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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSS IMO SENHOR ÁLVARO COSTA DIAS -  PREFEITO

PODER  EXECUTIVO
PORTARIA Nº. 1722/2021-A.P., DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, Ofício nº. 3684/2021-PGM-
GABINETE-SIIG/PGM-JG, e de acordo com Sentença Judicial proferida pela Terceira Câmara 
Cível, através do Processo nº. 0850534-51.2019.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à Professora abaixo mencionada, da Secretaria Municipal de Educação 
– SME, ENQUADRAMENTO FUNCIONAL, nos termos da Lei Complementar nº. 058, de 13 de 
setembro de 2004, publicada no Diário Oficial do Município, no dia 16 de setembro de 2004 
e republicada no dia 05 de março de 2005.

NOME MATRÍCULA NÍVEL/CLASSE ANTERIOR NÍVEL/CLASSE ATUAL
MARIA AUXILIADORA MELO 
GADELHA DE LIMA

30.866-8 N2 - C N2 - G

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
ADAMIRES FRANÇA 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº. 1720/2021-A.P., DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que 
determina o artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município, Ofício nº. 3693/2021-PGM-
GABINETE-SIIG/PGM-JG, e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 2º Juizado da Fazenda 
Pública da Comarca de Natal, através do Processo nº. 0825993-80.2021.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Atribuir a Gratificação Médica de Atividade Médica Ambulatorial - GMAM, prevista no 
artigo 26, inciso VIII, da Lei Complementar Municipal nº. 120, de 03 de dezembro de 2010, 
publicada no Diário Oficial do Município de 04 de dezembro de 2010, ao servidor ALEX 
MATOS DE ALBUQUERQUE, matrícula nº. 73.055-0, Médico Neurologista, Classe I, Nível A, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SMS.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito 
ADAMIRES FRANÇA 
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1719/2021-A.P., DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
que determina o artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município, ofício nº 3663/2021-PGM-
GABINETE-SIIG/PGM-CL e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 2º Juizado da Fazenda 
Pública da Comarca de Natal, através do Processo nº. 0857106-86.2020.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder a elevação em mais 1/5 (um quinto), da função gratificada de chefia especializada 
de procuradoria, totalizando 4/5 (quatro quintos), ao servidor AURINO LOPES VILA, matrícula nº. 
13.339-6, PRO, Classe A, Nível I, lotado na Procuradoria Geral do Município - PGM, conforme assegura 
o artigo 76, inciso III da Lei Orgânica Municipal, com a redação dada pela Emenda nº. 08/94.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito 
ADAMIRES FRANÇA 
Secretário Municipal de Administração

 
PORTARIA Nº. 1718/2021-A.P., DE 23 DE SETEMBRO DE 2021.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que determina o artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município, Processo n°. 
068775/2012-36, Ofício nº.3665/2021-PGM-GABINETE-SIIG/PGM-RO, e de acordo com 
Sentença Judicial proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, através 
do Processo nº. 0844491-30.2021.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder incorporação à razão de 5/5 (cinco quintos) da vantagem decorrente da percepção 
da Função Gratificada FG-2, à servidora MARIA LUIZA DE ASSIS, matrícula nº. 06.214-6, GNM, Padrão 
B, Nível VII, lotada na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR, conforme assegura o artigo 
76, inciso III da Lei Orgânica Municipal, com a redação dada pela Emenda nº. 08/94.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito 
ADAMIRES FRANÇA 
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1717/2021-A.P., DE 23 DE SETEMBRO DE 2021.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 
55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, ofício nº 3671/2021-PGM-GABINETE-
SIIG/PGM-RO e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 2º Juizado da Fazenda Pública 
da Comarca de Natal, através do Processo nº. 0869982-73.2020.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao Professor abaixo mencionado, da Secretaria Municipal de Educação 
– SME, PROGRESSÕES FUNCIONAIS, nos termos da Lei Complementar nº. 058, de 13 de 
setembro de 2004, publicada no Diário Oficial do Município, no dia 16 de setembro de 2004 
e republicada no dia 05 de março de 2005.

NOME MATRÍCULA NÍVEL/CLASSE ANTERIOR NÍVEL/CLASSE ATUAL
REGIMEIRE KELEN DANTAS DE SENA 63.122-1 N2-A N2-D

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
ADAMIRES FRANÇA 
Secretária Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº. 1715/2021-A.P., DE 23 DE SETEMBRO DE 2021.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 
55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, e Processo n°. ofício nº 3661/2021-PGM-
GABINETE-SIIG/PGM-TT e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 6º Juizado da Fazenda 
Pública da Comarca de Natal, através do Processo nº. 0840000-48.2019.8.20.5001,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao Professor abaixo mencionado, da Secretaria Municipal de Educação 
– SME, ENQUADRAMENTO, nos termos da Lei Complementar nº. 058, de 13 de setembro 
de 2004, publicada no Diário Oficial do Município, no dia 16 de setembro de 2004 e 
republicada no dia 05 de março de 2005.

NOME MATRÍCULA NÍVEL/CLASSE ANTERIOR NÍVEL/CLASSE ATUAL
MARA RÚBIA ANTUNES 41.580-4 N1-D N1-G

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação.
ÁLVARO COSTA DIAS
Prefeito
ADAMIRES FRANÇA 
Secretária Municipal de Administração

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2020 SMG
PROCESSO: 06171/2021-97
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL (CNPJ 08.241.747/0001-43), através 
da Secretaria Municipal de Governo (SMG);
CONTRATADA: COBEL COMERCIO E BEBIDAS EIRELI-EPP.- CNPJ: 07.842.556/0001-74
OBJETO: Aditivo de prazo . 
Fundamento legal: Lei Federal nº10.520/2002
VIGÊNCIA: 10/09/2021 a 09/09/2022
Valor Total : 6.180,00
Data da Assinatura: 09 de Setembro de  2021
Assinaturas: 
CONTRATANTE: JOHAM ALVES XAVIER  – Secretário Municipal de Governo. 
CONTRATADA: FRANCISCO JOSÉ COELHO PEIXOTO – Representante Legal da Empresa.

*EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2019 SMG
PROCESSO:06171/2021-97
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL (CNPJ 08.241.747/0001-43), através 
da Secretaria Municipal de Governo (SMG);
CONTRATADA: FORTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ,CNPJ: 007.864.090/0001-89
OBJETO: Aditivo de prazo . 
Fundamento legal: Lei Federal nº10.520/2002
VIGÊNCIA: 13/08/2021 à 12/08/2022. 
Valor mensal: 14.915,00
Data da Assinatura: 12 de Agosto de  2021
Assinaturas: 
CONTRATANTE: JOHAM ALVES XAVIER  – Secretário Municipal de Governo. 
CONTRATADA:ANA GREACINEIDE DE OLIVEIRA VASCONCELOS SOUSA– Representante Legal da Empresa.
*Republicado por Incorreção na edição de 19 de Agosto de 2021
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SECRETARIA MUNICIPAL  DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 2727/2021-GS/SEMAD, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o 
Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 
26 de janeiro de 2011 e Decreto nº 11.784, de 07 de agosto de 2019, publicado no Diário 
Oficial do Município de 08 de agosto de 2019 e Processo nº. 021496/2017-13,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 91, da Lei nº. 1.517/65 (Regime 
Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), ao servidor FRANCISCO FIRMINO DA SILVA, 
matrícula nº. 06.796-2, GASG, Padrão A, Nível VII, lotado na Secretaria Municipal de Saúde 
- SMS, referente ao 3° decênio (2003/2013), pelo período de 06 (seis) meses, excluindo o 
adicional de insalubridade, auxílio transporte e gratificação transitória.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

 
PORTARIA Nº. 2726/2021-GS/SEMAD, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o 
Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 
26 de janeiro de 2011 e Decreto nº 11.784, de 07 de agosto de 2019, publicado no Diário 
Oficial do Município de 08 de agosto de 2019 e Processo nº. 003361/2021-52,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 91, da Lei nº. 1.517/65 (Regime 
Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora MANACY HENRIQUE DA SILVA, 
matrícula nº. 06.878-1, GNM, Padrão B, Nível IV, lotada na Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Infraestrutura - SEMOV, referente ao 3° decênio (2005/2015), pelo período de 
06 (seis) meses, excluindo o auxílio transporte natal.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 2725/2021-GS/SEMAD, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o 
Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 
26 de janeiro de 2011 e Decreto nº 11.784, de 07 de agosto de 2019, publicado no Diário 
Oficial do Município de 08 de agosto de 2019 e Processo nº. 003393/2021-58,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 91, da Lei nº. 1.517/65 (Regime 
Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora MÁRCIA LELIS ROCHA CORREIA, 
matrícula nº. 08.177-9, Enfermeira, Classe 2 Nível A, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, referente ao 1° decênio (1987/1997), pelo período de 06 (seis) meses, 
excluindo o adicional de insalubridade e gratificação transitória.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 2724/2021-GS/SEMAD, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o 
Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 
26 de janeiro de 2011 e Decreto nº 11.784, de 07 de agosto de 2019, publicado no Diário 
Oficial do Município de 08 de agosto de 2019 e Processo nº. 000895/2021-27,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 91, da Lei nº. 1.517/65 (Regime 
Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora IEDA MARIA DANTAS ANTÔNIO, 
matrícula nº. 10.209-4, Auxiliar de Enfermagem, Classe 1, Nível C, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde - SMS, referente ao 2° decênio (1998/2008), pelo período de 06 (seis) 
meses, excluindo o adicional de insalubridade e gratificação transitória.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 2723/2021-GS/SEMAD, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o 
Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 
26 de janeiro de 2011 e Decreto nº 11.784, de 07 de agosto de 2019, publicado no Diário 
Oficial do Município de 08 de agosto de 2019 e Processo nº. 003519/2021-94,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 91, da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos 
Funcionários Públicos Municipais), ao servidor CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA, matrícula nº. 32.352-7, 
Técnico em Ambiental, Classe 1, Nível A, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, referente 
ao 1° decênio (2004/2014), pelo período de 06 (seis) meses, excluindo gratificação transitória.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 2721/2021-GS/SEMAD, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o 
Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 
26 de janeiro de 2011 e Decreto nº 11.784, de 07 de agosto de 2019, publicado no Diário 
Oficial do Município de 08 de agosto de 2019 e Processo nº. 033505/2019-81,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 91, da Lei nº. 1.517/65 (Regime 
Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora RUTH ALVES SUASSUNA COSTA, 
matrícula nº. 14.396-1, FARMACEUTICA, Classe 1, Nível B, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde - SMS, referente ao 2° decênio (2009/2019), pelo período de 06 (seis) meses, 
excluindo o adicional de insalubridade e gratificação transitória.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ADAMIRES FRANÇA
Secretária Municipal de Administração

 
*Processo nº 000449/2021-12 – DAF SMS
Pregão Eletrônico nº 24.056/2021 - SEMAD
Objeto: Registro de Preço, para aquisição de medicamentos sólidos
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Homologo o resultado do procedimento licitatório, referente ao Pregão Eletrônico nº 
24.056/2021 - SRP - SEMAD, vinculado ao Processo nº 000449/2021-12 - SMS, cujo 
objeto é o registro de preço, para aquisição de medicamentos sólidos, pelo período de 12 
meses, conforme especificações e quantitativos constantes no termo de referência, anexo 
I do edital, adjudicado em favor das empresas: HOSP MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL 
MÉDICO E MEDICAMENTOS, CNPJ: 33.160.739/0001-10, vencedora do ITEM 01 com o valor 
unitário de R$ 0,8900, ITEM 03 com o valor unitário de R$ 0,0500, ITEM 18 com o valor 
unitário de R$ 0,0400, ITEM 49 com o valor unitário de R$ 0,8500; FABMED DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 05.400.006/0001-70, vencedora do ITEM 02 com o valor 
unitário de R$ 0,1900, ITEM 27 com o valor unitário de R$ 0,3200; F WILTON CAVALCANTE 
MONTEIRO EIRELI, CNPJ: 07.055.280/0001-84, vencedora do ITEM 04 com o valor unitário 
de R$ 0,1300, ITEM 05 com o valor unitário de R$ 0,0400, ITEM 67 com o valor unitário de 
R$ 0,0900; LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, CNPJ: 
27.600.270/0001-90, vencedora do ITEM 06 com o valor unitário de R$ 1,3400, ITEM 12 
com o valor unitário de R$ 0,0700, ITEM 22 com o valor unitário de R$ 0,1200, ITEM 24 
com o valor unitário de R$ 0,2800, ITEM 30 com o valor unitário de R$ 0,0500, ITEM 32 
com o valor unitário de R$ 0,0900, ITEM 42 com o valor unitário de R$ 0,0300, ITEM 55 
com o valor unitário de R$ 0,0800, ITEM 56 com o valor unitário de R$ 0,0800, ITEM 62 
com o valor unitário de R$ 0,3700, ITEM 63 com o valor unitário de R$ 0,7000,ITEM 76 com 
o valor unitário de R$ 0,0800, ITEM 77 com o valor unitário de R$ 0,1400, ITEM 88 com 
o valor unitário de R$ 0,2900; DIMASTER  COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., 
CNPJ: 02.520.829/0001-40, vencedora do ITEM 07 com o valor unitário de R$ 0,3000, ITEM 
41 com o valor unitário de R$ 0,0500, ITEM 90 com o valor unitário de R$ 0,0490; RG2S 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 31.905.076/0001-9, vencedora do ITEM 
08 com o valor unitário de R$ 0,2800, ITEM 10 com o valor unitário de R$ 0,4700, ITEM 13 
com o valor unitário de R$ 0,0400, ITEM 58 com o valor unitário de R$ 0,0740, ITEM 69 com 
o valor unitário de R$ 0,1000, ITEM 83 com o valor unitário de R$ 0,1500; ODONTOMASTER 
COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ: 27.029.083/0001-06, vencedora do 
ITEM 09 com o valor unitário de R$ 0,1500, ITEM 11 com o valor unitário de R$ 0,0300, 
ITEM 16 com o valor unitário de R$ 0,8400, ITEM 17 com o valor unitário de R$ 6,3400, ITEM 
35 com o valor unitário de R$ 0,0700, ITEM 57 com o valor unitário de R$ 0,1200; 3MED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ: 29.043.834/0001-66, vencedora do ITEM 
14 com o valor unitário de R$ 0,3300, ITEM 70 com o valor unitário de R$ 0,9200; W. A. 
COMÉRCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ: 07.238.104/0001-88, 
vencedora do ITEM 15 com o valor unitário de R$ 0,2600, ITEM 25 com o valor unitário de 
R$ 0,1400, ITEM 28 com o valor unitário de R$ 3,5500, ITEM 47 com o valor unitário de 
R$ 0,3700, ITEM 72 com o valor unitário de R$ 1,4500; ODONTOMED MEDICAMENTOS E 
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 37.029.855/0001-55, vencedora do ITEM 23 
com o valor unitário de R$ 0,0900, ITEM 31 com o valor unitário de R$ 0,0600; MEDITON 
FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ: 29.614.830/0001-90, vencedora do ITEM 26 com o valor 
unitário de R$ 0,2300, ITEM 38 com o valor unitário de R$ 0,1300, ITEM 43 com o valor 
unitário de R$ 0,3600; L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ: 
35.250.918/0001-73, vencedora do ITEM 29 com o valor unitário de R$ 0,3400, ITEM 48 
com o valor unitário de R$ 0,1700, ITEM 78 com o valor unitário de R$ 0,0400, ITEM 84 com 
o valor unitário de R$ 0,0400, ITEM 91 com o valor unitário de R$ 1,1500; PROMEFARMA 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 81.706.251/0001-98, vencedora 
do ITEM 34 com o valor unitário de R$ 0,1200; CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 94.516.671/0002-34, vencedora do ITEM 36 com o 
valor unitário de R$ 0,0400, ITEM 61 com o valor unitário de R$ 0,3900; CIRÚRGICA BEZERRA 
DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 02.800.122/0001-98, vencedora do ITEM 37 com o valor 
unitário de R$ 0,4800; DROGAFONTE LTDA, CNPJ: 08.778.201/0001-26, vencedora do 
ITEM 40 com o valor unitário de R$ 0,3900, ITEM 44 com o valor unitário de R$ 0,0300, 
ITEM 54 com o valor unitário de R$ 0,0700, ITEM 59 com o valor unitário de R$ 0,0800, 
ITEM 60 com o valor unitário de R$ 0,0900, ITEM 66 com o valor unitário de R$ 0,1400, 
ITEM 75 com o valor unitário de R$ 0,1500; TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR EIRELI, CNPJ: 22.862.531/0001-26, vencedora do ITEM 46 com o valor unitário 
de R$ 0,1199; CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP, CNPJ: 
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12.418.191/0001-95, vencedora do ITEM 50 com o valor unitário de R$ 0,7400; AGLON 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 65.817.900/0001-71, vencedora do ITEM 51 
com o valor unitário de R$ 0,9100, ITEM 52 com o valor unitário de R$ 1,7400; MEDMAX 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 16.553.940/0001-48, vencedora do ITEM 
68 com o valor unitário de R$ 0,5200; STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES 
LTDA., CNPJ: 06.106.005/0001-80, vencedora do ITEM 71 com o valor unitário de R$ 
0,1300; DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAÚDE LTDA, CNPJ: 08.676.370/0001-55, 
vencedora do ITEM 80 com o valor unitário de R$ 1,9700; ALCANCE NORDESTE, COMERCIO 
IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO DE M, CNPJ: 13.630.407/0001-44, vencedora do ITEM 81 com 
o valor unitário de R$ 1,1600, ITEM 82 com o valor unitário de R$ 0,0800; MULTIFARMA 
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ: 21.681.325/0001-57,  vencedora do ITEM 
86 com o valor unitário de R$ 0,2500; ADL MEDICAMENTOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA, CNPJ: 31.097.402/0001-80, vencedora do ITEM 89 com o valor unitário de R$ 0,1200. 
Como não houve nenhuma proposta que atendesse ao edital, os ITENS 19, 20, 21, 33, 53, 
64, 65, 73, 74, 79, 87 foram declarados FRACASSADOS e, ainda, como não houve nenhuma 
proposta para os ITENS 39, 45 e 85, os mesmos foram considerados DESERTOS,  para que 
produza os efeitos legais do art. 4º, inciso XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002 e art. 22, 
inciso XVII do Decreto Municipal nº 11.178/2017.
Natal, 21 de setembro de 2021.
ADAMIRES FRANÇA-Secretária Municipal de Administração
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.073/2021
PROCESSO Nº 029269/2019-06 – SEMAD-SRP
A VIGÊNCIA DA PRESENTE ATA SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.
AVISO AOS INTERESSADOS: A Secretária Municipal de Administração – SEMAD, no uso de suas 
atribuições legais, torna público, consoante previsto na Lei 8.666/93, o Registro de Preços para 
a eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de 
equipamentos eletrodomésticos e mobiliários, conforme condições, especificações e quantitativos 
do Termo de Referência (anexo I) do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO, 24.073/2021. 
ITEM 54
Empresa: A & A Climatização de Ambientes LTDA-CNPJ: 15.660.263/0001-02 – Fone: (84) 99988-7003 
/ 3642-3350-E-mail: contatopoty@yahoo.com.br-End.: Rua Neusa Farache, nº 1934, Capim Macio
Natal/RN – CEP: 59.082-210-Banco do Nordeste: AG: 183 / CC: 19034-3
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

