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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 189/2020 
 
 
O MUNICÍPIO DE RENASCENÇA, ESTADO DO PARANÁ, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria 287/2019, com a devida 
autorização expedida pelo Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO a quem possa 
interessar o presente CHAMAMENTO PÚBLICO que tem por objeto o 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DA CULTURA 
PARA PRODUÇÃO ARTÍSTICA NA CATEGORIA DANÇA, nos termos e 
condições estabelecidos neste Edital, que se regerá pela Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017, 
de 29 de junho de 2020 , art. 2º, inciso III, Decreto Federal Regulamentador nº 10.464 de 
agosto de 2020 além da Lei Federal n.º 8.666/93, que rege as licitações e contratos 
administrativos, e na forma deste Edital. 
 
1 – OBJETO E FINALIDADE 

 
1.1. O presente edital tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS DA ÁREA DA CULTURA PARA PRODUÇÃO ARTÍSTICA NA 
CATEGORIA DANÇA. 
 
1.2. A presente licitação para contratação integra as ações de fomento do setor cultural 
previstas no art. 2º, III, da Lei Federal nº 14.017, de 29 de julho de 2020 – Lei Aldir Blanc 
e que devem ser executadas pelo Município. 
 
1.3. A realização deste Edital decorre da necessidade de atuação imediata do poder 
público para minimizar o impacto gerado pelas medidas preventivas que foram e estão 
sendo tomadas para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, que implicaram na 
suspensão/interrupção dos eventos artístico-culturais no Município pela aglomeração de 
pessoas e risco para a saúde pública.  

1.4. As ações de fomento ao setor artístico e cultural de Renascença contribuirá para a 
geração de renda e oportunizará o acesso da população às atividades artísticas e culturais 
neste ano em que foi preconizado o isolamento social, contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida na atual situação do Município.   

2 – DO CREDENCIAMENTO 
  
2.1. O presente credenciamento destina-se as Pessoas Jurídicas da área da cultura, 
sediadas no Município de Renascença há pelo menos 02 (dois) anos, a fim de fomentar 
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as atividades artístico-culturais do Município. 
 
2.2. Os proponentes habilitados no presente chamamento firmarão contratos com o 
Município de Renascença, com base no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, que terá vínculo 
a este Edital com suas cláusulas e minutas, aos documentos e às propostas apresentadas 
pelas proponentes do certame. 
 
2.3. Os requisitos de habilitação e a regularidade da documentação serão verificados pela 
Comissão de Licitações. 
 
2.4. Após a divulgação da lista de inscritos, os habilitados terão o prazo de 10 (dez) dias 
para promover a entrega das mídias com o material da apresentação. 
 
2.5.  A verificação do atendimento das propostas artísticas ao exigido neste Edital será 
realizada pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, cuja Ata de Avaliação/Parecer 
fundamentará a homologação do resultado do credenciamento e contratação. 
 
2.6. O Comitê de Gestão da Lei Aldir Blanc acompanhará as ações relacionadas ao Edital 
e exarará parecer favorável acerca da habilitação das inscrições de acordo com o exigido 
no edital. 
 
3 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PRODUÇÃO 
 
3.1. Compete aos proponentes credenciados a produção de um vídeo contendo a 
apresentação de dança, com no mínimo 15 (quinze) integrantes e com duração entre 45 
(quarenta e cinco) à 90 (noventa minutos); 
 
3.2. Os proponentes habilitados poderão utilizar local próprio para o desenvolvimento da 
produção, desde que contenha as condições adequadas para uma gravação. 
 
3.3. Os proponentes habilitados também poderão utilizar o Centro de Eventos Geraldo 
Giacomini para gravação do material necessário à sua inscrição e participação, 
MEDIANTE AGENDAMENTO a ser realizado na Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte. 
 
