
 

PREFEITURA DE PATOS 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE PATOS – FUNDAP 

CHAMADA PÚBLICA 003/2019: SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS PARA O 
PROJETO ARTE NOS BAIRROS 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Buscando promover, incentivar e desenvolver a cultura em todos os espaços da cidade             
de Patos - PB, a Fundação Cultural de Patos – FUNDAP vem por meio desta Chamada                
Pública lançar o processo de seleção de propostas de oficinas para o projeto Arte nos               
Bairros. O projeto compõe o Programa de Formação Artística da FUNDAP, buscando            
desenvolver, incentivar e formar artistas e agentes culturais através de oficinas           
realizadas em diversos bairros da cidade de Patos.  

 

2. OBJETIVOS 

A Chamada Pública para o projeto “Arte nos Bairros” constitui-se na seleção de             
propostas de oficinas que contemplem os mais variados estilos de artes e que             
integrarão o Programa de Formação Artística da FUNDAP. O projeto irá oferecer            
diversas oficinas nas Associações Comunitárias de Bairros.  

 

3. PROPONENTES 

3.1 Poderão participar desta Chamada Pública proponentes pessoas físicas, que sejam           
residentes em Patos-PB, comprovadamente, há pelo menos 2 anos. 

3.2 É vedada a inscrição, seleção e a contratação de propostas que se enquadrem em               
qualquer um dos itens abaixo: 

a) que atentem contra a ordem pública ou que prejudiquem a imagem da FUNDAP; 

b) que causem perdas ou danos aos espaços públicos; 

c) que causem ou possam vir a causar impacto negativo à saúde ou ao meio ambiente; 

d) que sejam ligados a jogos de azar ou especulativos, salvo se regulamentados em              
legislação específica; 

e) cujo proponente explore o trabalho infantil, degradante ou escravo; 

f) que violem o direito de terceiros, incluídos os de propriedade intelectual; 

 



 

g) que evidenciem discriminação de raça, credo, orientação sexual ou preconceito de            
qualquer natureza; 

h) de caráter político partidário ou religioso; 

i) cônjuges ou companheiros e parentes de integrantes da equipe da FUNDAP, até o              
segundo grau, inclusive os afins; 

j) que envolvam maus tratos com animais; 

k) que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidor público ou da imagem             
de pessoa do governo federal, estadual e municipal; 

l) que incentivem o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou outras drogas. 

  

4. CALENDÁRIO 

4.1 Segue abaixo o calendário da presente Chamada Pública: 

a) Inscrições: 12/03/2019 a 15/03/2019; 

b) Divulgação dos selecionados: 20/03/2019; 

A divulgação das oficinas selecionadas será realizada através do endereço eletrônico           
informado na inscrição e das redes sociais da FUNDAP. É de responsabilidade de             
cada proponente o acompanhamento de todo o processo, obedecendo os prazos           
definidos. 

c) Entregas das documentações e contratações: Após a divulgação, em até 2 dias             
corridos. 

  

5. INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições são gratuitas e serão aceitas, exclusivamente, pela internet através            
de formulário eletrônico específico da Chamada Pública disponível na página da           
Fundação Cultural de Patos (cultura.patos.pb.gov.br), inserindo as informações sobre a          
proposta e seu responsável. 

5.2 Ao finalizar a inclusão dos dados solicitados e concluir o cadastramento de sua              
proposta, o proponente receberá um protocolo de inscrição. 

5.3 As propostas deverão apresentar todas as informações necessárias para avaliação           
das oficinas. 

5.4 Não serão recebidas propostas após o encerramento do período de inscrições. 

 



 

5.5 O endereço de correio eletrônico e telefones informados no ato da inscrição das              
propostas serão o canal de comunicação entre a FUNDAP e o proponente. É de              
responsabilidade do proponente manter ativo e atualizado o endereço de correio           
eletrônico e telefones cadastrados. 

5.6 Devem ser obrigatoriamente preenchidos os seguintes campos do formulário de           
inscrição: 

a) dados do proponente: nome, RG, endereço, telefone, e-mail, currículo. 

b) dados da proposta: nome da oficina, ementa, objetivos, público alvo, faixa etária,             
pré-requisitos, número de participantes, metodologia, recursos didáticos, periodicidade,        
conteúdo e referências.  

5.7 A inscrição das propostas não garante sua seleção ou obrigação de realização. 

5.8 Uma vez enviado a proposta à FUNDAP, o formulário não permite que o              
proponente realize qualquer modificação. No caso de envio de mais de uma versão de              
cada proposta, será considerada a primeira versão. 

5.9 Há o limite de apenas uma proposta inscrita por proponente. 

5.10 O ato de inscrição implica o conhecimento e a integral concordância do             
proponente com as normas e com as condições estabelecidas nesta Chamada Pública. 