54

QUADRO BRANCO – Serviço de 
manutenção corretiva, com fornecimento 
de mão-de-obra especializada, materiais 
e peças de reposição, desmontagem, 
montagem, instalação e pintura, 
objetivando o pleno funcionamento do 
objeto.

Atendimento 50 R$  245,00 R$12.250,00

Empresa: WT Distribuidora e Serviços Eireli-CNPJ: 35.291.038/0001-45 - Fone: (84)4008-9999-E-mail: 
isabel@grupowt.com.br-End. Rua José Aguinaldo de Barros, n° 2874, Candelária-Natal/RN – CEP: 59.066.220
Banco do Brasil: AG: 0022-1 / CC: 116.271-3
LOTE 02
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3

FREEZER HORIZONTAL (01 TAMPA) 
– Serviço de manutenção corretiva, 
fornecimento de mão-de-obra 
especializada, materiais e peças de 
reposição e Instalações e pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 50 R$ 300,00 R$  15.000,00

4

FREEZER HORIZONTAL (02 TAMPAS) 
– Serviço de manutenção corretiva, 
fornecimento de mão-de-obra 
especializada, materiais e peças de 
reposição e Instalações e pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 80 R$ 320,00 R$25.600,00

5

FREEZER VERTICAL – Serviço de 
manutenção corretiva, fornecimento 
de mão-de-obra especializada, 
materiais e peças de reposição e 
Instalações e pintura caso se faça 
necessário, objetivando o pleno 
funcionamento dos objetos.

Atendimento 80 R$ 280,00 R$22.400,00

6

GELADEIRA – Serviço de manutenção 
corretiva, fornecimento de mão-de-
obra especializada, materiais e peças 
de reposição e Instalações e pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 200 R$280,00 R$ 56.000,00

7

FRIGOBAR – Serviço de manutenção 
corretiva, fornecimento de mão-de-
obra especializada, materiais e peças 
de reposição e pintura caso se faça 
necessário, objetivando o pleno 
funcionamento dos objetos.

Atendimento 50 R$ 200,00 R$ 10.000,00

8

GELÁGUA – Serviço de manutenção 
corretiva, fornecimento de mão-de-
obra especializada, materiais e peças 
de reposição e Instalações e pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 400 R$ 227,50 R$  91.000,00

VALOR TOTAL LOTE 02 R$   220.000,00

LOTE 03

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

9

BEBEDOURO TIPO TORRE – Serviço de 
manutenção corretiva, fornecimento de 
mão-de-obra especializada, materiais 
e peças de reposição e Instalações 
e pintura caso se faça necessário, 
objetivando o pleno funcionamento 
dos objetos.

Atendimento 200 R$  346,00 R$ 69.200,00

10

BEBEDOURO COLETIVO (02 
TORNEIRAS) – Serviço de manutenção 
corretiva, fornecimento de mão-de-
obra especializada, materiais e peças 
de reposição e Instalações e pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 150 R$ 400,00 R$ 60.000,00

11

BEBEDOURO COLETIVO (03 
TORNEIRAS) –Serviço de manutenção 
corretiva, fornecimento de mão-de-
obra especializada, materiais e peças 
de reposição e Instalações e pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 150 R$  420,00 R$63.000,00

12

BEBEDOURO COLETIVO (04 
TORNEIRAS) – Serviço de manutenção 
corretiva, fornecimento de mão-de-
obra especializada, materiais e peças 
de reposição e Instalações e pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 50 R$ 430,00 R$  21.500,00

13

BEBEDOURO COLETIVO (05 
TORNEIRAS) – Serviço de manutenção 
corretiva, fornecimento de mão-de-
obra especializada, materiais e peças 
de reposição e Instalações e pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 35 R$  180,00 R$  6.300,00

VALOR TOTAL LOTE 03 R$   220.000,00

LOTE 04

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

14

AR CONDICIONADO JANELA (7.000 
BTU/H) – Serviço de manutenção 
corretiva, com fornecimento de mão-
de-obra especializada, materiais e 
peças de reposição, bem como pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 40 R$ 84,00 R$ 3.360,00

15

AR CONDICIONADO JANELA (7.500 
BTU/H) – Serviço de manutenção 
corretiva, com fornecimento de mão-
de-obra especializada, materiais e 
peças de reposição, bem como pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 30 R$  84,00 R$  2.520,00

16

AR CONDICIONADO JANELA (10.000 
BTU/H) – Serviço de manutenção 
corretiva, com fornecimento de mão-
de-obra especializada, materiais e 
peças de reposição, bem como pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 250 R$ 126,00 R$31.500,00

17

AR CONDICIONADO JANELA (12.000 
BTU/H) – Serviço de manutenção 
corretiva, com fornecimento de mão-
de-obra especializada, materiais e 
peças de reposição, bem como pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 250 R$133,00 R$33.250,00

18

AR CONDICIONADO JANELA (18.000 
BTU/H) – Serviço de manutenção 
corretiva, com fornecimento de mão-
de-obra especializada, materiais e 
peças de reposição, bem como pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 200 R$ 140,00 R$28.000,00
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19

AR CONDICIONADO JANELA (21.000 
BTU/H) – Serviço de manutenção 
corretiva, com fornecimento de mão-
de-obra especializada, materiais e 
peças de reposição, bem como pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 200 R$  147,00 R$29.400,00

20

AR CONDICIONADO SPLIT (7.000 
BTU/H) – Serviço de manutenção 
corretiva, com fornecimento de mão-
de-obra especializada, materiais e 
peças de reposição, bem como pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 45 R$196,00 R$8.820,00

21

AR CONDICIONADO SPLIT (9.000 
BTU/H) – Serviço de manutenção 
corretiva, com fornecimento de mão-
de-obra especializada, materiais e 
peças de reposição, bem como pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 200 R$ 203,00 R$40.600,00

22

AR CONDICIONADO SPLIT (12.000 
BTU/H) – Serviço de manutenção 
corretiva, com fornecimento de mão-
de-obra especializada, materiais e 
peças de reposição, bem como pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 220 R$ 210,00 R$46.200,00

23

AR CONDICIONADO SPLIT (18.000 
BTU/H) – Serviço de manutenção 
corretiva, com fornecimento de mão-
de-obra especializada, materiais e 
peças de reposição, bem como pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 220 R$ 224,00 R$49.280,00

24

AR CONDICIONADO SPLIT (24.000 
BTU/H) – Serviço de manutenção 
corretiva, com fornecimento de mão-
de-obra especializada, materiais e 
peças de reposição, bem como pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 200 R$ 245,00 R$49.000,00

25

AR CONDICIONADO SPLIT (30.000 
BTU/H) – Serviço de manutenção 
corretiva, com fornecimento de mão-
de-obra especializada, materiais e 
peças de reposição, bem como pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 75 R$280,00 R$21.000,00

26

AR CONDICIONADO SPLIT (36.000 
BTU/H) – Serviço de manutenção 
corretiva, com fornecimento de mão-
de-obra especializada, materiais e 
peças de reposição, bem como pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 100 R$ 315,00 R$31.500,00

27

AR CONDICIONADO SPLIT (48.000 
BTU/H) – Serviço de manutenção 
corretiva, com fornecimento de mão-
de-obra especializada, materiais e 
peças de reposição, bem como pintura 
caso se faça necessário, objetivando o 
pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 50 R$ 350,00 R$17.500,00

28

AR CONDICIONADO SPLIT (60.000 BTU/H) 
– Serviço de manutenção corretiva, com 
fornecimento de mão-de-obra especializada, 
materiais e peças de reposição, bem como 
pintura caso se faça necessário, objetivando 
o pleno funcionamento dos objetos.

Atendimento 50 R$ 385,00 R$19.250,00

VALOR TOTAL LOTE 04 R$  411.180,00

LOTE 05
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

29
Ar condicionado split (7.000 btu/h à 
12.000 btu/h) - serviço de instalação, 
com fornecimento de materiais.

Atendimento 70 R$  345,00 R$24.150,00

30
Ar condicionado split (18.000 btu/h à 
24.000 btu/h) - serviço de instalação, 
com fornecimento de materiais.

Atendimento 70 R$  449,00 R$31.430,00

31
Ar condicionado split (30.000 btu/h à 
36.000 btu/h) - serviço de instalação, 
com fornecimento de materiais.

Atendimento 40 R$ 525,00 R$21.000,00

32
Ar condicionado split (48.000 btu/h à 
60.000 btu/h) - serviço de instalação, 
com fornecimento de materiais.

Atendimento 30 R$  595,00 R$17.850,00

VALOR TOTAL LOTE 05 R$  94.430,00

LOTE 06
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

33

Serviço de manutenção corretiva 
incluindo pintura de armário de 
aço fechado alto

Atendimento 50 R$ 334,00 R$16.700,00

34
Serviço de manutenção corretiva 
incluindo pintura de armário de 
aço fechado baixo

Atendimento 50 R$  298,00 R$14.900,00

35
Serviço de manutenção corretiva 
incluindo pintura de arquivo de 
aço para pastas suspensas

Atendimento 50 R$ 296,00 R$14.800,00

36
Serviço de manutenção corretiva 
incluindo pintura de estante de 
aço simples

Atendimento 500 R$  117,20 R$58.600,00

37
Serviço de manutenção corretiva 
incluindo pintura de prateleiras 
expositoras de livros

Atendimento 100 R$ 200,00 R$20.000,00

VALOR TOTAL LOTE 06 R$  125.000,00

LOTE 07
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

38
Serviço de manutenção corretiva 
incluindo pintura de mesa múltipla

Atendimento 50 R$ 190,00 R$ 9.500,00

39
Serviço de manutenção corretiva 
incluindo pintura de mesa para 
escritório

Atendimento 80 R$  118,00 R$9.440,00

40
Serviço de manutenção corretiva 
incluindo pintura de mesa tipo 
secretária e peças complementares

Atendimento 80 R$ 118,00 R$9.440,00

41
Serviço de manutenção corretiva 
incluindo pintura de mesas redonda

Atendimento 80 R$ 130,00 R$ 10.400,00

42
Serviço de manutenção corretiva 
incluindo pintura de bancos em 
madeira

Atendimento 50 R$ 265,00 R$ 13.250,00

43
Serviço de manutenção corretiva 
incluindo pintura de prateleiras e 
suas estruturas

Atendimento 100 R$ 179,70 R$17.970,00

VALOR TOTAL LOTE 07 R$ 70.000,00

LOTE 08
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

44
Serviço de manutenção corretiva 
incluindo pintura de cadeira 
giratória com braços

Atendimento 250 R$  175,00 R$ 43.750,00

45
Serviço de manutenção corretiva 
incluindo pintura de cadeira 
giratória sem braços

Atendimento 250 R$   110,00 R$ 27.500,00

46
Serviço de manutenção corretiva 
incluindo pintura de cadeira 
individual com estofado

Atendimento 250 R$  105,00 R$ 26.250,00

47
Serviço de manutenção corretiva 
incluindo pintura de cadeira tipo 
longarina

Atendimento 1.000 R$ 310,60 R$310.600,00

48

Serviço de manutenção corretiva 
incluindo pintura de cadeiras 
escolar individual infantil sem 
braço

Atendimento 1.500 R$  150,00 R$225.000,00

49
Serviço de manutenção corretiva 
incluindo pintura de cadeiras 
escolar individual com braço

Atendimento 2.500 R$ 185,00 R$462.500,00

50
Serviço de manutenção corretiva 
incluindo pintura de cadeiras 
escolar individual sem braço

Atendimento 1.500 R$ 170,00 R$255.000,00

51
Serviço de manutenção corretiva 
de poltronas

Atendimento 80 R$  320,00 R$25.600,00

52
Serviço de manutenção corretiva 
de sofás

Atendimento 40 R$ 595,00 R$ 23.800,00

VALOR TOTAL LOTE 08 R$ 1.400,000,00

ITENS 53 e 55
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

53

VENTILADOR DE PAREDE 
– Serviço de manutenção 
corretiva, com fornecimento 
de mão-de-obra especializada, 
materiais e peças de reposição e 
Instalações, objetivando o pleno 
funcionamento dos objetos.

Atendimento 4.000 R$  140,00 R$ 560.000,00

55

PARQUE INFANTIL – Serviço 
de manutenção corretiva, com 
fornecimento de mão-de-obra 
especializada, materiais e peças de 
reposição, desmontagem, montagem, 
instalação e pintura, objetivando o 
pleno funcionamento do objeto.

Atendimento 50 R$ 2.800,00 R$140.000,00

VALOR TOTAL DOS ITENS R$  700.000,00
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CADASTRO DE RESERVA 
Lote 02:
1º – Nordeste Refrigeração Eireli, inscrita no CNPJ n° 08.251.530/0001-14
2º – A & A Climatização de Ambientes LTDA, 
Inscrita no CNPJ nº 15.660.263/0001-02.
Lote 03:
1º – Nordeste Refrigeração Eireli, inscrita no CNPJ nº 08.251.530/0001-14
2º – A & A Climatização de Ambientes LTDA,
 inscrita no CNPJ nº 15.660.263/0001-02.
Lote 04:
1º – G3 Serviços e Transporte de Máquinas e Equipamentos Industriais Eireli, inscrita no CNPJ nº 
32.456.285/0001-66.
2º – A & A Climatização de Ambientes LTDA, 
Inscrita no CNPJ nº 15.660.263/0001-02.
Lote 05:
1º – Nordeste Refrigeração Eireli, inscrita no CNPJ nº 08.251.530/0001-14
2º – G3 Serviços e Transporte de Máquinas e Equipamentos Industriais Eireli, inscrita no CNPJ nº 
32.456.285/0001-66. 
Lote 06: Não houve adesão ao cadastro de reserva.
Lote 07: Não houve adesão ao cadastro de reserva.
Lote 08: Não houve adesão ao cadastro de reserva.
Item 53: A & A Climatização de Ambientes LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.660.263/0001-02.
Item 55: Não houve adesão ao cadastro de reserva.

Natal, 27 de Setembro 2021.
Adamires França-Secretária Municipal de Administração 

AVISO DE REABERTURA DA LICITAÇÃO
O Pregoeiro e a Equipe de Apoio da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD da 
Prefeitura Municipal de Natal/RN, localizada na Rua Santo Antônio, 665 no bairro da Cidade 
Alta em Natal/RN – CEP 59025-520, telefone (84) 3232-4985, tornam público que será 
realizada a abertura das propostas e a sessão de disputa da LICITAÇÃO a seguir especificada 
na data e horário abaixo indicado. O Edital e seus Anexos estão disponíveis no site https://
www.gov.br/compras/pt-br. (UASG: 925162). Qualquer informação ou esclarecimento 
poderá ser solicitado pelo e-mail: pregao.semad@natal.rn.gov.br. A empresa que 
desejar participar do certame deverá observar as regras contidas na Lei 10.520/2002, 
subsidiariamente pela Lei 8.666/1993, e demais regras contidas no respectivo Edital. 