3.4.O vídeo, com a produção da dança deve seguir as seguintes especificações e 

orientações:  
 

a) o conteúdo tem que ser gravado na horizontal;  
b) o vídeo gravado deve ter no mínimo 45 minutos e no máximo 90 minutos;  
c) Formato do vídeo: MP4;  
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d) o vídeo não deve conter nenhuma logo, escrita de créditos ou algo similar;  
e) o vídeo deve ser de classificação indicativa livre (ver classificações em: 
https://www.justica.gov.br/seusdireitos/classificacao/cartilh_informacaoliberdadeesc
olha.pdf); 
f) deve possibilitar a disponibilização no YouTube; 
g) na gravação utilizar preferencialmente um fundo na cor branca ou outra cor clara 
(ex.: uma parede, um tecido, etc.), evitar ângulos com janela ou porta ao fundo, pois 
o excesso de contraste pode prejudicar a imagem;  
h) evitar realizar a gravação em ambiente externo para que não tenha interferência do 
vento ou do excesso de luz;  
i) quando for gravar em ambiente interno, certificar-se que a iluminação está adequada 
para gravação (evite lugares escuros);  
j) preferencialmente, quando for o caso, o celular ou câmera utilizada na gravação 
deve ficar em um local estático sem movimento (tripé, banco, mesa, suporte, etc.) e 
gravar imagem e som com boa qualidade; 
k) deverá ser observada a qualidade do áudio do vídeo, recomendando-se que se faça 
alguns testes antes, evitando local com muito barulho externo isso pode prejudicar a 
captação do áudio para o vídeo. 
 

3.6.  Os participantes habilitados terão o prazo de 07 (sete) dias, após a divulgação 
do resultado final, para promover a entrega das mídias com o material da 
apresentação na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. 

 
4 – DOS VALORES  
 
4.1. O valor total de recursos disponibilizado para esta ação é de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais), para dividir entre as proponentes habilitadas e que fizerem suas apresentações nos 
termos deste Edital.  
 
4.2. Os valores serão liberados em parcela única correspondente ao valor da proposta. 

 
5 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO: 
 
5.1. Poderão se inscrever no presente Edital as Pessoas Jurídicas da área da cultura que: 
5.1.1. Estejam sediadas no Município de Renascença há pelo menos 02 (dois) anos; 
5.1.2 Tenham atuado profissionalmente na área da dança nos últimos dois anos, comprovada 
a atuação por meio da apresentação de: portfólio, demonstrando os trabalhos realizados no 
período indicado neste item (composto por cartazes, folhetos, recortes de jornal, gravações, 
fotografias, matérias jornalísticas ou publicitárias em mídia eletrônica, declarações de 
instituições públicas e/ou privadas, cartas de recomendações de artistas e/ou instituições 
públicas e/ou privadas). 
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5.1.3 Possuam inscrição no Cadastro Municipal de Cultura, disponível no site: 
www.renascenca.pr.gov.br, devidamente homologado pela Secretaria de Educação, 
Cultura e Esporte. 
 
5.2. A inscrição para participação no edital de credenciamento implica o conhecimento 
do inteiro teor e a concordância com os termos do presente edital. 
 
6 – DOS IMPEDIMENTOS 

 
6.1. É vedada a participação, como proponente, de: 
a) pessoa física; 
b) empresas que não estejam sediadas no Município de Renascença há pelo menos 02 
anos; 
c) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio; 
d) empresa que estiver sob concurso de credores, dissolução, liquidação, processo de 
falência  ou recuperação judicial; 
e) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração 
Pública,      Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenha sido punida 
com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município; 
f) Que estejam em situação irregular perante a Fazenda Pública, em qualquer esfera da 
Administração, e  FGTS; 
g) Mantenham, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou 
dirigente ligado ao governo municipal ou membros do Comitê Gestor da Lei Aldir Blanc 
ou qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, financeira ou trabalhista; 
h) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) 
anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. Conforme Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da 
Constituição Federal. 
  
6.2. É vedada a participação nas apresentações, em qualquer função, mesmo que 
gratuitamente, de: 

Pessoas que possuam vínculo ativo com o serviço público municipal; 
a) Cônjuges, companheiros e parentes até o terceiro grau, em linha reta e colateral de 
membros da Comissão de Licitações, de gestores do Departamento de Educação e 
Cultura, de agentes políticos do Município e de membros do Comitê Gestor da Lei Aldir 
Blanc. 
 
6.3. Considera-se para os fins da alínea “b” do Item 6.1 e alínea “a” do Item 6.2, todos os 
agentes públicos, independentemente da relação jurídica, inclusive os ocupantes de cargo 
ou função temporários ou de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e os 
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titulares de mandato eletivo.  
 
