.6
ra.
15.7
a, podendo ser,
CONTRATANTE.
15.8
15.9
15.10

15.11
por mais privilegiado que seja.
15.12

o