PROCESSO MODALIDADE OBJETO DATA HORA

001701/2021-
19-SMS

PREGÃO 
ELETRÔNICO 
24.057/2021

Registro de preço para contratação 
de empresa(s) especializada(s) no 
fornecimento de Gases Medicinais em 
cilindro e tanque criogênico, ambos em 
regime de comodato, em conformidade 
com a Resolução RDC nº 50, da ANVISA/
MS, completada pela Resolução RDC nº 307 
de 14/11/2002 do Ministério da Saúde, 
ABNT – 12.188 Artigo 57, II e IV da Lei 
8.666/93, para o Hospital Municipal de 
Campanha de Natal, conforme condições, 
especificações e quantitativos constantes 
do Termo de Referência (anexo I) parte 
integrante deste edital.

08/10/2021
09h

(Horário de 
Brasília)

Natal/RN, 27 de agosto de 2021.
Marcos Freire Bezerra– Pregoeiro da SEMAD/PMN.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/2021
Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com 
fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei n° 8.666/93, em conformidade  com o parecer jurídico 
nº 1.690/2021, acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, no mesmo diploma legal. 
PROCESSO: 5074/2021-87
OBJETO: Aquisição de produtos para a saúde
CREDOR: BRIM PLAK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-CNPJ: 30.232.182/0002-78
Endereço: Rua João Câmara, 25 - Cidade da Esperança - Natal/RN - CEP: 57071-140
Valor total RS 996.750,00 (novecentos e noventa e seis mil, setecentos e cinquenta reais).
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
Atividade/Projeto: 10.122.001-1-051
Fonte: 1001001
Elemento de Despesa: 3.33.90-39-Sub-elemento: 99
Reconhecimento: Águida Maria Figueiredo de Barros - Secretária Adjunta de Logística em 
Saúde, Administração e Finanças.
Ratificação: George Antunes de Oliveira – Secretário Municipal de Saúde
Natal, 27 de setembro de 2021

EXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Considerando o comando do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração 
no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras 
e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica 
das datas de suas exigibilidade, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse 
público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada
Considerando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica 
de pagamento, por meio da Resolução nº 032/2016 - TCE, de 01 de novembro de 2016, 
Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017.
Considerando que as referidas normas prevêem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de 

pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante previa justificativa emanada pelo pertinente 
ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação no Diário Oficial do Municipio - DOM.
Considerando que o direito a saúde, encartado no artigo 196º da     Constituição Federal, 
mostrando-se como requisito indispensável a oferta de serviços dos usuários do SUS, seja 
pela rede própria ou privada de forma complementar.
Autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento dos fornecedores abaixo descritos, 
tendo em vista tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das 
ações municipais da área de Saúde, referente a Medicamentos.

PROCESSO INTERESSADO Nºs NF VALOR
4552/2021-31 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 527 182.440,00
2416/2021-15 MEIRELLES DIST. MEDICAMENTOS LTDA 171347 28.320,00
2416/2021-15 MEIRELLES DIST. MEDICAMENTOS LTDA 171694 101.688,00

Em seguida, publique-se.
Natal, 27 de setembro de 2021.
GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL
  
EXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Considerando o comando do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração 
no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras 
e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica 
das datas de suas exigibilidade, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse 
público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada
Considerando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica 
de pagamento, por meio da Resolução nº 032/2016 - TCE, de 01 de novembro de 2016, 
Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017.
Considerando que as referidas normas prevêem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de 
pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante previa justificativa emanada pelo pertinente 
ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação no Diário Oficial do Municipio - DOM.
Considerando que o direito a saúde, encartado no artigo 196º da     Constituição Federal, 
mostrando-se como requisito indispensável a oferta de serviços dos usuários do SUS, seja 
pela rede própria ou privada de forma complementar.
Autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento dos  fornecedores abaixo descritos, 
tendo em vista tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das 
ações municipais da área de Saúde, referente a Cooperativas.

PROCESSO INTERESSADO Nºs NF VALOR
15036/2020-51 COOPERATIVA MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORT 3910 3.000.000,00
1949/2021-71 COOPERATIVA MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORT 3977 1.217.104,69

Em seguida, publique-se.
Natal, 27 de setembro de 2021.
GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL
  
EXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Considerando o comando do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração 
no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras 
e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica 
das datas de suas exigibilidade, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse 
público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada
Considerando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica 
de pagamento, por meio da Resolução nº 032/2016 - TCE, de 01 de novembro de 2016, 
Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017.
Considerando que as referidas normas prevêem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de 
pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante previa justificativa emanada pelo pertinente 
ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação no Diário Oficial do Municipio - DOM.
Considerando que o direito a saúde, encartado no artigo 196º da     Constituição Federal, 
mostrando-se como requisito indispensável a oferta de serviços dos usuários do SUS, seja 
pela rede própria ou privada de forma complementar.
Autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento dos  fornecedores abaixo descritos, 
tendo em vista tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das 
ações municipais da área de Saúde, referente a Gêneros Alimentícios.

PROCESSO INTERESSADO Nºs NF VALOR
175032020-88 PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAGEM LTDA 419 92.330,66
175032020-88 PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAGEM LTDA 423 15.621,68
3291/2021-32 A. AZEVEDO DA SILVA 55295 17.390,80
3291/2021-32 A. AZEVEDO DA SILVA 55301 5.859,60

016814/2020-20 TIA DEDA REF. COL. SERV. E COM. EIRELI 256 2.115,00

Em seguida, publique-se.
Natal, 27 de setembro de 2021.
GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL
  
EXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Considerando o comando do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração 
no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras 
e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica 
das datas de suas exigibilidade, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse 
público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada
Considerando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica 
de pagamento, por meio da Resolução nº 032/2016 - TCE, de 01 de novembro de 2016, 
Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017.
Considerando que as referidas normas prevêem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de 
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pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante previa justificativa emanada pelo pertinente 
ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação no Diário Oficial do Municipio - DOM.
Considerando que o direito a saúde, encartado no artigo 196º da     Constituição Federal, 
mostrando-se como requisito indispensável a oferta de serviços dos usuários do SUS, seja 
pela rede própria ou privada de forma complementar.
Autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento dos  fornecedores abaixo descritos, 
tendo em vista tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das 
ações municipais da área de Saúde, referente a Clínicas e Laboratórios.

PROCESSO INTERESSADO Nºs NF VALOR
10736/2020-50 PRONTOCLINICA DA CRIANCA LTDA 17740 137.293,26
14153/2020-06 A&R SERVIÇOS MED. E CONSULTORIOS LTDA 1131 7.746,49
11136/2020-17 CLINICA DE RX. E ULTRAS SC. LTDA 7694 1.484,45

Em seguida, publique-se.
Natal, 27 de setembro de 2021.
GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL
  
EXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Considerando o comando do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração 
no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras 
e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica 
das datas de suas exigibilidade, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse 
público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada
Considerando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica 
de pagamento, por meio da Resolução nº 032/2016 - TCE, de 01 de novembro de 2016, 
Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017.
Considerando que as referidas normas prevêem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de 
pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante previa justificativa emanada pelo pertinente 
ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação no Diário Oficial do Municipio - DOM.
Considerando que o direito a saúde, encartado no artigo 196º da     Constituição Federal, 
mostrando-se como requisito indispensável a oferta de serviços dos usuários do SUS, seja 
pela rede própria ou privada de forma complementar.
Autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento dos  fornecedores abaixo descritos, 
tendo em vista tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das 
ações municipais da área de Saúde, referente a Alugueis.

PROCESSO INTERESSADO Nºs NF VALOR
010761/2020-33 CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 12639 5.000,00
010761/2020-33 CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 12489 10.200,00
010761/2020-33 CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 12645 10.500,00

Em seguida, publique-se.
Natal, 27 de setembro de 2021.
GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL

EXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Considerando o comando do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração 
no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras 
e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica 
das datas de suas exigibilidade, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse 
público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada
Considerando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica 
de pagamento, por meio da Resolução nº 032/2016 - TCE, de 01 de novembro de 2016, 
Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017.
Considerando que as referidas normas prevêem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de 
pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante previa justificativa emanada pelo pertinente 
ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação no Diário Oficial do Municipio - DOM.
Considerando que o direito a saúde, encartado no artigo 196º da     Constituição Federal, 
mostrando-se como requisito indispensável a oferta de serviços dos usuários do SUS, seja 
pela rede própria ou privada de forma complementar.
Autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento dos  fornecedores abaixo descritos, 
tendo em vista tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das 
ações municipais da área de Saúde, referente a Prestação de Serviços.

PROCESSO INTERESSADO Nºs NF VALOR
15744/2020-92 APSERVICE - IND E COM DE SERVIÇOS LTDA 938E939 72.576,00

010759/2020-64 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141688 25.115,00
1976/2021-44 TELEGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR L 6044 E 22.088,00

014173/2020-79 ESPIRITO SANTO DIST. DE PROD. HOSPITALAR 004976 20.889,60
035627/2017-40 ENGMED ENGENHARIA CLINICA EIRELE ME 36 11.920,56
035627/2017-40 ENGMED ENGENHARIA CLINICA EIRELE ME 36 11.920,57

4798/2020-22 ENGMED ENGENHARIA CLINICA EIRELE ME 51 13.324,34
02293/2021-12 SOS GÁS LTDA 33983 15.570,00
02293/2021-12 SOS GÁS LTDA 33983 4.687,50
02293/2021-12 SOS GÁS LTDA 33983 5.525,00
01152/2020-93 MIGRA COMBUSTÍVEIS LTDA. 1289 21.000,00

019553/2017-02 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT 32337 1.008.242,16
2813/2021-89 HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA - EPP. 000035035 8.300,00

09329/2020-08 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 186124 41.988,12
09329/2020-08 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 187150 17.322,13
09329/2020-08 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 186265 19.347,32

09329/2020-08 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 186265 50,00
4445/2019-99 ANA CELI DA COSTA NUNES GOMES S/N 10.836,73
1379/2021-10 WT DISTRIBUIDORA EIRELI 120074 13.784,61
1379/2021-10 WT DISTRIBUIDORA EIRELI 119913 35.200,00
1379/2021-10 WT DISTRIBUIDORA EIRELI 120075 24.450,00
1379/2021-10 WT DISTRIBUIDORA EIRELI 120076 32.600,00
1379/2021-10 WT DISTRIBUIDORA EIRELI 119909 52.061,12
1379/2021-10 WT DISTRIBUIDORA EIRELI 119910 30.008,00

12542/2020-99 TECHPROL SERVIÇOS COMERCIO E LOCAÇÕES 452 27.351,00
17063/2020-69 SANTOS & FERNANDES 6997 61.200,00
1585/2021-20 VERA L DE SOUSA AUTHENTIC PREVENT 28 60.815,48
1585/2021-20 VERA L DE SOUSA AUTHENTIC PREVENT 28 112.290,91

Em seguida, publique-se.
Natal, 27 de setembro de 2021.
GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL

ESPÉCIE: EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS AMBULATORIAIS Nº 213/20.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADA: INSTITUTO DE ORTOPEDIA DE NATAL LTDA.
OBJETO: Alteração da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA, do instrumento contratual 
original nº 213/20, em decorrência de sua prorrogação por mais 12 (doze) meses.
BASE LEGAL: O presente instrumento é celebrado, com fulcro no Artigo 57, Inciso II, da Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores.
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original nº 
213/20, desde que não contrariem as do presente instrumento, nem a legislação.
VIGÊNCIA: O presente termo aditivo terá duração de 12 (doze) meses, tendo início em 21 
de setembro de 2021 e término no final do dia 20 de setembro de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 09.09.2021.
SIGNATÁRIOS: Dr. George Antunes de Oliveira, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – e 
Dra. Josicleide Venâncio Belchior Otaviano, pelo INSTITUTO DE ORTOPEDIA DE NATAL LTDA..

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo nº: 04080/2021-17
Contratante/Devedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS Contratada/Credora: 
CLIMATEC SERVIÇOS TÉCNICOS-CNPJ: 11.873.478/0001-42;
Objeto: A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, reconhece o dever de indenizar 
a CREDORA, no montante de R$ 14.783,18 (Catorze Mil, Setecentos e Oitenta e Três Reais e Dezoito 
Centavos), decorrente de pagamento por indenização referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021.
Dotações Orçamentárias:
Atividade/Programa:10.302.003.1437 - Estruturação e Manutenção da Rede Física dos 
Serviços de Atenção Especializada; Elemento 33.90.39– Outros Serviços de Terceiros - 
PessoaJurídica; Fonte: 1214000 ; Valor R$ 14.783,18.

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo nº: 04080/2021-17
Contratante/Devedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS Contratada/Credora: 
CLIMATEC SERVIÇOS TÉCNICOS-CNPJ: 11.873.478/0001-42;
Objeto: A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, reconhece o dever de indenizar 
a CREDORA, no montante de R$ 22.908,09 (Vinte e Dois Mil, Novecentos e Oito Reais e Nove 
Centavos), decorrente de pagamento por indenização referente aos meses de Março e Abril de 2021.
Dotações Orçamentárias:
Atividade/Programa:10.302.003.1437 - Estruturação e Manutenção da Rede Física dos 
Serviços de Atenção Especializada; Elemento 33.90.39– Outros Serviços de Terceiros - 
PessoaJurídica; Fonte: 1214000 ; Valor R$ 22.908,09.

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo nº: 05170/2021-25
Contratante/Devedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS Contratada/Credora: FIXA 
SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-CNPJ: 04.482.256/0001-33;
Objeto: A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, reconhece o dever de indenizar 
a CREDORA, no montante de R$ 33.590,00 ( Trinta e Três Mil, Quinhentos e Noventa 
Reais), decorrente de pagamento por indenização referente ao mês de Junho de 2021.
Dotações Orçamentárias:
Atividade/Programa:10.122.001.1051 - SMS - NATAL NO COMBATO AO NOVO 
CORONAVIRUS (COVID-19); Elemento 33.90.39– Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica; Fonte: 10010001; Valor R$ 33.590,00.

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo nº: 03934/2021-48
Contratante/Devedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS Contratada/Credora: WT 
Distribuidora EIRELI-CNPJ: 35.291.038/0001-45;
Objeto: A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, reconhece o dever de indenizar 
a CREDORA, no montante de R$ 87.060,00 (Oitenta e Sete Mil e Sessenta Reais), decorrente de 
pagamento por indenização referente aos meses de Janeiro a Abril de 2021.
Dotações Orçamentárias:
Atividade/Programa: 10.302.003.1437 - Estruturação e Manutenção da Rede Física dos Serviços 
de Atenção Especializada-Elemento: 3.33.90.39 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 1214000 
Valor R$ 87.060,00.
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EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo nº: 04023/2021-38
Contratante/Devedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS Contratada/Credora: 
Climatec Serviços Técnicos LTDA-CNPJ: 11.873.478/0001-42;
Objeto: A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, reconhece o dever de indenizar 
a CREDORA, no montante de R$ 7.391,59 (Sete Mil Trezentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e 
Nove Centavos), decorrente de pagamento por indenização referente ao mês de Dezembro de 2020.
Dotações Orçamentárias:
Atividade/Programa: 10.302.003.2439 - Fortalecimento das Unidades de Pronto 
Atendimento – UPA-Elemento: 3.33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte: 1214000 
Valor R$ 7.391,59.

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo nº: 06379/2021-14
Contratante/Devedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS Contratada/Credora: 
Associação Vivei-CNPJ: 07.950.829/0001-02;
Objeto: A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, reconhece o dever de indenizar 
a CREDORA, no montante de R$ 9.041,28 (Nove Mil e Quarenta e Um Reais e Vinte e Oito 
Centavos), decorrente de pagamento por indenização referente aos mês de Maio até Agosto 2021.
Dotações Orçamentárias:
Atividade/Programa: 10.301.003.2970 - Fortalecimento, Modernização e Manutenção de Rede 
de Atenção Básica-Elemento: 3.33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 1214000 
Valor R$ 9.141,28.