6.4. É vedada a inscrição de proposta que: 
a) Infrinja qualquer lei ou norma jurídica brasileira vigente; 
b) Cause, ou possa vir a causar, impacto negativo à saúde ou ao meio ambiente; 
c) Faça apologia ao uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou outras drogas; 
d) Explore trabalho infantil, degradante ou escravo; 
e) Tenha conteúdo pornográfico; 
f) Viole direitos de terceiros, incluídos os de propriedade intelectual; 
g) Evidencie discriminação de raça, credo, orientação sexual ou preconceito de qualquer 
natureza; 
h) Faça uso de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos; 
i) Que viole as medidas recomendadas para a prevenção e o combate à COVID-19 
(aglomeração de pessoas); 
j) Que não esteja cadastrado no Cadastro de Artistas do Município de Renascença, 
devidamente homologado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. 
 
6.5. É vedado o patrocínio, bem como a divulgação de terceiros nas apresentações 
inscritas para este edital de premiação.  
 
6.6. Serão desclassificadas as propostas que evidenciem a intenção de promover a difusão 
de ideologias políticas, religiosas, filosóficas, que contenham referências ou mensagens 
de cunho pornográfico, racista, preconceituoso, ilegal ou ofensivo a grupos religiosos, 
políticos, étnicos ou culturais ou que façam referências a marcas ou produtos comerciais. 
 
7 – DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO:   
 
7.1. Para a inscrição os artistas e trabalhadores interessados deverão apresentar os 
seguintes documentos: 
 

a) Requerimento de Inscrição e Declaração de Atendimento de Requisitos do Edital 
– (Anexo I);  

b) Termo de Cessão de Direitos de Uso de Imagem e Voz (Anexo II); 
c) Declaração de Componentes do Elenco (ANEXO III); 
d) Declaração de Ausência de impedimentos (ANEXO IV); 
e) Termo de Autorização de Uso do Vídeo (ANEXO VI); 
f) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social com a última alteração ou consolidado, 

em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações ou entidades (associações, ONG’s, etc) acompanhado dos 
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documentos comprobatórios de eleição de seus administradores, caso não seja 
entregue por ocasião de credenciamento; 

g) Registro comercial ou requerimento de empresário, para empresa individual. 
h) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedido a 

menos de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação; 
i) Comprovação de que atuou profissionalmente na área da sança nos últimos 

02(dois) anos, comprovada a atuação por meio da apresentação de: portifólios, 
cartazes, folhetos, recortes de jornal, gravações, fotografias, matérias jornalísticas 
ou publicitárias em mídia eletrônica, declarações de instituições públicas e/ou 
privadas, cartas de recomendações de artistas e/ou instituições públicas e/ou 
privadas 

j) Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal, disponível em: < 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/Infor
maNICertidao.asp?tipo=1 >.;  

k) Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual, disponível em: < 
http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/emissao/certidaoAutomatica >; 

l) Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal; 
m) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

disponível em: < http://www.tst.jus.br/certidao >. 
n) Cópia de cartão ou outro documento constando o nome do Titular da Conta, a 

Conta Corrente, Agência e Banco; 
o) Mídia digital que contenha uma amostra da produção de dança que será realizada, 

com duração entre 5 (cinco) minutos à 10 (dez) minutos, no formato do item 3.4; 
 

7.2. O Termo de Cessão de Direitos de Uso de Imagem e Voz (Anexo II) deverá ser 
assinado por todos os componentes do elenco; 
 
7.2.1. Caso o elenco conte com menores de idade, o Termo de Cessão de Direitos de Uso 
de Imagem e Voz deverá ser assinado, também, por seu representante legal; 
 
7.3.A ausência de documentação prevista no Item 7.1 deste Edital INABILITA a 

inscrição. 
 
7.4. É de inteira responsabilidade do interessado a veracidade e a autenticidade de 
todos os dados inseridos no Requerimento e Autodeclaração, informações e 
documentos encaminhados, pelo que poderá responder civil ou criminalmente pelas 
informações e documentos apresentados. 
 
7.5. O proponente também poderá desde logo apresentar o Termo de Renúncia dos prazos 
recursais constante no ANEXO V, sendo este documento de apresentação facultativa. 
 