 

6. SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas passarão por duas etapas de avaliação: habilitação e análise: 

6.1 A etapa de habilitação, com caráter eliminatório, consistirá na verificação do            
cumprimento de todas as exigências constantes na presente Chamada Pública; 

6.2 As propostas habilitadas serão avaliadas por equipe técnica definida pela FUNDAP            
para esse fim; 

6.3 As propostas serão analisadas considerando os critérios expostos na Chamada           
Pública, onde caberá a equipe avaliar, também, os arquivos anexados nas inscrições; 

6.4 As propostas apresentadas deverão ser realizadas nos espaços que serão           
ofertados pelas Associações Comunitárias dos Bairros. 

6.5 Todo o material e recurso necessário para a realização das oficinas são de              
responsabilidades do oficineiro selecionado. 

 

7. CONTRATAÇÃO DA PROPOSTA 

 



 

7.1 Para esta Chamada Pública, a Fundação Cultural de Patos disponibilizará o valor             
de R$ 50,00 (cinquenta reais) por hora/aula das oficinas. 

7.2 Cada oficina irá contabilizar 20h/a, a ser ofertado de segunda a sexta feira, durante               
quatro semanas, do dia 1º ao dia 30 de abril de 2019. A carga horária por dia será de                   
até 2h/a. 

7.3 Caso haja disponibilidade do(a) oficineiro(a), as propostas selecionadas poderão          
ser ofertadas em até duas Associações Comunitárias de Bairros diferentes. 

7.4 A documentação obrigatória a ser apresentada consiste em: 

· Cópias dos documentos pessoais RG e CPF 

· Comprovante de endereço residencial atualizado e de dois anos anteriores;  

· Certidão Negativa de Débitos: trabalhista, municipal, estadual e federal; 

· Certidão Negativa Conjunta: fiscal, militar, civil e criminal; 

· Currículo artístico atualizado e com foto; 

· Clipagem de trabalhos realizados (arquivos fotográficos; matérias em sites, blogs,           
jornais, revistas e etc); 

· Declaração artística (caso faça parte de alguma entidade ou associação cunho            
artístico); 

· Declaração de Exclusividade. 

7.5 O proponente será o único interlocutor junto à FUNDAP. 

7.6 A contratação das propostas selecionadas será realizada em estrita observância ao            
contido na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 8.666/93) e de acordo             
com incentivos financeiros será dedutível do proponente a tributação referente aos           
impostos municipais específicos e demais normas aplicáveis. 

7.7 No caso de não cumprimento, cumprimento parcial ou não comprovação da            
proposta, a FUNDAP poderá, unilateralmente, cancelar no todo ou em parte o contrato,             
na proporção do descumprimento contratual. 

  

8. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

8.1 Todas as atividades culturais realizadas pela FUNDAP são gratuitas e de acesso             
livre; 

 



 

8.2 Fica definida a página da Fundação Cultural de Patos (cultura.patos.pb.gov.br) para            
a divulgação de quaisquer informações oficiais sobre o presente certame, sem prejuízo            
à utilização de outros veículos de comunicação de que a FUNDAP venha a dispor; 

8.3 A Chamada Pública para o Projeto Arte nos Bairros pode ser suspensa ou              
cancelada, no todo ou em parte, no caso de superveniência de fatores conjunturais e              
econômicos, por decisão judicial, determinação de órgão de controle ou por decisão            
motivada da Fundação Cultural de Patos; 

8.4 A FUNDAP poderá, a qualquer tempo, exigir comprovações das informações           
prestadas por meio do sistema de inscrição de propostas. Caso sejam encontradas            
inconsistências ou fraudes nas informações prestadas, a proposta poderá ser          
desqualificada, sem prejuízo à adoção das medidas legais eventualmente cabíveis; 

8.5 A seleção é a primeira etapa de habilitação da proposta para integrar o Programa               
de Formação Artística. A contratação da proposta está condicionada à documentação; 

8.6 Todas as propostas selecionadas devem ser adequadas à estrutura e os espaços             
disponibilizados nas Associações Comunitárias de Bairros; 

8.7 A FUNDAP não disponibilizará de recursos, equipamentos e materiais para a            
realização das oficinas, ficando a cargo do proponente; 

8.8 Ficará a critério da FUNDAP definir as datas, horários e locais das oficinas. 

8.9 Esclarecimentos acerca do conteúdo desta Chamada Pública poderão ser obtidos           
através do e-mail fundap@patos.pb.gov.br  

8.10 Esta Chamada Pública entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Patos, 11 de março de 2019 

Deleon Souto Freitas da Silva 

Presidente da FUNDAP 

 

 

 