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo nº: 06379/2021-14
Contratante/Devedor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS Contratada/Credora: 
Associação Vivei-CNPJ: 07.950.829/0001-02;
Objeto: A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, reconhece o dever de indenizar 
a CREDORA, no montante de R$ 9.041,28 (Nove Mil e Quarenta e Um Reais e Vinte e Oito 
Centavos), decorrente de pagamento por indenização referente aos mês de Maio até Agosto 2021.
Dotações Orçamentárias:
Atividade/Programa: 10.301.003.2970 - Fortalecimento, Modernização e Manutenção de 
Rede de Atenção Básica; 
Elemento: 3.33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 1214000 
Valor R$ 9.141,28.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - CAT
Tribunal Administrativo de Tributos Municipais
Presidente: Paulo César Medeiros de Oliveira Júnior
Procurador: Humberto Antônio Barbosa Lima 
Secretária: Clarice Dantas Revoredo 

EDITAL nº 124/2021 - TATM – 2ª. INSTÂNCIA                        
A Secretaria Municipal de Tributação, por seu Coordenador do Contencioso  Administrativo 
Tributário, no uso  de suas  atribuições legais, objetivando dar cumprimento ao  disposto  
no  art. 26,  inciso IX, art. 78-A e parágrafos 1º, 2º e 3º, do Regimento Interno do Tribunal 
Administrativo de Tributos Municipais – TATM, TORNA PÚBLICO que da (s) PAUTA(s)  de  
JULGAMENTO(s) prevista (s) para o (s)  Dia (s):  07 de OUTUBRO  de  2021, a partir das 
8h, através de videoconferência, consta (m) o(s)  seguinte (s) processo (s):  
Processo nº 20200063829 - RCL/IPTU - Recorrente: Fazenda Municipal - Recorrido: 
JONAS EDUARDO GONZALES LEMOS - Recurso Eletrônico/2021-TATM – Ex Officio - Relator:  
Conselheiro  Marcílio Mesquita de Góes;

Processo nº 20200031285 – Auto de Infração - Recorrente: Fazenda Municipal - Recorrido: 
PRONTO-RIM SERVICOS DE EMERGENCIAS RENAIS LTDA - Recurso Eletrônico/2021 - TATM 
– Ex Officio  - Relator:  Conselheiro  Marcílio Mesquita de Góes;

Processo nº– 20170021428 - RCL/ IPTU/TLP – Recorrente: Fazenda Municipal - Recorrido: 
JOSE BEZERRA DE LIMA - Recurso Eletrônico/2021– TATM – Ex Officio – Relator: Conselheiro 
Roberto Elias da Câmara Moura e Revisor: Conselheiro Rafael Heider Barros Feijó;

Processo nº 20200698735 - RCL/IPTU/TLP - Recorrente: Fazenda Municipal - Recorrido: 
ALMIR FERNANDO CARNEIRO DE CARVALHO - Recurso Eletrônico/2021 - TATM – Ex Officio 
- Relator:  Conselheiro  Igor Farias da Fonseca; 

Processo nº 20190906168 - RCL/IPTU - Recorrente: Fazenda Municipal - Recorrido: 
FRANCISCO GUILHERME DOS SANTOS - Recurso Eletrônico/2021 - TATM – Ex Officio  -  
Relator:  Conselheiro  Igor Farias da Fonseca. 
NOTAS: I - Para ciência das partes faz-se constar que os julgamentos não realizados na 
data aprazada, efetuar-se-ão nas sessões subsequentes. II – Os interessados em realizar 
sustentação oral devem comunicar formalmente, nos autos do processo e através do whatsapp 
do TATM (8432328892), seu interesse com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da 
data de julgamento, informando número de telefone apto a participar de videoconferência.   
Natal (RN), 27 de setembro de 2021. 
Paulo César M. de Oliveira Júnior -Presidente/TATM – Mat. 04.965-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 037/2021
Processo nº: 20210650337
Parceiras: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS e 
CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CIADE, CNPJ nº 08.712.127/0001-45, Endereço: 
Rua Abreulândia, nº 77, Planalto, CEP 59073-090, Natal-RN;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Código de Atividade: 18.49 – 08.244.004.2-996 – Serviço de Proteção Social Especial. Valor: R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais). Fonte: 13120000. Anexo: 7. Conta nº. 12026-X – NATALSIGTV 
ESTR3. Elemento de Despesa: 3.33.50.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Base Legal: Lei nº 13.019/2014 e alterações; Resolução n° 269/2006 do CMAS – NOB-RH/
SUAS; Resolução nº 109/2009 o CNAS -  Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; 
Resolução nº 39/2010 do CNAS – Benefícios Eventuais; Resolução n° 17/2011 do CNAS – 
Equipe de Referência – RH/SUAS; Resolução nº 33/2012 do CNAS – NOB/SUAS; Resolução 
n° 09/2014 do CNAS – Profissionais SUAS; Resolução nº 14/2014 do CNAS – Inscrição 
CNAS, Resolução n° 11/2016 TCE/RN; Instrução Normativa nº 01/2018-CGM; Lei Municipal 
n° 5.129/99, Lei n° 8.742/93 – LOAS, Lei n° 13.019/14 e atualizações, Lei n° 10.741/03 
– Estatuto do Idoso, e demais legislações pertinentes.
Objeto: O presente Termo tem por objeto à transferência de recursos financeiros à instituição 
parceira, para execução de Serviços de Acolhimento Institucional, na Modalidade Instituição 
de Longa Permanência para Idosos, na Proteção Social Especial de Média Complexidade, 
via Emenda Parlamentar, comprometendo-se no apoio financeiro a efetivação dos serviços 
essenciais no âmbito da assistência social, contribuindo esses recursos para despesa com 
serviços descritos no Plano de Aplicação, contratação de 03 (três) profissionais técnicos 
com experiência na prestação de serviços a idoso e assistência na Instituição de Longa 
Permanência - ILPI, nas funções de assistente administrativo (nível médio) e profissional 
de lavanderia (nível fundamental); incluso contribuição previdenciária; PIS; FGTS; décimo 
terceiro salário (13º); vale transporte; férias e diárias, em conformidade com o Plano de 
Trabalho apresentado pela Instituição.
Valor Total: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
Vigência: setembro de 2021 até setembro de 2022.
Data de Assinatura: 22 de setembro de 2021.
Parceiras: CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA 
DE DEUS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CIADE e ADJUTO DIAS DE ARAÚJO NETO 
– Secretário Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA
05º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 001/2020 (TP 005/2019-SEMOV)
Processo nº 20210720726
Contratante: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura - SEMOV
Contratada: TECNO-SOL Soluções em Tecnologia Eireli.
Objeto: ficam prorrogados, tanto o prazo de vigência contratual, quanto prazo de execução 
dos serviços, ambos por mais 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a partir de 25.09.2021, 
expirando em 22.01.2022.
Base Legal: art. 57, §1º, inciso II e IV, c/c §2º da Lei nº 8.666/93.
Assinaturas: 
Carlson Geraldo Correia Gomes - Contratante
Arthur Vechi Torres - Contratada 
Natal, 23 de setembro de 2021.

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2021-SEMOV
A Comissão Permanente de Licitação da SEMOV, localizada na Av. Presidente Bandeira 
n 2280-Lagoa Seca – nesta Capital, tel. (084) 3231-8121, torna público o resultado 
do julgamento na licitação acima mencionada, no tipo Menor Preço Global, cujo objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA CONSUBSTANCIADOS NA IMPLANTAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DO PARQUE ECOLÓGICO DE CAPIM MACIO., que julgou 
PROCEDENTE o recurso apresentado pela empresa Ilumitech Construtora Ltda. Assim, 
resolve tornar INABILITADA a empresa Avancar Construcões e Incorporacões Eireli por não 
ter comprovado os itens DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA b.2 e b.3 do edital. Dessa forma, fica 
agendado para o dia 28.09/2021, as 10h a abertura do envelopes com a proposta de 
preço. Os autos permanecem com vistas franqueadas aos interessados.
Natal, 27 de setembro de 2021.
Raul Araújo Pereira – Presidente da CPL/SEMOV

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 033/2018 - SEMSUR
PROCESSO: 028976/2018-96
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUR
CONTRATADA: MONTECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA.
CNPJ: 26.464.286/0001-50
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a solicitação de reajuste anual dos itens 
das despesas operacionais, custo de reposição e taxa administrativa através do Índice 
Geral de Preços do Mercado - IGPM, segundo solicitação da empresa, previsto em contrato.   
VALOR: Aplica- se, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, o acréscimo mensal de R$ 
13.051,09 (treze mil e cinquenta e um reais e nove centavos), perfazendo o valor de 
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R$ 209.605,89 (duzentos e nove mil seiscentos e cinco mil e oitenta e nove centavos), 
integralizando assim o valor total do contrato de R$ 2.515.270,68 (dois milhões quinhentos 
e quinze mil duzentos e setenta reais e sessenta e oito centavos).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento tem o condão de reajuste de preços ao 
contrato n° 033/2018 – SEMSUR e encontra amparo legal nos princípios e dispositivos do 
art. 40, XI c/c Art. 55, III, da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 3° da Lei n° 10.192/2001.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
ATIVIDADE/PROJETO: 17.01.15.452.0012.1-267– Reforma, Ampliação, Urbanização e Manutenção
ELEMENTO DE DESPESA: 3.33.90.37 – Locação de Mão de Obra
FONTE: 10010000
ANEXO: IV
Natal/RN, 17 de setembro de 2021.
IRAPOÃ NÓBREGA AZEVEDO DE OLIVEIRA-Secretário Municipal de Serviços Urbanos
CONTRATANTE
PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR-MONTECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA.-CONTRATADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
*PORTARIA N° 020/2021-GS/SEMDES DE 15 DE SETEMBRO  2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo cargo:
RESOLVE:
Art. 1ª – Instituir , no âmbito da Secretaria |Municipal de Segurança Pública e Defesa Social 
, o NÚCLEO DE PESQUISAS E CIDADANIA FEMININA – NUPFEM , no município do Natal, 
Estado do Rio Grande do Norte , que será responsável pela coordenação da PATRULHA 
MARIA DA PENHA , prevista na Lei nº 461/2017;
Art. 2º – A Coordenação do NUPPEM  ficará a cargo da servidora UDYMAR PESSOA DANTAS 
CARDOSO, matrícula nº 07.926-0.
Art. 3º – A Coordenação da PATRULHA MARIA DA PENHA  ficará a cargo da servidora CÍCERA 
MICHELLY MARIA DE OLIVEIRA , AGT , matrícula 11.337-9;
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 5° - PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Natal, 15 de SETEMBRO de 2021.
SHEILA MARIA FREITAS DE SOUZA FERNANDES E MELO 
Secretária Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
*Republicar por Incorreção, publicado no DOM de 08.01.2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROJETOS ESTRUTURANTES
PORTARIA  Nº 042/2021 DE 27 DE SETEMBRO DE 2021
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROJETOS 
ESTRUTURANTES, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo, para, sob a Presidência do primeiro, compor 
Comissão no âmbito da SEHARPE, para Gestão e Fiscalização do Contrato nº 008/2021, 
vinculado ao Contrato de Repasse da União nº 0441698-57/2015,  a ser  celebrado com a 
Empresa START PESQUISA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA, para a execução de Projeto de 
Trabalho Socioambiental, com as atribuições/competências de cada integrante, passando a 
referida comissão ter a seguinte composição:
MARILEIDE FRANKLIN DA COSTA - Matr. 07.755-1 - GESTORA DO CONTRATO e Presidente da Comissão
DANIELLE LORRAINE ELIAS DE ARAÚJO BARRETO FIGUEIREDO – Matr. 72.308-0 - Fiscal 
Técnico do Contrato (Titular) 
ROSEMERI PEREIRA DA FONSECA SANTOS - Matr. 72.363-6 - Fiscal Técnico do Contrato (Substituto)
DALINE MARIA DE SOUZA - Matr. 72.321-6 - Fiscal Técnico do Contrato (Substituto) 
Art. 2º - Conforme Memorando 029/2021 - DASPE, compete a referida comissão para 
acompanhar, fiscalizar,  recepcionar da empresa contratada, os produtos, serviços 
executados  e demais documentos/ações que requeiram análise e aprovação, referentes 
ao Projeto de Trabalho Social do Saneamento Integrado Brasil Novo/Novo Horizonte no 
bairro Pajuçara, integrantes do Contrato de Repasse da União nº 044.1698-57/2015, 
conforme obrigatoriedade de análise, acompanhamento e fiscalização previstas no Termo 
de Referência da licitação e no respectivo contrato de nº 008/2021.   
Art. 3°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se e cumpra-se.
JOSÉ VANILDO DA SILVA
Secretário Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes

PORTARIA 045 /2021DATA: 27 DE SETEMBRO DE 2021
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROJETOS 
ESTRUTURANTES, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento as demais normas 
pertinentes às atividades da SEHARPE;
DETERMINA: 
Art.1º - Em obdiência  ao  que  dispõe  a  Lei Nacional nº 8.666/93 em seu  Artigo 67 
e seus parágrafos, tendo em vista a necessidadede fiscalizar e acompanhara execução do 
contrato de serviços, para órgãos públicos.
RESOLVE: 
Art.2º - Designar a servidora Maria Vanda Bezerra Peixoto matrícula nº 73.105-1           
como Gestora do Contrato nº009/2021 - SEHARPE,e como suplente a servidora  Nadja Dias 
Freire Pinto, matrícula nº 730921, referente ao Processo nº 20210697058, que tem como 
objetivo o serviço de Plotagem, encadernação e cópia, para atender às necessidades desta 
Seharpe, em favor da Copiart Serviços Reprográficos ltda - ME 
Art. 3º. - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Natal, 27 de setembro de 2021 
JOSÉ VANILDO DA SILVA
Secretário Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes - SEHARPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES
PORTARIA Nº 083/2021-GP/FUNCARTE DE 27 DE SETEMBRO DE 2021.
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 005/2021 - ATRAÇÕES ARTÍSTICAS MUSICAIS 
(FORRÓ, REGIONAL, INTÉRPRETES MUSICAIS DE TODOS OS SEGMENTOS DA MÚSICA), COM 
VISTAS À COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO NATAL EM NATAL e REVEILLON 2022.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal/RN, 27 de setembro de 2021.                                                                                                                                                                             
DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO  
Presidente da FUNCARTE