 

  
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 
CNPJ 76.205.681/0001-96 
Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300 
CEP 85.610-000 – Renascença – PR 
www.renascenca.pr.gov.br  

 

8 – DA FORMA DE EFETUAR A INSCRIÇÃO 
 
8.1. O edital ficará aberto para credenciamento das 9h do dia 20 de novembro de 2020 
às 9h do dia 11 de dezembro de 2020, devendo os interessados encaminharem a 
documentação ao Departamento de Licitações da Prefeitura, situado na Rua Getúlio 
Vargas, 901, centro, na cidade de Renascença – PR. 
 
8.2. O Edital completo poderá ser obtido no site da Prefeitura de Renascença, no endereço 
eletrônico: http://www.renascenca.pr.gov.br. 
 
8.3. A abertura dos envelopes para análise da documentação será realizada no dia 11 de 
novembro de 2020, a partir das 14h, no endereço citado no Item 8.1. 
 
8.4. Não serão recebidas solicitações: 
a) Após o encerramento do prazo previsto no Item 8.1. 
b) Com a documentação incompleta ou sem as assinaturas dos Requerimentos e 
Declarações, podendo ser recomendado o prévio ajuste, dentro do prazo do Item 8.1. 

 
8.5. É de total responsabilidade do interessado acompanhar, no sítio eletrônico do 
Município, as etapas do processo, a atualização das informações e a publicação de 
possíveis erratas do presente Edital. 
 
8.6. Quaisquer informações e esclarecimentos sobre o presente edital serão prestados pelo 
Departamento de Licitações e Contratos do Município, através do e-mail 
licitação@renascenca.pr.gov.br 
 
9 – DISPOSIÇÕES SOBRE OS DOCUMENTOS 
 
9.1. Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou cópias 
xerográficas, devidamente autenticadas por cartório competente ou por servidor público 
do Município de Renascença, que poderá fazê-lo no momento do protocolo da solicitação, 
desde que as cópias estejam acompanhadas dos documentos originais e legíveis. 
 
9.2. A falta de qualquer documento exigido no presente Edital ou a apresentação de 
documentos em desacordo com o exigido no presente edital implicará na inabilitação do 
proponente, e não será concedido prazo adicional para apresentação de documento(s) 
faltante(s). 
 
9.3. A Comissão reserva-se o direito de solicitar aos proponentes, em qualquer tempo, no 
curso deste Chamamento, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, 
fixando-lhes prazo para atendimento. 
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9.4. O envelope contendo respectivamente a documentação para habilitação deverá ser 
entregue na data, horário e local indicado no subitem 8.1, devidamente fechado, 
constando na face os seguintes dizeres: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº xxxx/2020 
ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE: __________________________________ 
 
10. ANÁLISE DOCUMENTAL E DE HABILITAÇÃO: 
 
10.1 Os requisitos de habilitação e a regularidade da documentação serão verificados pela 
Comissão Permanente de Licitações, com convalidação pelo Comitê de Gestão Aldir 
Blanc, que exarará parecer favorável acerca da habilitação das inscrições de acordo com 
o exigido neste Edital. 
 
10.2 Serão inabilitadas todas as inscrições que não se enquadrarem nos requisitos 
previstos neste Edital de Concurso. 

 
11. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 
 
11.1. Os proponentes habilitados serão convocados para apresentarem, no prazo de 07 
(sete) dias após a divulgação do resultado, a entrega das mídias com o material da 
apresentação na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. 
 
11.2. A análise da proposta será realizada pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, 
com parecer de aprovação do Comitê de Gestão Aldir Blanc. 
 
12. DOS RECURSOS: 
 
12.1. Os recursos contra a inabilitação e análise da proposta serão dirigidos ao Prefeito 
Municipal, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, com parecer favorável do Comitê Gestor da Lei Adir Blanc, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
úteis. 
 
10.2. O resultado dos recursos será informado aos recorrentes por meio de divulgação na 
página eletrônica do Município e no Diário Oficial. 
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12 – DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 
12.1. O valor total de recursos disponibilizados para esta ação é de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais), o qual será dividido entre as proponentes habilitadas e que fizerem suas 
apresentações nos termos deste Edital.  
 
12.2. O pagamento será efetuado através de depósito bancário somente em conta das 
proponentes vencedoras, no prazo de 10 (dez) dias contados da homologação do resultado 
final, comprovada a adequação com o disposto no edital, mediante recebimento da nota 
fiscal. 
  
12.3. A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser emitida em nome do: 
 
  MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 
  CNPJ nº 76.205.681/0001-96 
  Rua Getúlio Vargas, nº 901 
  Renascença – PR 
  CEP: 85.610-000 
 
12.4. Os recursos necessários ao pagamento do prêmio correrão pela Dotação 
Orçamentária:  

    
 1031 Ações Emergenciais destinadas ao Setor 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
06.01 DEPARTAMENTO DE CULTURA 
1312200242.085 Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural – Lei Federal 
nº 14.017/2020 
3.3.90.39.99.99.00 Demais Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Desdobre: 15450 

 
13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1. O inadimplemento ou cumprimento irregular das obrigações assumidas sujeita o 
proponente infrator ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, 
que poderá ser cobrada judicialmente se for o caso, sem prejuízo das demais sanções 
legais. 
 
13.2. Sem prejuízo das sanções definidas no Item 13.1, o proponente que descumprir as 
obrigações e normas constantes no presente edital de premiação ficará inadimplente, 
sujeito às penalidades legais e: 
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a) impossibilitado de receber recursos públicos em outros projetos contemplados com 
recursos da Lei Aldir Blanc, bem como demais projetos e programas municipais 
existentes, por um período de 2 (dois) anos; 
b) impossibilitado de desenvolver suas atividades artísticas e culturais em espaços 
públicos, vinculados ao Município Renascença por um período de 2 (dois) anos, após 
assegurado o exercício de contraditório e ampla defesa. 
 
13.3. Pela inexecução total ou parcial do projeto, o Município de Renascença poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar aos premiados as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 
8.666, de 1993. 
 
14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
14.1. A inscrição do PROPONENTE implica na prévia e integral concordância com 
normas deste Edital e seus anexos. 
 
14.2. Não será permitido anexar documentos após o fim do prazo de inscrição. 
 
14.3. O não atendimento das normas e requisitos deste edital e seus anexos incorrerão na 
desclassificação do PROPONENTE e proposta. 
 
14.4. A proposta deverá ser realizada atendendo a todas as características definidas por 
ocasião da inscrição. 
 
14.5. Em nenhuma hipótese poderá haver alteração do PROPONENTE ou proposta. 
 
14.6. Os documentos e declarações encaminhados são de exclusiva responsabilidade do 
participante, não acarretando qualquer responsabilidade civil ou criminal, especialmente 
quanto aos direitos autorais; 
 
14.7. No ato da inscrição não se exigirá do proponente o original de nenhum documento, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade a veracidade e exatidão dos dados informados e 
anexados no formulário eletrônico. Declarações falsas ou inexatas, constantes no 
formulário de inscrição e/ou nos anexos, determinarão na suspensão imediata do 
andamento do projeto e a possível anulação de todos os atos dele decorrentes, em qualquer 
época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, sendo assegurado ao 
proponente/empreendedor o amplo e irrestrito direito de defesa e do contraditório. 
 
14.8. Fica reservado ao Município o direito, em qualquer etapa, de revogar, anular ou 
suspender, parcial ou totalmente, definitiva ou temporariamente, em despacho 
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circunstanciado da Autoridade Competente, o presente edital sem que caibam aos 
interessados quaisquer direitos. 
 
14.9. Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela Secretaria de Educação, 
Cultura e Esporte em conjunto com o Departamento de Licitações, ficando desde logo 
eleito o foro da Comarca de Marmeleiro – PR para dirimir eventuais questões decorrentes 
deste Edital. 
 
14.10. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros 
da Comissão de Licitações e proponentes presentes. 
 
15 – ANEXOS DO EDITAL: 
 
ANEXO I – MODELO DE REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO NO 

CREDENCIAMENTO 

ANEXO II –  TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE IMAGEM E VOZ 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PARTICIPANTES DO ELENCO 

ANEXO IV – DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

ANEXO V – TERMO DE RENÚNCIA 

ANEXO VI – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO VÍDEO DA OFICINA  

 
Renascença, 19 de novembro de 2020. 