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 005/2021 - ATRAÇÕES ARTÍSTICAS MUSICAIS (FORRÓ, REGIONAL, 
INTÉRPRETES MUSICAIS DE TODOS OS SEGMENTOS DA MÚSICA), COM VISTAS À COMPOR A 
PROGRAMAÇÃO DO NATAL EM NATAL e REVEILLON 2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº FUNCARTE: 20210607849 
O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a Seleção Pública nº 005/2021 que regulamenta o processo de seleção 
com vistas à prestação de serviços para agenciamento de apresentações de atrações musicais, 
para compor a programação do Natal em Natal e Réveillon 2022, em conformidade com as 
condições e linhas temáticas definidas na presente Seleção Pública e de acordo com os preceitos 
da Lei Orgânica do Município, nos termos do artigo 166, inciso I e Lei Federal nº 8.666/93.
1. DO OBJETO
1.1 A presente Seleção Pública tem por objetivo a escolha de 40 (quarenta) Pessoas 
Jurídicas com vistas à escolha de atrações artísticas, dentro do segmento musical, conforme 
as especificações e condições constantes nesta Seleção Pública, destinada à realização de 
apresentações gravadas para divulgação na página do YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DO NATAL ou presenciais, em casos excepcionais, estando em acordo com as medidas 
adotadas para contenção da pandemia de Covid-19, em vigência no período de execução 
das propostas, com vistas a compor a programação do Natal em Natal e Réveillon 2022.
1.2 O Natal em Natal e Réveillon 2022 serão realizados no Município do Natal, com a 
finalidade de ofertar à população o acesso à arte e a cultura através do Programa “Cultura 
na Cidade”, nos termos e condições aqui definidos. 
1.3 Poderão participar da seleção SOMENTE Pessoas Jurídicas que venham a representar, 
no máximo, 03 (três) atrações musicais (Trios de Forró, Grupos, Cantores(as) e Intérpretes 
musicais), desde que apresentem proposta adequada aos critérios referidos nesta Seleção 
Pública, devendo as pessoas jurídicas interessadas possuírem mais de 01 (um) ano de 
realização de atividades artísticas devidamente comprovadas.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 É assegurada a participação nesta Seleção a qualquer interessada (pessoa jurídica) que 
preencha as exigências aqui estabelecidas, havendo a posterior divulgação das habilitadas 
e selecionadas, que tenham feito devidamente sua inscrição no período compreendido da 
data de publicação desta Seleção até 07 de outubro de 2021.
2.2 O processo de seleção se desenvolverá em três etapas:
a) Inscrição online;
b) Habilitação Jurídica/Documental;
c) Seleção Artística.
2.3 Quanto às apresentações musicais, somente serão aceitas aquelas que respeitarem o 
tempo mínimo de 50 (cinquenta) minutos e máximo de 60 (sessenta) minutos.
2.4 É assegurada a participação de artistas, intérpretes, bandas e grupos musicais que se 
utilizem, musicalmente, de qualquer temática. 
2.5 Será indeferida a inscrição de pessoas que estejam suspensas de participar e de licitar com a 
Administração Pública ou os declarados inidôneos, na forma dos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93.
2.6 É vedado, conforme o art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e Resolução 011/2016-TCE-
RN, ao agente político e ao servidor público, bem como parentes até 2º grau do órgão 
contratante à celebração de contratos com a Administração Pública Municipal, direta ou 
indireta, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.
2.7 As apresentações selecionadas comporão a programação idealizada pela FUNCARTE. 
3.DOS RECURSOS PARA SELEÇÃO DAS ATRAÇÕES:
3.1 Serão selecionadas e remuneradas 40 (quarenta) atrações musicais para compor a 
programação do Natal em Natal e Réveillon 2022, com cachê de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) por apresentação, totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
3.2 Cada proponente poderá apresentar propostas com até 03 (três) atrações musicais cada.
3.3 A dotação orçamentária e financeira ocorrerá à conta da Unidade Orçamentária Projeto/
Atividade 13.392.0006.2067 APOIO ÀS FESTAS TRADICIONAIS E OS FESTEJOS POPULARES 
DO MUNICÍPIO DE NATAL; Elemento de Despesa: 333.90.31, 333.90.36 ou 333.90.39; 
Fonte 10010000; no valor total de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).
4. DA RESPONSABILIDADE DA SELEÇÃO
4.1 A seleção será de responsabilidade da Comissão de Habilitação e Seleção Documental e 
Artística, composta por 03 (três) servidores de cargo de provimento efetivo e/ou comissionado, 
do quadro funcional da SECULT/FUNCARTE, não remunerados especificamente para este fim, 
designados pelo Presidente da FUNCARTE através de Portaria publicada no Diário Oficial do 
Município – DOM e pelo Núcleo de Música da FUNCARTE, tendo como atribuições:
a) Acompanhar todo o processo de Seleção e Habilitação;
b)Monitorar o cumprimento desta Seleção Pública e dos atos normativos complementares dela decorrentes;
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c) Elaborar a lista de habilitados e selecionados, encaminhando-a para publicação;
d)Proceder à avaliação de desempenho e a desclassificação das pessoas que descumpram 
as obrigações constantes nesta Seleção Pública;
e)  Resolver os casos omissos.
4.2 É vedada a participação de membros da Comissão de Habilitação e Seleção Documental 
e Artística com vínculos de parentesco até 2° grau, bem como vínculos profissionais com os 
artistas, bandas ou grupos inscritos nesta Seleção Pública.  
5. DO PROCEDIMENTO DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 
5.1 As inscrições nesta Seleção Pública serão gratuitas e realizadas exclusivamente 
através do endereço eletrônico www.blogdafuncarte.com.br, por meio de preenchimento do 
formulário online específico, tendo início na data desta publicação e encerramento às 24 
(vinte e quatro) horas do dia 07 de outubro de 2021.
5.2 Para realizar a inscrição as interessadas deverão: 
a) Acessar o endereço eletrônico www.blogdafuncarte.com.br
b) Escolher a Seleção que deseja se inscrever e clicar no link do formulário de inscrição; 
c) Preencher as informações solicitadas no formulário;
d) Inserir os arquivos que deseja/necessita anexar;
e) Após concluir o preenchimento do formulário, bem como a inserção da documentação necessária, 
clicar em “Confirmar”. Após a confirmação não será mais possível excluir ou modificar a proposta. 
f) Imprimir ou salvar o comprovante de entrega, que será a garantia de que a inscrição foi concluída. 
5.3 A proponente declara aceitar as condições estipuladas nesta Seleção Pública, no ato de sua inscrição.
5.4 No ato da inscrição, as propostas serão enviadas em formato digital PDF, juntamente 
com toda a documentação exigida.
5.5 No ato de inscrição para o processo desta Seleção as empresas proponentes deverão 
anexar em formato PDF:
a)Release;
b)Ficha Técnica (nome, função e CPF);
c)Concepção artística da apresentação e/ou show;
d)Repertório ou Roteiro com minutagem;
e)Mapa de Palco e Rider Técnico;
f)Breve histórico da atração;
g)Vídeo com link público, com duração de, no máximo, 10 (dez) minutos, contendo áudios 
e/ou vídeos de algum registro musical da atração.
5.6 Quanto à habilitação documentação com vistas à Seleção, é necessário apresentar em 
formato PDF, a seguinte listagem:
5.6.1 Pessoa Jurídica de Direito Privado
a) Declaração de Legitimidade (ANEXO I).
b) Cópia do Documento de Identificação do proponente/responsável legal (RG, Carteira 
Nacional de Habilitação ou outro documento oficial com foto);
c) Cópia do CPF do representante legal;
d) Cópia do Comprovante de endereço atualizado (conta de energia, água, telefone ou 
outros); caso não seja em nome do proponente, anexar o contrato de locação do imóvel; 
caso seja em nome do cônjuge, anexar cópia do Registro de Casamento ou Declaração 
de União Estável; no caso de ser em nome dos progenitores, anexar declaração destes, 
comprovando residência do referido proponente;
e)Cópia do EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA JURÍDICA, somente de CONTA CORRENTE, 
contendo os dados bancários do proponente; 
f)Cartão do CNPJ, emitido pela Secretaria da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);
g) Cópia do Estatuto ou Contrato Social e suas últimas alterações, autenticada em cartório 
(exceto MEI e Empresa Individual), devidamente arquivados no órgão competente;
h) Cópia da Ata de eleição da atual Diretoria, autenticada em cartório (exceto MEI e Empresa Individual);
i) Declaração de Empresa Individual, emitida pela Junta Comercial do Estado – JUCERN;
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (atualizada) –  www.tst.jus.br/certidao);
k) Certidão de regularidade junto ao FGTS (atualizada) – Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br);
l) Certidão Negativa de Débitos Municipais (atualizada), emitida pela Prefeitura Municipal do 
Natal (www.natal.rn.gov.br);
m) Certidão Negativa Conjunta de Débitos Estaduais (atualizada) emitidas pela Secretaria 
Estadual de Tributação (www.set.rn.gov.br);
n) Certidão Negativa Conjunta Federal (atualizada) emitida pela Secretaria da Receita 
Federal (www.receita.fazenda.gov.br);
o) Declaração de Inexistência de Parentesco (ANEXO II);
p) Declaração de Compatibilidade, assinada pelo(s) responsável(eis) legal(is) (ANEXO III);
q) Declaração de Adimplência junto à Controladoria Geral do Município - CGM, caso tenha 
prestado serviço com obrigatoriedade de prestação de contas ao Município do Natal, 
emitida pela SECULT/FUNCARTE;
r) No caso de não haver prestado serviço ao Município, Declaração de não haver prestado 
serviço ao Município de Natal (ANEXO IV);
s) Declaração de Serviços Prestados ao Município de Natal sem necessidade de prestação 
de conta (ANEXO V);
t) Declaração de Inexistência de Empregados em Condições Excepcionais (ANEXO VI);
u) Declaração de Nada Consta do Fundo de Incentivo à Cultura – FIC (emitida pela Secretaria 
Executiva do Conselho Municipal de Cultura);
v) Declaração de Nada Consta junto ao Programa Djalma Maranhão de Incentivos Fiscais 
(emitida pela Secretaria Executiva da Lei Djalma Maranhão);
x) Contrato de Exclusividade com firma reconhecida em cartório contendo o nome do Responsável 
pelo Artista/Grupo que deverá estar presente no momento da apresentação artística (exceto MEI).

5.7 Todas as Declarações de nada consta fornecidas pela SECULT/FUNCARTE poderão 
ser requisitadas pelo endereço de e-mail secult.funcarte@natal.rn.gov.br ou através 
do WhatsApp (84) 98898-4082, exclusivamente no horário de funcionamento desta 
Secretaria/Fundação, das 8h às 14h, de segunda a sexta (exceto feriados), não devendo o 
proponente ir até a sede da Secretaria/Fundação para tanto.
5.8 Não serão admitidas posteriores alterações e complementações documentais após a entrega 
do material no ato da inscrição, estando a inscrição que não apresentar toda a documentação 
exigida nesta Seleção Pública automaticamente inabilitada para a fase de habilitação artística, salvo 
casos excepcionais devidamente justificados e aceitos pela Comissão de Análise Documental.
5.9 O Proponente deverá manter, durante a vigência desta Seleção Pública, todas as 
condições de habilitação e qualificação nela exigidas.
5.10 Serão invalidadas as inscrições cuja apresentação desvalorize ou exponha alguém 
à situação de constrangimento, bem como manifestações que firam os preceitos legais.
6. DA HABILITAÇÃO
6.1 A Comissão de Habilitação e Seleção Documental e Artística concluirá pela habilitação 
dos Proponentes desde que cumpram as exigências do item 5 desta Seleção.
6.2 Não poderá ser habilitado artisticamente o Proponente que não demonstrar a pertinência 
do artista, banda e grupo musical, com o contexto artístico desta Seleção Pública.
6.3 A lista dos habilitados e selecionadas será divulgada em portaria publicada no Diário 
Oficial do Município – DOM (www.natal.rn.gov.br/dom).
7. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO/SELEÇÃO
7.1 A lista das Selecionadas será divulgada a considerar a Classificação dos Habilitados, 
com base na pontuação de 0 a 15 (quinze) pontos, observados os seguintes critérios:
a)  Análise e avaliação do histórico da atração artística e sua relação com a temática desta 
Seleção, para verificação da consistência e pertinência da proposta artística e do grau de 
inserção na cena musical: (1,0 a 5,0);
b)  Audição do material gravado (a ser disponibilizado no ato da inscrição) avaliando-se a 
qualidade geral do material apresentado (qualidade da proposta estético-musical) (1,0 a 5,0);
c)   Análise do repertório apresentado e sua coerência com a temática (1,0 a 5,0).
7.2 Fica assegurada a ordem classificatória dos habilitados, em ordem decrescente, para 
uma justa convocação.
7.3 Caso haja algum impedimento entre os selecionados, o próximo habilitado será 
selecionado e, assim, sucessivamente.
7.4 Caberá à Comissão de Habilitação e Seleção Documental e Artística encaminhar a lista dos habilitados 
e selecionados para publicação no Diário Oficial do Município - DOM (www.natal.rn.gov.br/dom).
7.5 A lista de habilitados e selecionados estará disponível, após a publicação no Diário 
Oficial do Município – DOM, no endereço eletrônico www.blogdafuncarte.com.br, sendo de 
responsabilidade do proponente/artista manter-se atualizado das informações.
8. DA CONVOCAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS SELECIONADAS
8.1 A Convocação será realizada através de publicação no Diário Oficial do Município, por 
meio de portaria e pelo endereço eletrônico www.blogdafuncarte.com.br.
8.2 O ato de Convocação conterá, resumidamente, objeto, local da prestação do serviço ou 
apresentação, valor a ser pago e dotação orçamentária.
8.3 Cada selecionado (Trio de Forró, Grupo Regional e Intérpretes musicais) será convocado 
de acordo com a necessidade e/ou quantidade de vezes necessárias à programação, e sua 
remuneração será realizada de acordo com o previsto no item 3.1. 
9. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
9.1 A avaliação de desempenho da atração na realização da apresentação artística será procedida 
pelos coordenadores e/ou produtores responsáveis pelos eventos Natal em Natal e Réveillon 2021.
A avaliação de desempenho observará os seguintes critérios:
a)Pontualidade na execução do serviço, obra ou apresentação artística;
b)Qualidade do serviço, obra ou apresentação musical;
c)Urbanidade na relação com os prepostos da FUNCARTE e os beneficiários diretos ou 
indiretos da prestação do seu serviço musical;
d)Cumprimento integral das cláusulas da presente Seleção Pública bem como da contratação;
e)Respeito aos princípios da Administração Pública;
f)Qualidade das informações prestadas à Administração Pública no tocante ao objeto da presente Seleção.
9.3 O descumprimento do item 9.2 por parte do Proponente/Artista, impede a participação 
dos mesmos em licitações do Município do Natal pelo período de 01 (um) ano.
10. RECURSOS   
10.1 Da decisão referente à Habilitação e Seleção Artística caberá recurso dirigido ao 
Presidente da FUNCARTE que remeterá à Comissão de Habilitação e Seleção Documental e 
Artística, no prazo de 02 (dois) dias, a partir da publicação. 
10.2 Os recursos deverão ser encaminhados única e exclusivamente de forma online, para o 
email secult.funcarte@natal.rn.gov.br, contendo a identificação do respectivo proponente, a 
modalidade que o mesmo foi inscrito e, obrigatoriamente, o seguinte título “RECURSO À SELEÇÃO 
PÚBLICA ATRAÇÕES ARTÍSTICAS MUSICAIS”, até às 24h do dia 14 de outubro de 2021.
10.3 Recebido o recurso, a Comissão de Habilitação e Seleção Documental e Artística proferirá decisão.
11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1 O pagamento será realizado considerando as especificidades da prestação do serviço, 
conforme as determinações da Lei Federal 8.666/93 e de acordo com a ordem cronológica dos 
pagamentos da Prefeitura do Natal/RN, conforme Resolução 032/2016 do Tribunal de Contas do RN.
11.2 Havendo pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua 
regularização por parte do proponente.
12. DA DESISTÊNCIA
12.1 O Proponente poderá desistir administrativamente da sua inscrição na Seleção 
Pública, comunicando expressamente por escrito esta intenção, com antecedência mínima 
de 05 (cinco) dias antes do evento.
12.2 Em caso de desistência, desabilitação ou outro impedimento a vaga será preenchida 
por atrações musicais que estejam na ordem classificatória subsequente.
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13. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
13.1 Apresentação de Nota Fiscal referente à apresentação.
13.2 Fotos comprobatórias da ação executada, constatando a prestação do serviço.
13.3 A referida documentação deverá ser enviada para o endereço eletrônico secult.
funcarte@natal.rn.gov.br , em formato PDF, com o seguinte título “PRESTAÇÃO DE CONTAS 
– SELEÇÃO PÚBLICA ATRAÇÕES ARTÍSTICAS MUSICAIS”.
14. DO CRONOGRAMA
14.1 A presente Seleção Pública se orienta pelo seguinte cronograma:

Publicação da Seleção Pública 28 de setembro de 2021

Período de Inscrições 28 de setembro a 07 de outubro de 2021

Divulgação dos selecionados 13 de outubro de 2021

Apresentação de recursos 13 e 14 de outubro de 2021

Análise dos Recursos 15 de outubro de 2021

Resultado Final 18 de outubro de 2021

15. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
15.1 É de inteira e exclusiva responsabilidade do proponente/artista, o uso/cessão de direitos 
autorais, morais, patrimoniais, de textos, imagem ou musicais relacionados às propostas inscritas. 
15.2 Na ocorrência dos casos a seguir listados, a FUNCARTE poderá extrapolar e/ou 
suprimir os quantitativos estabelecidos no item 3.1, desta Seleção:
a)Quando não houver inscrições suficientes;
b)Quando as propostas não cumprirem com as exigências da Seleção Pública e seus anexos;
c)Quando as propostas habilitadas para compor a programação não concordarem com a 
adequação orçamentária;
d)Quando houver desistência de participação e não houver suplência.
15.3 Os pagamentos serão efetuados em data posterior à realização da apresentação, não 
havendo antecipação de qualquer valor.
15.4 Nas contratações de Pessoas Jurídicas serão descontados – a depender do caso – os 
tributos devidos, de acordo com os respectivos regimes tributários aplicáveis.
15.5 Caso necessário, a FUNCARTE poderá solicitar outros documentos além dos citados nos itens 5.1 e 5.2.
15.6 Em caso fortuito e/ou de força maior, especialmente, mas não exclusivamente, nas 
hipóteses de mudança meteorológica, calamidade pública, epidemias que impossibilite 
a participação no evento, bem como, luto oficial decretado por autoridade pública, será 
agendada nova data para a realização da apresentação, sendo certo que não acarretará 
nenhum ônus para a CONTRATADA e para a CONTRATANTE.
15.7 A Comissão de Habilitação e Seleção Documental e Artística avaliará casos omissos no 
regulamento, considerando sempre, o interesse público.
15.8 Serão invalidadas propostas cuja apresentação desvalorize ou exponham alguém a 
situação de constrangimento, bem como manifestações que firam os preceitos legais.
15.9 É vedada utilizar na apresentação propaganda de qualquer natureza.
15.10 Para quaisquer questões judiciais oriundas da presente Seleção Pública prevalecerá 
o Foro da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE ATESTO DE LEGITIMIDADE
Eu______________________________________, brasileiro (a), portador (a) 
da Carteira de Identidade nº____________ órgão expedidor ___________, em 
___/____/___; CPF nº __________________; residente e domiciliado (a) à Rua 
_____________________________________, DECLARO, para fins de prova 
junto à Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, que represento a atração 
_________________________, composta por ______ membros envolvidos 
diretamente na execução da atração, ficando encarregado (a) pelo recebimento do recurso 
a ser pago pelo referido edital, em conformidade com a ATRAÇÃO proposta junto à Seleção 
Pública para compor a programação do “Natal em Natal e Réveillon 2022”. 
Natal, ___ de __________________ de 2021.
Assinatura do Responsável 
(Pessoa Jurídica)

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO
Declaro para os devidos fins, que de acordo com o § 3º do Art. 68-A, da Lei Orgânica do Município 
de Natal, que não tenho relação familiar ou parentesco consanguíneo, em linha reta ou colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive com o Prefeito, o Vice-Prefeito, o Procurador 
Geral do Município, os Secretários Municipais, o Presidente da Câmara e demais Vereadores, os 
Presidentes ou Dirigentes de Autarquias, Institutos, Agências, Empresas Públicas, Sociedades de 
Economia Mista e Fundações Públicas, bem como com todos os demais ocupantes de cargos de 
direção, chefia ou assessoramento. Declaro ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, 
assumindo a responsabilidade pelo seu inteiro teor, sob as penas da Lei. 
Natal, ____ de ____________ de 2021.
Representante legal da Pessoa Jurídica
RG nº: ________________________________
CPF nº: _______________________________