 
 
 
 

LESSIR CANAN BORTOLI 
Prefeito 
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ANEXO I 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

(este documento deve ser elaborado em formulário próprio ajustado conforme a proposta) 
 
À Prefeitura Municipal de Renascença 
Departamento de Licitações e Contratos 
Renascença - PR 

 
O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no objeto CREDENCIAMENTO 
DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DA CULTURA PARA PRODUÇÃO 
ARTÍSTICA, nos termos do Edital de Chamamento Público nº 004/2020. 
 
01 – DADOS DO PROPONENTE 
Nome da Empresa 
Completo:____________________________________________________  
CNPJ: 
______________________________________________________________________ 
Endereço: ____________________________________________________ 
Município: _____________________________Estado: ___________ 
 
Possui inscrição homologada no Cadastro Municipal de Cultura de Renascença?  
(   ) sim (   ) não 
 
Tempo de atuação no Município de Renascença: _________________________ 
 
02 – REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
Nome 
Completo:_____________________________________________________________  
Endereço residencial: 
_________________________________________________________ 
Município: _____________________________ Unidade da Federação: 
_________________ 
CPF: __________________ RG:________________  
Nome da apresentação: 
__________________________________________________________ 
 
03 – INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO  
Titular: _______________________________________________________________ 
Banco/Instituição: ______________________________________________________ 
Agência: ________ Conta: ____________________________________________ 
Outras informações: _____________________________________________________ 
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O proponente declara estar ciente e de acordo das condições do Edital de Licitação na 
modalidade Chamamento Público nº XXX/2020. 

 
Renascença, _________ de ______________________ de 2020. 

 
____________________________________________ 

Proponente 
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ANEXO II 

 
TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE IMAGEM E VOZ 

(a ser apresentado pelo proponente e todos os componentes do elenco) 
 
Eu, __________________________________________________________, portador 
do RG__________________________ e do CPF _____________________________,  
representante legal da empresa ________________________, CNPJ nº 
_____________________, inscrito no CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020, PARA 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DA CULTURA 
PARA PRODUÇÃO ARTÍSTICA, AUTORIZO o uso de minha imagem e voz em todo 
e qualquer material entre fotos, documentos e outros meios de comunicação, para ser 
utilizada pela Secretaria de Educação e Cultura e Esporte de Renascença, destinadas à 
divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno desta instituição, desde que 
não haja desvirtuamento da sua finalidade.  
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso de minha imagem 
e voz em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em 
destaque, das seguintes formas: (I) outdoor; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, 
mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios em revistas e 
jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica 
(painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros). 
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem 
que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer 
outro, e assino a presente autorização. 
 

.............................................................................., ........ de  ...........  de 2020. 
Local e Data 

 
 

___________ 
Proponente e/ou participante 

 
(OBS: caso haja a participação de menores de idade no elenco, será obrigatória a 

assinatura do seu representante legal) 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE PARTICIPANTES DO ELENCO 

 
Conforme disposto no Edital em epígrafe, declaramos que as pessoas abaixo 

relacionadas participarão das atividades relacionadas à apresentação de dança, nos termos 
do Edital de Chamamento Público nº 004/2020, do Município de Renascença, os quais 
também apresentarão o Termo de cessão de direitos de uso de imagem e voz a fim de 
possibilitar a validação da proposta: 
 

Nome CPF 
Assinatura do 
participante 

Assinatura do 
representante legal (se 

for o caso)* 
    
    
    
    

 
Local, __ de ___ de 2020. 

 
 

 
(*OBS: caso haja a participação de menores de idade, será obrigatória a assinatura do 

seu representante legal) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 
 

 
Eu _______________ RG n° ____________, CPF n° ________________________, 
representante da Empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
____________________DECLARO, para os devidos fins, que não sou servidor público 
municipal ou de qualquer outra esfera da federação ou da Administração Indireta, ativo 
ou inativo, bem como, que não possuo nenhum dos impedimentos para participar do 
Edital de Chamamento Público nº 004/2020 promovido pelo Município de Renascença. 

 
Renascença, _________ de ______________________ de 2020. 