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE*
Nós abaixo assinados, representados pela Pessoa Jurídica, proponente 
_______________________________________,integrante da empresa na 
função de  _________________DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que não somos 
funcionários públicos do Município de Natal e não possuímos cônjuges e parentes até 
2º grau na SECULT/ Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE; não somos 
integrantes do Conselho Municipal de Cultura e não possuímos qualquer impedimento legal, 
e estamos aptos a concorrer ao processo de seleção de Atrações Musicais, para compor a 
programação do Natal em Natal e Réveillon 2022.
Natal,___  de ________de  2021.
Pessoa Jurídica (Representante Legal)
 (Nome civil, n.º do RG e Assinatura )        
Integrantes:
* todos devem rubricar todas as folhas e assinar no final

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA DE NÃO HAVER PRESTADO SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DO NATAL
Eu,__________________________, RG Nº ________, Proponente da Atração 
Musical _________________________, declaro para os devidos fins, que não prestei 
serviços ao Município de Natal até a presente data.
Natal, ____ de __________ de 2021
Proponente

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE NATAL
Eu,________________________, RG Nº ___________, Proponente da Atração 
Musical _______________________________, declaro para os devidos fins, que 
prestei os seguintes serviços ao Município do Natal _________________________
______________ no evento denominado ______________________ no ano de 
_________ mas não era exigida prestação de contas pelos serviços prestados. 
Natal, ____ de __________ de 2021.
Proponente

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS 
EM CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS 
Eu,___________________ CNPJ Nº ______________,Proponente da Atração Musical 
_____________________________ por intermédio do seu representante legal o Sr. 
_________________________, portador da Carteira de Identidade nº ________ e 
CPF nº ______, DECLARO para os devidos fins que se fizerem necessários do disposto V 
do Art. 27, da Lei nº 8.666, de 21/07/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27/10/99, que 
não emprega qualquer menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem 
como não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.
Natal,___ de ________ de 2021.
Proponente

PORTARIA Nº 084/2021-GP/FUNCARTE DE 27 DE SETEMBRO DE 2021.
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 006/2021 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O 
FESTIVAL DE MÚSICA “GARAGEM DE RUA” (INTÉRPRETES, BANDAS E/OU GRUPOS) PARA 
COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JESIEL FIGUEIREDO.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal/RN, 27 de setembro de 2021.                                                                                                                                                                             
DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO  
Presidente da FUNCARTE

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 006/2021 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FESTIVAL DE MÚSICA 
“GARAGEM DE RUA” (INTÉRPRETES, BANDAS E/OU GRUPOS) PARA COMPOR A 
PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JESIEL FIGUEIREDO.
Processo Administrativo Eletrônico nº FUNCARTE - 20210604483
O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a SELEÇÃO PÚBLICA Nº 006/2021 - AUXÍLIO FINANCEIRO 
PARA O FESTIVAL DE MÚSICA “GARAGEM DE RUA” (INTÉRPRETES, BANDAS E/OU 
GRUPOS) PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JESIEL FIGUEIREDO, em 
conformidade com os preceitos da Lei Orgânica do Município de Natal/RN, nos termos do 
art. II inciso I de lei Federal nº 8.666/93 e em contribuição a consolidação da Meta 15, do 
Plano Municipal de Cultura, Lei nº 6.758, de 05 de janeiro de 2018.
1. DO OBJETO
1.1 Selecionar e apoiar financeiramente 30 (trinta) Atrações Musicais (intérpretes, bandas 
e/ou grupos) com vistas à composição da programação do FESTIVAL DE MÚSICA “GARAGEM 
DE RUA” no Espaço Cultural Jesiel Figueiredo, no período do Natal em Natal.
2. DA FINALIDADE
2.1 Promover, incentivar, revelar, apoiar financeiramente e colaborar para o fomento das 
ações direcionadas às atividades artísticas e musicais em Natal no ano de 2021, constituindo 
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todas as suas etapas e programações a serem realizadas em 09 (nove) edições, nos finais 
de semana sexta e sábado dos meses de novembro e dezembro dentro da Programação do 
Natal em Natal 2021, com a finalidade de ofertar à população o acesso à arte e à cultura.
2.2 A programação do Espaço Cultural Jesiel Figueiredo abrangerá shows de pequeno e 
médio porte, sendo admitida a multiplicidade de gêneros musicais.
2.3 A Prefeitura Municipal do Natal, através da FUNCARTE, disponibilizará estrutura de palco e som. 
2.4 É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA E ÁLCOOL EM GEL NO LOCAL DO EVENTO, BEM 
COMO O DISTANCIAMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DA OMS E OS 
DECRETOS VIGENTES REFERENTES ÀS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar desta Seleção Pública Pessoas Físicas e Jurídicas de Direito 
Privado, de natureza cultural e que conste o agenciamento como uma de suas atividades 
devidamente constituída, com sede e foro nos respectivos estados do Brasil.
3.2 Os Proponentes Pessoa Jurídica (EXCETO MEI) poderão representar, no máximo, 03 
(três) Atrações Musicais (intérpretes, Bandas ou Grupos).
3.3 O Microempreendedor Individual (MEI) só poderá representar a si próprio.
3.4 Bandas e/ou Grupos poderão ter como proponentes quaisquer dos componentes dos referidos grupos.
3.5 Somente serão admitidos a participar desta Seleção Pública os Proponentes que 
atenderem a todas as exigências nela contidas, bem como seus anexos e normas legais.
4. DOS IMPEDIMENTOS
4.1 Não poderão participar desta Seleção Pública os integrantes da Comissão de Avaliação 
Artística, seus cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até 3º grau, ou por adoção, 
assim como servidores públicos do município de Natal.
4.2 Será inabilitada a inscrição de proponente (individual ou grupo) que esteja suspenso 
temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou os declarados inidôneos, 
na forma dos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, bem como que constem obstáculos jurídicos 
e/ou relativos à diligência de quaisquer órgãos do Poder Público Municipal, Estadual e Federal.
4.3 É vedado, conforme o art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e Resolução 011/2016-TCE-RN, 
ao agente político e ao servidor público, bem como parentes até 3º grau do órgão contratante 
à celebração de contratos com a Administração Pública municipal, direta ou indireta, por si 
ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 As inscrições nesta Seleção Pública serão gratuitas e realizadas em uma única etapa, 
exclusivamente através do endereço eletrônico www.blogdafuncarte.com.br, com início na data 
desta publicação e encerramento às 24 (vinte e quatro) horas do dia 13 de outubro de 2021.
5.2 Ao proponente fica declarado o aceite das condições estipuladas, contidas nesta Seleção Pública.
5.3 Deverá o proponente encaminhar, junto com a inscrição, toda a documentação exigida 
nos subitens 5.4 e 5.5.
5.4 Documentação de Pessoa Jurídica:
a) Preenchimento do formulário de Identificação do proponente, com identificação da 
categoria de inscrição (formulário online);
b) Cópia do Documento de Identificação do proponente/responsável legal (RG, Carteira 
Nacional de Habilitação ou outro documento oficial com foto);
c) Cópia do CPF do representante legal;
d) Cópia do Comprovante de endereço atualizado (conta de energia, água, telefone ou 
outros); caso não seja em nome do proponente, anexar o contrato de locação do imóvel; 
caso seja em nome do cônjuge, anexar cópia do Registro de Casamento ou Declaração 
de União Estável; no caso de ser em nome dos progenitores, anexar declaração destes, 
comprovando residência do referido proponente;
e) Cópia do EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA JURÍDICA, somente de CONTA CORRENTE, 
contendo os dados bancários do proponente; 
f) Cartão do CNPJ, emitido pela Secretaria da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);
g) Cópia do Estatuto ou Contrato Social e suas últimas alterações, autenticada em cartório ou por servidor 
no ato da inscrição (exceto MEI e Empresa Individual), devidamente arquivados no órgão competente;
h) Cópia da Ata de eleição da atual Diretoria, autenticada em cartório ou por servidor no ato 
da inscrição (exceto MEI e Empresa Individual);
i) Declaração de Empresa Individual, emitida pela Junta Comercial do Estado – JUCERN;
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (atualizada) –  www.tst.jus.br/certidao);
k) Certidão de regularidade junto ao FGTS (atualizada) – Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br);
l) Certidão Negativa de Débitos Municipais (atualizada), emitida pela Prefeitura Municipal do 
Natal (www.natal.rn.gov.br);
m) Certidão Negativa Conjunta de Débitos Estaduais (atualizada) emitidas pela Secretaria 
Estadual de Tributação (www.set.rn.gov.br);
n) Certidão Negativa Conjunta Federal (atualizada) emitida pela Secretaria da Receita 
Federal (www.receita.fazenda.gov.br);
o) Declaração de Inexistência de Parentesco (ANEXO II);
p) Declaração de Compatibilidade, assinada pelo(s) responsável(eis) legal(is) (ANEXO III);
q) Declaração de Adimplência junto à Controladoria Geral do Município - CGM, caso tenha 
prestado serviço com obrigatoriedade de prestação de contas ao Município do Natal, 
emitida pela SECULT/FUNCARTE.
r) No caso de não haver prestado serviço ao Município, Declaração de não haver prestado 
serviço ao Município de Natal (ANEXO IV);
s) Declaração de Serviços Prestados ao Município de Natal sem necessidade de prestação 
de conta (Anexo V);
t) Declaração de Inexistência de Empregados em Condições Excepcionais (ANEXO VI);
u) Declaração de Nada Consta do Fundo de Incentivo à Cultura – FIC (emitida pela Secretaria 
Executiva do Conselho Municipal de Cultura) emitida pela SECULT/FUNCARTE;

v) Declaração de Nada Consta junto ao Programa Djalma Maranhão de Incentivos Fiscais 
(emitida pela Secretaria Executiva da Lei Djalma Maranhão) emitida pela SECULT/FUNCARTE;
w) Contrato de Exclusividade com firma reconhecida em cartório contendo o nome do Responsável 
pelo Artista/Grupo que deverá estar presente no momento da apresentação artística (exceto MEI).
5.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, que sejam optantes pelo simples nacional, previsto 
no artigo 23, da Lei Complementar n° 123/06, deverão apresentar documento de comprovação.
5.6 Documentação de Pessoa Física
a) Preenchimento do formulário de Identificação do proponente, com identificação da 
categoria de inscrição (formulário online);
b) Cópia do Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira de Habilitação ou 
outro documento oficial com foto);
c) Cópia do CPF;
d) Comprovante de endereço atualizado (conta de energia, água, telefone ou outros). Caso 
não seja em nome do proponente, anexar o contrato de locação do imóvel. Caso seja em nome 
do cônjuge, anexar Registro de Casamento ou declaração de união estável. No caso de ser em 
nome dos progenitores, anexar declaração destes comprovando residência do proponente;
e) Certidão Negativa de Débitos Municipais (atualizada) emitida pela Prefeitura Municipal 
do Natal (www.natal.rn.gov.br);
f) Certidão Negativa Conjunta de Débitos Estaduais (atualizada) emitida pela Secretaria 
Estadual de Tributação (http://www.set.rn.gov.br);
g) Certidão Negativa Conjunta de Débitos Federais (atualizada) emitida pela Secretaria da 
Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);
h) Declaração de Inexistência de Parentesco (ANEXO II);
i) Declaração de Compatibilidade (ANEXO III);
j) No caso de não haver prestado serviço ao Município, Declaração de não haver prestado 
serviço ao Município de Natal (ANEXO IV);
k) Declaração de Nada Consta junto ao Programa Djalma Maranhão de Incentivos Fiscais (emitida 
pela Secretaria Executiva do Programa Djalma Maranhão) emitida pela SECULT/FUNCARTE;
l) Declaração de Nada Consta do Fundo de Incentivo à Cultura – FIC (emitida pela Secretaria 
Executiva do Conselho Municipal de Cultura) emitida pela SECULT/FUNCARTE;
m) Declaração de Adimplência junto à Controladoria Geral do Município - CGM, caso tenha prestado serviço 
com obrigatoriedade de prestação de contas ao Município do Natal, emitida pela SECULT/FUNCARTE.
n) Declaração de Serviços Prestados ao Município de Natal sem necessidade de prestação 
de conta (Anexo V);
o) Cópia do EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA, somente de CONTA CORRENTE, contendo os 
dados bancários do proponente;
5.7 Todas as Declarações de nada consta fornecidas pela SECULT/FUNCARTE poderão 
ser requisitadas pelo endereço de e-mail secult.funcarte@natal.rn.gov.br ou através 
do WhatsApp (84) 98898-4082, exclusivamente no horário de funcionamento desta 
Secretaria/Fundação, das 8h às 14h, de segunda a sexta (exceto feriados), não devendo o 
proponente ir até a sede da Secretaria/Fundação para tanto.
5.8 Documentação para Seleção Artística (Pessoa Física ou Jurídica):
a) Ficha de Identificação Artística devidamente preenchida e assinada (Anexo I);
b) Mapa de Palco e Rider Técnico;
c) Release;
d) Histórico e biografia, comprovados com registros por foto de apresentação ou de ensaio, 
matéria de jornal, revistas, vídeos e/ou outros;
e) Vídeo com link público, com duração de, no máximo, 10 (dez) minutos, contendo áudios 
e/ou vídeos do repertório ou parte do repertório proposto.
5.9 A responsabilidade sobre a entrega dos documentos relativos à inscrição e documentação 
para Seleção Artística, será única e exclusiva do Proponente e/ou Representante Legal.
5.10 Não serão aceitas as inscrições realizadas por meio físico, Correios/SEDEX. APENAS por meio eletrônico.
5.11 O Proponente deverá manter, durante a vigência desta Seleção Pública, todas as 
condições de habilitação e qualificação nela exigidas.
5.12 Serão invalidadas as inscrições cuja apresentação desvalorize ou exponha alguém 
à situação de constrangimento, bem como manifestações que firam os preceitos legais.
5.13 Com exceção dos links públicos, todos os documentos referentes à inscrição deverão 
ser enviados em formato PDF.
6. DA SELEÇÃO DE PROJETOS
6.1 A Comissão de Seleção Artística será composta de 01 (um) representante da sociedade 
civil, remunerado, inserido no segmento artístico musical e 02 (dois) técnicos da Prefeitura 
Municipal do Natal, não remunerados para tal, designados pelo Presidente da Funcarte por 
meio de Portaria publicada no Diário Oficial do Município - DOM (http://www.natal.rn.gov.br/
dom), sendo esta Comissão responsável pela avaliação e seleção das propostas inscritas, 
observadas as exigências constantes nesta Seleção Pública.
6.2 Os resultados serão homologados pelo Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes 
– FUNCARTE e publicados no Diário Oficial do Município - DOM (http://www.natal.rn.gov.br/dom)
6.3 O Núcleo de Música da FUNCARTE terá como atribuições:
a) Acompanhar todo o processo desta Seleção, monitorando o cumprimento desta Portaria 
e dos demais atos normativos complementares dela decorrentes;
b) Proceder à avaliação de desempenho, que deverá observar: a pontualidade e a qualidade 
da apresentação artística, a urbanidade na relação com os prepostos da FUNCARTE e os 
seus beneficiários diretos ou indiretos, bem como, respeito aos princípios da administração 
pública, podendo retirar da programação em curso artistas, e/ou proponentes que 
descumpram os termos constantes desta Seleção;
c) Encaminhar à Presidência da FUNCARTE sugestivamente, a distribuição das atrações e programação;
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7. DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO E DA SELEÇÃO ARTÍSTICA
7.1 A Comissão de Seleção Artística avaliará e selecionará apenas os Proponentes que cumpram 
com as exigências dos itens 5.4 e 5.5 e observados os critérios do item 7.3 desta Seleção.
7.2 Não será selecionado o Proponente que não demonstrar a pertinência do Intérprete, 
Banda e/ou Grupo com o contexto do segmento mencionado.
7.3 Serão observados os seguintes itens como critério de avaliação artística:
a) Análise e avaliação do portfólio de atração (release, clipping, website, blog e etc) para 
verificação da consistência e pertinência da proposta artística e do grau de inserção na cena 
musical (Pontuação de 1,0 a 6,0 pontos);
b) Audição do material gravado em CD, DVD e ou plataformas digitais (a ser entregue no 
ato da inscrição) avaliando-se a qualidade geral do material apresentado (qualidade da 
proposta estético-musical) (Pontuação de 1,0 a 6,0 pontos);
c) Análise da concepção artística, envolvendo desempenho no palco, figurino, empatia com 
o público, verificável em qualquer plataforma digital (CD/DVD e/ou outros) anexado no ato 
da inscrição (Pontuação de 1,0 a 8,0 pontos).
7.4 A pontuação final será apurada através da soma dos pontos atribuídos pela Comissão de 
Seleção Artística aos critérios citados no 7.3 e alíneas, podendo chegar a 20 (vinte) pontos.
7.5 Em caso de desistência, inabilitação ou outro impedimento, a vaga será preenchida, 
por Intérprete, Banda e/ou Grupo Musical que esteja na ordem classificatória subsequente.
8. DOS RECURSOS FINANCEIROS (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
8.1 Os recursos para pagamento do apoio financeiro das atrações destinados a esta 
Seleção Pública são oriundos do orçamento geral da Fundação Cultural Capitania das 
Artes – FUNCARTE referente ao exercício fiscal do ano de 2021, através Projeto/Atividade; 
13.392.0006.1096 REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA 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), distribuídos financeiramente conforme tabela abaixo: 