 
 

____________________________________________ 
Proponente 
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ANEXO V 
 

TERMO DE RENÚNCIA 
 

(facultativo) 
 
  Eu, ______________________ abaixo assinado, participante do Edital de 
Licitação na modalidade Chamamento Público nº 004/2020, declaro na forma e sob as 
penas impostas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não pretendo recorrer da 
decisão da Comissão de Licitação e da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, que 
julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao 
direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso 
de procedimento licitatório,. 
 

___________________, ______de ____________2020. 
 
 
 

________________________________________________________ 
(Assinatura e identificação do Participante) 

CPF: 
RG: 
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ANEXO VI 
 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMAGEM, VÍDEO, ÁUDIO E VOZ  
 
Pelo presente instrumento, ______________________________________ 
__________________________________________________, brasileiro, (estado civil), 
portador do RG nº __________________________ e inscrito no CPF/MF sob o nº 
_____________________________, residente e domiciliado na 
__________________________ 
na cidade de__________________, representante legal da empresa 
_____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________ habilitado no Edital de Chamamento Público nº XXXX/2020 
do Município de Renascença, ora denominado CEDENTE, AUTORIZA de forma 
irrevogável e irretratável, o uso e reprodução de sua imagem, do som da sua voz e do seu 
nome, de sua empresa e de seu elenco, constante no vídeo para a qual foi credenciado e 
habilitado, bem como o uso deste material pelo MUNICÍPIO DE  RENASCENÇA, ora 
denominado CESSIONÁRIO, conforme acordado no presente termo. 
 
1. Fica acordada a cessão gratuita, sem quaisquer ônus, do direito de imagem, voz, som, 
nome, bem como dos demais direitos conexos da apresentação de dança constante no 
vídeo pelo CEDENTE ao CESSIONÁRIO em decorrência do Edital de Chamamento 
Público nº 004/2020, por prazo indeterminado. 
 
2. A presente cessão gratuita abrange a utilização do vídeo, imagem, voz e nome do 
CEDENTE em atividades institucionais, educativas, culturais, treinamentos, programas 
educativos e sociais e ações institucionais diversas destinadas ao público em geral, aos 
alunos da rede municipal de ensino e/ou apenas ao público interno do CESSIONÁRIO. 
 
3. O CESSIONÁRIO poderá, a seu critério, utilizar a imagem, voz e obra constante no 
vídeo apresentado, no âmbito interno ou externo da Prefeitura, das seguintes formas: 
outdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); folder de apresentação; 
anúncios em revistas e jornais em geral, homepage, cartazes, back-light, mídia eletrônica 
(painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros); em  
transmissões do material pela Internet ou disponibilizações por meio de redes sociais e 
outras plataformas digitais, inclusive em divulgação no sítio eletrônico oficial do 
Município; e-mail; WhatsApp e aplicativos similares; no formato de foto e/ou vídeo e/ou 
áudio e para divulgação em geral e exibições em atividades educativas, culturais e 
institucionais em que o vídeo contendo a oficina for utilizado. 
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4. A utilização do vídeo poderá ocorrer ilimitadas vezes, sem limite de prazo, observadas 
a moral e os bons costumes, sem que seja devida qualquer remuneração ao CEDENTE 
além daquela já paga em decorrência do Edital de Chamamento Público nº 004/2020.  
 
5. O CESSIONÁRIO e/ou terceiros indicados por esta a qualquer tempo, terão pleno 
exercício dos direitos autorais e conexos sobre o material produzido que utilize a imagem, 
voz, som e nome do(a) CEDENTE e participantes do elenco, desde que observadas as 
finalidades deste Termo.  
 
6. O(A) CEDENTE se compromete a manter o CESSIONÁRIO isento de toda e qualquer 
responsabilidade e, ainda, de reclamações de terceiros, em caso de contestação da 
presente autorização, especialmente em relação aos participantes do elenco, convidados 
por sua conveniência e vontade. 
 
7. O presente Termo é celebrado em caráter definitivo e irretratável obrigando-se as 
partes, por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, ficando eleito o foro da 
Comarca de Marmeleiro para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Instrumento. 
 

.............................................................................., ........ de   de 2020. 
 
 

Proponente 
 

 