ATRAÇÃO MUSICAL
QUANTIDADE DE 

ATRAÇÕES
APOIO FINANCEIRO R$ VALOR TOTAL R$

Intérpretes, bandas e/ou grupos. 30 1.000,00 30.000,00

8.2 O AUXÍLIO FINANCEIRO será efetuado em data posterior à realização dos eventos, não 
havendo antecipação de qualquer valor, 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.
9 DA CONVOCATÓRIA
9.1 A lista dos Selecionados será divulgada a considerar a Classificação dos Habilitados por 
ordem de pontuação decrescente, do maior para o menor.
9.2 A ordem de Classificação será rigorosamente observada para que seja assegurada a 
sua justa Convocação.
9.3 Caberá à FUNCARTE a Convocação dos proponentes selecionados, obedecida a ordem 
classificatória, mediante publicação no Diário Oficial do Município– DOM www.natal.rn.gov.
br/dom, para celebração do contrato e para a realização das apresentações.
9.4 A Convocação para apresentação dar-se-á de acordo com as necessidades, conveniência 
e programação da FUNCARTE, bem como a disponibilidade financeira e orçamentária.
9.5 O ato de Convocação conterá resumidamente: objeto, local e horário da prestação do 
serviço ou apresentação, valor da contratação, fundamento legal e dotação orçamentária.
9.6 Cada Selecionado poderá ser convocado 01 (uma) vez durante o evento.
9.7 Caso o número de selecionados seja insuficiente, as Atrações Selecionadas poderão ser 
convocadas a firmar contrato, nas oportunidades e quantidades que a FUNCARTE necessitar, 
observadas as condições fixadas nesta Seleção Pública e demais normas pertinentes.
9.8 O período determinado para a realização das apresentações musicais, será até o mês 
de dezembro de 2021, a partir da data de publicação do resultado final publicado no Diário 
Oficial do Município – DOM, conforme programação elaborada pela FUNCARTE. 
9.9 É vedada a cessão ou transferência da futura apresentação, advinda desta Seleção.
9.10 A divulgação da Lista das Atrações Selecionadas não impõe à Administração a 
obrigação de celebrar Contratação.
9.11 É de inteira e exclusiva responsabilidade do Artista/Proponente o acompanhamento das 
publicações pertinentes a esta Seleção Pública, bem como sua programação, disponibilizadas 
no site www.blogdafuncarte.com.br, Diário Oficial do Município - DOM (www.natal.rn.gov.br/dom).
10. DOS RECURSOS
10.1 Os proponentes terão um prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar do dia da 
publicação dos Selecionados no Diário Oficial do Município – DOM (http://www.natal.rn.gov.
br/dom), para interpor recursos à Comissão Artística desta Seleção.
10.2 Os recursos deverão ser encaminhados única e exclusivamente de forma online, para 
o email secult.funcarte@natal.rn.gov.br, contendo a identificação do respectivo proponente, 
a modalidade que o mesmo foi inscrito e, obrigatoriamente, o seguinte título “RECURSO À 
SELEÇÃO PÚBLICA GARAGEM DE RUA”, até às 24h do dia 14 de outubro de 2021.
11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
11.1 Esta Seleção Pública entrará em vigor na data de sua publicação e terá validade até dezembro de 2021.
12. DA DESISTÊNCIA E PENALIDADES
12.1 O Proponente selecionado poderá desistir administrativamente da sua participação na 
programação, devendo comunicar expressamente por escrito esta intenção ao Presidente 
da FUNCARTE em até 05 (cinco) dias antes da data marcada para sua apresentação.
12.2 No caso de o proponente selecionado não comparecer no dia e hora marcados para a 
sua apresentação não poderá receber o apoio financeiro previsto nesta Seleção.
12.3 Não poderá participar de quaisquer seleções públicas realizadas pela Prefeitura 
Municipal do Natal até dezembro de 2021 o proponente selecionado que não comparecer 
no dia e hora marcados, conforme programação.

13. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
13.1 Os selecionados deverão apresentar a nota fiscal no período de até 30 (trinta) dias úteis 
após sua apresentação, bem como mídia digital (CD, DVD e/ou Pen Drive), contendo registros 
fotográficos datados, reportagens e/ou vídeo (amador ou profissional) com, no mínimo, 03 (três) 
minutos de duração que, inclusive, visualize o palco com os elementos característicos do evento.
13.2 A filmagem e/ou fotos deverão registrar o público presente e o local (através de materiais 
como banners, camisas, balões publicitários, dentre outros) que comprovem a realização da 
apresentação. As imagens deverão ser nítidas de forma que seja possível identificar a realização.
14. DO CRONOGRAMA
14.1 A presente Seleção Pública se orienta pelo seguinte cronograma:
Publicação da Seleção Pública 28 de setembro de 2021
Período de Inscrições 28 de setembro a 07 de outubro de 2021
Divulgação dos selecionados 13 de outubro de 2021
Apresentação de recursos 13 e 14 de outubro de 2021
Análise dos Recursos 15 de outubro de 2021
Resultado Final 18 de outubro de 2021

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 As apresentações terão duração mínima de 40 (quarenta) minutos e máxima de 50 (cinquenta) minutos.
15.2 A FUNCARTE poderá prorrogar, adiar, revogar ou anular a presente Seleção Pública, na forma da Lei.
15.3 O Proponente contemplado autoriza, desde já, a Prefeitura Municipal do Natal, 
a Secretaria Municipal de Cultura – SECULT e Fundação Cultural Capitania das Artes - 
FUNCARTE a mencionarem seu apoio e utilizarem ações de difusão, quando entenderem 
oportuno, sem qualquer ônus, às peças publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, 
fotografias e relatórios selecionados da Seleção.
15.4 A qualquer tempo, antes da data de abertura do processo de Seleção, poderá 
a FUNCARTE, se necessário, modificar este instrumento, hipótese em que deverá 
proceder a divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das inscrições propostas.
15.5 É facultado à FUNCARTE promover, a qualquer tempo, diligência destinada a esclarecer 
ou complementar a instrução de processos.
15.6 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.
15.7 Em caso fortuito e/ou de força maior, especialmente, mas não exclusivamente, nas hipóteses 
de mudança meteorológicas, calamidades públicas, epidemias que impossibilitem a realização do 
evento, bem como, luto oficial decretado por autoridade pública, podendo ser, ou não, agendada 
nova data para a realização dos serviços e/ou eventos propostos nesta seleção, sendo certo que 
não acarretará nenhum ônus para a CONTRATADA e nem para a CONTRATANTE.
15.8 Serão invalidadas propostas cuja apresentação desvalorize ou exponham alguém a 
situação de constrangimento, bem como manifestações que firam os preceitos legais.
15.9 É vedada utilizar na apresentação propaganda de qualquer natureza.
15.10 Não serão aceitas Propostas que não estejam adequadas à classificação etária livre 
conforme Art. 21, inciso XVI, e Art. 220 § 3º, da Constituição Federal e Art. 74, da Lei 8.069, 
de 13/07/1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
15.11 Para quaisquer questões judiciais oriundas da presente Seleção Pública prevalecerá 
o Foro da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.
15.12 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Avaliação Artística e Assessoria 
Jurídica da FUNCARTE, considerando sempre, o interesse público e em última instância pelo 
Presidente da FUNCARTE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 006/2021 – AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FESTIVAL DE 
MÚSICA “GARAGEM DE RUA” (INTÉRPRETES, BANDAS E/OU GRUPOS) PARA COMPOR 
A PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JESIEL FIGUEIREDO

ANEXO I

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO ARTÍSTICA
ATRAÇÃO: 
Nome Artístico
Gênero
Nome do Proponente
Telefone E-mail 

1-TÍTULO DA ATRAÇÃO

1-DESCRIÇÃO DA ATRAÇÃO (Apresente uma síntese do que pretende realizar)

FICHA TÉCNICA (Indique a relação dos participantes da apresentação)
Nº NOME FUNÇÃO CPF
01
02
03
04
05
06

2-PROPOSTA DE REPERTÓRIO (Indicação de autor de cada música, com minutagem).

DATA/LOCAL NOME COMPLETO ASSINATURA
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SELEÇÃO PÚBLICA Nº 006/2021 – AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FESTIVAL DE MÚSICA 
“GARAGEM DE RUA” (INTÉRPRETES, BANDAS E/OU GRUPOS) PARA COMPOR A 
PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JESIEL FIGUEIREDO

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO
Declaro para os devidos fins, que de acordo com o § 3º do Art. 68-A, da Lei Orgânica do Município 
de Natal, que não tenho relação familiar ou parentesco consanguíneo, em linha reta ou colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive com o Prefeito, o Vice-Prefeito, o Procurador 
Geral do Município, os Secretários Municipais, o Presidente da Câmara e demais Vereadores, os 
Presidentes ou Dirigentes de Autarquias, Institutos, Agências, Empresas Públicas, Sociedades de 
Economia Mista e Fundações Públicas, bem como com todos os demais ocupantes de cargos de 
direção, chefia ou assessoramento. Declaro ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, 
assumindo a responsabilidade pelo seu inteiro teor, sob as penas da Lei. 
Natal, ____ de ____________ de 2021.
Proponente
RG nº: ________________________________
CPF nº: _______________________________

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 006/2021 – AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FESTIVAL DE MÚSICA 
“GARAGEM DE RUA” (INTÉRPRETES, BANDAS E/OU GRUPOS) PARA COMPOR A 
PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JESIEL FIGUEIREDO

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE
Eu,________________________________ RG Nº _________,Proponente da 
Atração Musical __________________________________________ DECLARO, 
sob as penas da Lei, que não sou funcionário público do Município do Natal e não possuo 
cônjuge e parentes até 2º grau na Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE; 
não sou integrante do Conselho Municipal de Cultura e não possuo qualquer impedimento 
legal, e estou apto a concorrer ao processo da SELEÇÃO PÚBLICA Nº 006/2021 – AUXÍLIO 
FINANCEIRO PARA O FESTIVAL DE MÚSICA “GARAGEM DE RUA” (INTÉRPRETES, BANDAS E/
OU GRUPOS) PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JESIEL FIGUEIREDO.
Natal,__ de __________ de 2021.
Proponente

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 006/2021 – AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FESTIVAL DE MÚSICA 
“GARAGEM DE RUA” (INTÉRPRETES, BANDAS E/OU GRUPOS) PARA COMPOR A 
PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JESIEL FIGUEIREDO

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA DE NÃO HAVER PRESTADO SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DO NATAL
Eu,_______________________, RG Nº _____________, Proponente da Atração 
Musical ____________________________, declaro para os devidos fins, que não 
prestei serviços ao Município de Natal até a presente data.
Natal, ____ de __________ de 2021
Proponente

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 006/2021 – AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FESTIVAL DE MÚSICA 
“GARAGEM DE RUA” (INTÉRPRETES, BANDAS E/OU GRUPOS) PARA COMPOR A 
PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JESIEL FIGUEIREDO

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE NATAL
Eu,____________________________, RG Nº ___________, Proponente da 
Atração Musical _______________, declaro para os devidos fins, que prestei os 
seguintes serviços ao Município do Natal _______________________ no evento 
denominado __________________________________ no ano de _________ 
mas não era exigida prestação de contas pelos serviços prestados. 
Natal, ____ de __________ de 2021.
Proponente

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 006/2021 – AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FESTIVAL DE MÚSICA 
“GARAGEM DE RUA” (INTÉRPRETES, BANDAS E/OU GRUPOS) PARA COMPOR A 
PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JESIEL FIGUEIREDO

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS EM CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS 
Eu,____________________ CNPJ Nº______________,Proponente da Atração 
Musical ____________________ por intermédio do seu representante legal o Sr. 
________________________, portador da Carteira de Identidade nº ____________ 
e CPF nº ____________, DECLARO para os devidos fins que se fizerem necessários do 
disposto V do Art. 27, da Lei nº 8.666, de 21/07/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27/10/99, 
que não emprega qualquer menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
bem como não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.
Natal,___ de ________ de 2021.
Proponente

PORTARIA Nº 085/2021-GP/FUNCARTE DE 27 DE SETEMBRO DE 2021.
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 007/2021 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MOSTRA 
DE BREAK PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JESIEL FIGUEIREDO.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal/RN, 27 de setembro de 2021.                                                                                                                                                                             
DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO  
Presidente da FUNCARTE

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 007/2021 – AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MOSTRA DE BREAK PARA 
COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JESIEL FIGUEIREDO.
Processo Administrativo Eletrônico nº FUNCARTE - 20210700920
O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a SELEÇÃO PÚBLICA Nº 007/2021 – AUXÍLIO FINANCEIRO 
PARA MOSTRA DE BREAK PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JESIEL 
FIGUEIREDO, em conformidade com os preceitos da Lei Orgânica do Município de Natal/RN, 
nos termos do art. II inciso I de lei Federal nº 8.666/93 e em contribuição a consolidação da 
Meta 15, do Plano Municipal de Cultura, Lei nº 6.758, de 05 de janeiro de 2018.
1. DO OBJETO
1.1 Selecionar e apoiar financeiramente 57 (cinquenta e sete artistas), nas seguintes modalidades:
a) BGIRL 1X1 - 16 (dezesseis) artistas;
b) BBOY 1X1 - 16 (dezesseis) artistas; 
c) CREWS (grupos com 5 componentes) – 5 (cinco) grupos.
1.2 O valor total da Seleção Pública é de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).
2. DA FINALIDADE
2.1 Promover, incentivar, revelar, apoiar financeiramente e colaborar para o fomento 
das ações direcionadas às atividades artísticas e musicais em Natal no ano de 2021, 
constituindo todas as suas etapas da Mostra de Break, a serem realizadas no período 
do Natal em Natal, dentro do Programa Cultura na Cidade, com a finalidade de ofertar à 
população o acesso à arte e à cultura.
2.2 A Prefeitura Municipal do Natal, através da FUNCARTE, disponibilizará estrutura de palco e som. 
2.3 É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA E ÁLCOOL EM GEL NO LOCAL DO EVENTO, BEM 
COMO O DISTANCIAMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DA OMS E OS 
DECRETOS VIGENTES REFERENTES ÀS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar desta Seleção Pública Pessoas Físicas e Jurídicas de Direito 
Privado, de natureza cultural e que conste o agenciamento como uma de suas atividades 
devidamente constituída, com sede e foro nos respectivos estados do Brasil.
3.2 Os Proponentes Pessoa Jurídica (EXCETO MEI) poderão representar, no máximo, 03 
(três) Atrações Musicais.
3.3 O Microempreendedor Individual (MEI) só poderá representar a si próprio.
3.4 Os Grupos poderão ter como proponentes quaisquer dos seus componentes.
3.5 Somente serão admitidos a participar desta Seleção Pública os Proponentes que atenderem 
a todas as exigências contidas nesta Seleção e anexos, bem como as normas legais.
3.6 Somente poderão participar desta Seleção Pública pessoas na faixa etária de 18 
(dezoito) a 25 (vinte e cinco) anos.
4. DOS IMPEDIMENTOS
4.1 Não poderão participar desta Seleção Pública os integrantes da Comissão de Avaliação 
Artística, seus cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até 3º grau, ou por adoção, 
assim como servidores públicos do município de Natal.
4.2 Será inabilitada a inscrição de proponente (individual ou grupo) que esteja suspenso 
temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou os declarados inidôneos, 
na forma dos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, bem como que constem obstáculos jurídicos 
e/ou relativos à diligência de quaisquer órgãos do Poder Público Municipal, Estadual e Federal.
4.3 É vedado, conforme o art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e Resolução 011/2016-TCE-RN, 
ao agente político e ao servidor público, bem como parentes até 3º grau do órgão contratante 
a celebração de contratos com a Administração Pública municipal, direta ou indireta, por si ou 
como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 As inscrições nesta Seleção Pública serão gratuitas e realizadas em uma única etapa, 
exclusivamente através do endereço eletrônico www.blogdafuncarte.com.br, com início na 
data desta publicação e encerramento no dia 07 de outubro de 2021.
5.2 Ao proponente fica declarado o aceite das condições estipuladas, contidas nesta Seleção Pública.
5.3 Deverá o proponente encaminhar, junto com a inscrição, toda a documentação exigida 
nos subitens 5.4 e 5.5.
5.4 Documentação de Pessoa Jurídica:
a) Preenchimento do formulário de Identificação do proponente, com identificação da 
categoria de inscrição (formulário online);
b) Cópia do Documento de Identificação do proponente/responsável legal (RG, Carteira 
Nacional de Habilitação ou outro documento oficial com foto);
c) Cópia do CPF do representante legal;
d) Cópia do Comprovante de endereço atualizado (conta de energia, água, telefone ou 
outros); caso não seja em nome do proponente, anexar o contrato de locação do imóvel; 
caso seja em nome do cônjuge, anexar cópia do Registro de Casamento ou Declaração 
de União Estável; no caso de ser em nome dos progenitores, anexar declaração destes, 
comprovando residência do referido proponente;
e) Cópia do EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA JURÍDICA, somente de CONTA CORRENTE, 
contendo os dados bancários do proponente; 
f) Cartão do CNPJ, emitido pela Secretaria da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);
g) Cópia do Estatuto ou Contrato Social e suas últimas alterações, autenticada em cartório 
(exceto MEI e Empresa Individual), devidamente arquivados no órgão competente;
h) Cópia da Ata de eleição da atual Diretoria, autenticada em cartório (exceto MEI e Empresa Individual);
i) Declaração de Empresa Individual, emitida pela Junta Comercial do Estado – JUCERN;
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (atualizada) –  www.tst.jus.br/certidao);
k) Certidão de regularidade junto ao FGTS (atualizada) – Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br);
l) Certidão Negativa de Débitos Municipais (atualizada), emitida pela Prefeitura Municipal do 
Natal (www.natal.rn.gov.br);
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m) Certidão Negativa Conjunta de Débitos Estaduais (atualizada) emitidas pela Secretaria 
Estadual de Tributação (www.set.rn.gov.br);
n) Certidão Negativa Conjunta Federal (atualizada) emitida pela Secretaria da Receita 
Federal (www.receita.fazenda.gov.br);
o) Declaração de Inexistência de Parentesco (ANEXO II);
p) Declaração de Compatibilidade, assinada pelo(s) responsável(eis) legal(is) (ANEXO III);
q) Declaração de Adimplência junto à Controladoria Geral do Município - CGM, caso tenha prestado serviço 
com obrigatoriedade de prestação de contas ao Município do Natal, emitida pela SECULT/FUNCARTE.
r) No caso de não haver prestado serviço ao Município, Declaração de não haver prestado 
serviço ao Município de Natal (ANEXO IV);
s) Declaração de Serviços Prestados ao Município de Natal sem necessidade de prestação 
de contas (Anexo V);
t) Declaração de Inexistência de Empregados em Condições Excepcionais (ANEXO VI);
u) Declaração de Nada Consta do Fundo de Incentivo à Cultura – FIC (emitida pela Secretaria 
Executiva do Conselho Municipal de Cultura) emitida pela SECULT/FUNCARTE;
v) Declaração de Nada Consta junto ao Programa Djalma Maranhão de Incentivos Fiscais 
(emitida pela Secretaria Executiva da Lei Djalma Maranhão) emitida pela SECULT/FUNCARTE;
x) Contrato de Exclusividade com firma reconhecida em cartório contendo o nome do Responsável 
pelo Artista/Grupo que deverá estar presente no momento da apresentação artística (exceto MEI).
5.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, que sejam optantes pelo simples nacional, previsto 
no artigo 23, da Lei Complementar n° 123/06, deverão apresentar documento de comprovação.
5.6 Documentação de Pessoa Física
a) Preenchimento do formulário de Identificação do proponente, com identificação da 
categoria de inscrição (formulário online);
b) Cópia do Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira de Habilitação ou 
outro documento oficial com foto);
c) Cópia do CPF;
d) Comprovante de endereço atualizado (conta de energia, água, telefone ou outros). Caso 
não seja em nome do proponente, anexar o contrato de locação do imóvel. Caso seja em nome 
do cônjuge, anexar Registro de Casamento ou declaração de união estável. No caso de ser em 
nome dos progenitores, anexar declaração destes comprovando residência do proponente;
e) Certidão Negativa de Débitos Municipais (atualizada) emitida pela Prefeitura Municipal 
do Natal (www.natal.rn.gov.br);
f) Certidão Negativa Conjunta de Débitos Estaduais (atualizada) emitida pela Secretaria 
Estadual de Tributação (http://www.set.rn.gov.br);
g) Certidão Negativa Conjunta de Débitos Federais (atualizada) emitida pela Secretaria da 
Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);
h) Declaração de Inexistência de Parentesco (ANEXO II);
i) Declaração de Compatibilidade (ANEXO III);
j) No caso de não haver prestado serviço ao Município, Declaração de não haver prestado 
serviço ao Município de Natal (ANEXO IV);
k) Declaração de Nada Consta junto ao Programa Djalma Maranhão de Incentivos Fiscais (emitida 
pela Secretaria Executiva do Programa Djalma Maranhão) emitida pela SECULT/FUNCARTE;
l) Declaração de Nada Consta do Fundo de Incentivo à Cultura – FIC (emitida pela Secretaria 
Executiva do Conselho Municipal de Cultura) emitida pela SECULT/FUNCARTE;
m) Declaração de Adimplência junto à Controladoria Geral do Município - CGM, caso tenha prestado serviço 
com obrigatoriedade de prestação de contas ao Município do Natal emitida pela SECULT/FUNCARTE;
n) Declaração de Serviços Prestados ao Município de Natal sem necessidade de prestação 
de contas (Anexo V);
o) Cópia do EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA, somente de CONTA CORRENTE, contendo os 
dados bancários do proponente;
5.7 Todas as Declarações de nada consta fornecidas pela SECULT/FUNCARTE poderão 
ser requisitadas pelo endereço de e-mail secult.funcarte@natal.rn.gov.br ou através 
do WhatsApp (84) 98898-4082, exclusivamente no horário de funcionamento desta 
Secretaria/Fundação, das 8h às 14h, de segunda a sexta (exceto feriados), não devendo o 
proponente ir até a sede da Secretaria/Fundação para tanto.
5.8 Documentação para Seleção Artística (Pessoa Física ou Jurídica):
a) Ficha de Identificação Artística devidamente preenchida e assinada (Anexo I);
b) Vídeo com link público, com duração de, no máximo, 10 (dez) minutos, contendo a 
proposta de apresentação;
c) Histórico e biografia, comprovados com registros por foto de apresentação ou de ensaio, 
matéria de jornal, revistas, vídeos e/ou outros;
d) Vídeo com link público, com duração de, no máximo, 10 (dez) minutos, contendo áudios e/ou vídeos.
5.9 A responsabilidade sobre a entrega dos documentos relativos à inscrição e documentação 
para Seleção Artística, será única e exclusiva do Proponente e/ou Representante Legal.
5.10 Não serão aceitas as inscrições realizadas por meio físico, Correios/SEDEX. APENAS por meio eletrônico.
5.11 O Proponente deverá manter, durante a vigência desta Seleção Pública, todas as 
condições de habilitação e qualificação nela exigidas.
5.12 Serão invalidadas as inscrições cuja apresentação desvalorize ou exponha alguém 
à situação de constrangimento, bem como manifestações que firam os preceitos legais.
5.13 Com exceção dos links públicos, todos os documentos referentes à inscrição deverão 
ser enviados em formato PDF.
6. DA SELEÇÃO DE PROJETOS
6.1 A Comissão de Seleção Artística será composta de 03 (três) representantes da sociedade 
civil que serão remunerados, inseridos no segmento artístico musical e 02 (dois) técnicos 
da Prefeitura Municipal do Natal, não remunerados para tal, e que serão designados pelo 
Presidente da Funcarte através de Portaria publicada no Diário Oficial do Município (http://
www.natal.rn.gov.br/dom), sendo esta Comissão responsável pela avaliação e seleção das 
propostas inscritas, observadas as exigências constantes nesta Seleção Pública.
6.2 Os resultados serão homologados pelo Presidente da FUNCARTE e publicados no Diário 
Oficial do Município - DOM (http://www.natal.rn.gov.br/dom).

6.3 O Departamento de Programas, Projetos e Eventos Culturais da FUNCARTE e a Gerência 
do Espaço Cultural Jesiel Figueiredo terão como atribuições:
a) Acompanhar todo o processo desta Seleção Pública, monitorando o cumprimento desta 
Portaria e dos demais atos normativos complementares dela decorrentes;
b) Proceder à avaliação de desempenho, que deverá observar: a pontualidade e a qualidade 
da apresentação artística, a urbanidade na relação com os prepostos da FUNCARTE e os 
seus beneficiários diretos ou indiretos, bem como, respeito aos princípios da administração 
pública, podendo retirar da programação em curso artistas e/ou proponentes que 
descumpram os termos constantes nesta Seleção;
c) Encaminhar à Presidência da FUNCARTE sugestivamente, a distribuição das atrações e programação;
7.  AVALIAÇÃO E DA SELEÇÃO ARTÍSTICA
7.1 A Comissão de Seleção Artística avaliará e selecionará apenas os Proponentes que cumpram 
com as exigências dos itens 5.4 e 5.5 e observados os critérios do item 7.2 desta Seleção.
7.2 CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

CRITÉRIO PONTUAÇÃO
ORIGINALIDADE: passos diferenciados, misturas de danças. 4.0
TÉCNICA: prática dos três principais elementos da dança top rock, footworks, 
freezie e power moovie (este opcional)

4.0

SESSION CLEAN (coreografia sem erros) 2.0
PONTUAÇÃO MÁXIMA 10.0

8. DOS RECURSOS FINANCEIROS (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
8.1 Os recursos para pagamento do apoio financeiro das atrações destinados a esta 
Seleção Pública são oriundos do orçamento geral da Fundação Cultural Capitania das 
Artes – FUNCARTE referente ao exercício fiscal do ano de 2021, através das dotações 
orçamentárias elencadas no Projeto/Atividade; 13.392.0006.2022 IMPLEMENTAÇÃO DA 
POLÍTICA DE EDITAIS NA ÁREA DA CULTURA; Elemento de Despesa: 333.90.31, 333.90.36 
ou 333.90.39; Fonte 10010000; no valor de R$ 28.500,00 (Vinte e oito mil e quinhentos 
reais), distribuídos financeiramente conforme tabela abaixo: 

ATRAÇÃO
QUANTIDADE 
DE ATRAÇÕES

APOIO FINANCEIRO
INDIVIDUAL (R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

BGRIL 1X1 16 500,00 8.000,00

BBOY 1X1 16 500,00 8.000,00

CREWS 5 grupos de 5 componentes 05 2.500,00 12.500,00
VALOR  TOTAL                                                                                             R$ 28.500,00

8.2 O AUXÍLIO FINANCEIRO será efetuado em data posterior à realização dos eventos, não 
havendo antecipação de qualquer valor, 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.
8.3 Os grupos, que se inscreverem através de pessoa física, deverão apresentar as devidas cartas 
de anuência para que seja tirada a nota fiscal do serviço prestado e posterior recebimento do 
recurso financeiro comprovado através de depósito em conta nominal e/ou transferência Bancária.
9 DA CONVOCATÓRIA
9.1 A lista dos Selecionados será divulgada a considerar a Classificação dos Habilitados por 
ordem de pontuação decrescente, do maior para o menor.
9.2 A ordem de Classificação será rigorosamente observada para que seja assegurada a 
sua justa Convocação.
9.3 Caberá à FUNCARTE a Convocação dos proponentes selecionados, obedecida a ordem 
classificatória, mediante publicação no Diário Oficial do Município– DOM www.natal.rn.gov.
br/dom, para celebração do contrato e para a realização das apresentações.
9.4 A Convocação para apresentação dar-se-á de acordo com as necessidades, conveniência 
e programação da FUNCARTE, bem como a disponibilidade financeira e orçamentária.
9.5 O ato de Convocação conterá resumidamente: objeto, local e horário da prestação do 
serviço ou apresentação, valor da contratação, fundamento legal e dotação orçamentária.
9.6 Cada Selecionado poderá ser convocado 01 (uma) vez durante o evento.
9.7 Caso o número de selecionados seja insuficiente, as Atrações Selecionadas poderão ser 
convocadas a firmar contrato, nas oportunidades e quantidades que a FUNCARTE necessitar, 
observadas as condições fixadas nesta Seleção Pública e demais normas pertinentes.
9.8 O período determinado para a realização das apresentações musicais será de novembro 
a dezembro de 2021, a partir do resultado final publicado no Diário Oficial do Município – 
DOM, conforme programação elaborada pela FUNCARTE. 
9.9 É vedada a cessão ou transferência da futura apresentação, advinda desta Seleção.
9.10 A divulgação da Lista das Atrações Selecionadas não impõe à Administração a 
obrigação de celebrar Contratação.
9.11 Fica a cargo do Proponente/Artista a comprovação de sua apresentação através de foto 
datada que, inclusive, visualize o palco com os elementos característicos do evento, devendo 
ser entregues à FUNCARTE em até 30 (trinta) dias após a realização da apresentação.
9.12 É de inteira e exclusiva responsabilidade do Artista/Proponente o acompanhamento 
das publicações pertinentes a esta Seleção Pública, bem como sua programação, 
disponibilizadas no Diário Oficial do Município - DOM (www.natal.rn.gov.br/dom) e no 
endereço eletrônico www.blogdafuncarte.com.br.
10. DOS RECURSOS
10.1 Os proponentes terão um prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar do dia da 
publicação dos Selecionados no Diário Oficial do Município – DOM (http://www.natal.rn.gov.
br/dom), para interpor recursos à Comissão Artística desta Seleção.
10.2 Os recursos deverão ser encaminhados única e exclusivamente de forma online, para o email 
secult.funcarte@natal.rn.gov.br, contendo a identificação do respectivo proponente, a modalidade 
que o mesmo foi inscrito e, obrigatoriamente, o seguinte título “RECURSO À SELEÇÃO PÚBLICA 
DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MOSTRA DE BREAK”, até às 24h do dia 14 de outubro de 2021.
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11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
11.1 Esta Seleção Pública entrará em vigor na data de sua publicação e terá validade até dezembro de 2021.
12. DA DESISTÊNCIA E PENALIDADES
12.1 O Proponente selecionado poderá desistir administrativamente da sua participação na 
programação, devendo comunicar expressamente por escrito esta intenção ao Presidente 
da FUNCARTE em até 05 (cinco) dias antes da data marcada para sua apresentação.
12.2 No caso de o proponente selecionado não comparecer no dia e hora marcados para 
a sua apresentação não poderá receber o apoio financeiro previsto nesta Seleção Pública.
12.3 Não poderá participar de quaisquer seleções públicas realizadas pela Prefeitura 
Municipal do Natal até dezembro de 2021 o proponente selecionado que não comparecer 
no dia e hora marcados, conforme programação.
13. DO CRONOGRAMA
13.1 A presente Seleção Pública se orienta pelo seguinte cronograma:

Publicação da Seleção Pública 28 de setembro de 2021

Período de Inscrições 28 de setembro a 07 de outubro de 2021

Divulgação dos selecionados 13 de outubro de 2021

Apresentação de recursos 13 e 14 de outubro de 2021

Análise dos Recursos 15 de outubro de 2021

Resultado Final 18 de outubro de 2021

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 As apresentações terão duração mínima de 40 (quarenta) minutos e máxima de 50 (cinquenta) minutos.
14.2 Os selecionados deverão apresentar a nota fiscal no período de até 30 (trinta) dias 
úteis após sua apresentação.
14.3 O selecionado deverá apresentar como prestação de contas, em suporte de mídia 
digital (CD, DVD e/ou Pen Drive), registros fotográficos, reportagens e/ou vídeo (amador ou 
profissional) com no mínimo 03 (três) minutos de duração.
14.4 A filmagem e/ou fotos deverão registrar o público presente e o local (através de materiais 
como banners, camisas, balões publicitários, dentre outros) que comprovem a realização da 
apresentação. As imagens deverão ser nítidas de forma que seja possível identificar a realização.
14.5 A FUNCARTE poderá prorrogar, adiar, revogar ou anular a presente Seleção Pública, na forma da Lei.
14.6 O Proponente contemplado autoriza, desde já, a Prefeitura Municipal do Natal, 
a Secretaria Municipal de Cultura – SECULT e Fundação Cultural Capitania das Artes - 
FUNCARTE a mencionarem seu apoio e utilizarem ações de difusão, quando entenderem 
oportuno, sem qualquer ônus, às peças publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, 
fotografias e relatórios selecionados da Seleção. 
14.7 A qualquer tempo, antes da data de abertura do processo de Seleção, poderá 
a FUNCARTE, se necessário, modificar este instrumento, hipótese em que deverá 
proceder a divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das inscrições propostas.
14.8 É facultado à FUNCARTE promover, a qualquer tempo, diligência destinada a esclarecer 
ou complementar a instrução de processos.
14.9 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.
14.10 Em caso fortuito e/ou de força maior, especialmente, mas não exclusivamente, nas 
hipóteses de mudança meteorológicas, calamidades públicas, epidemias que impossibilitem a 
realização do evento, bem como, luto oficial decretado por autoridade pública, podendo ser, ou 
não, agendada nova data para a realização dos serviços e/ou eventos propostos nesta seleção, 
sendo certo que não acarretará nenhum ônus para a CONTRATADA e nem para a CONTRATANTE.
14.11 Serão invalidadas propostas cuja apresentação desvalorize ou exponham alguém 
a situação de constrangimento, bem como manifestações que firam os preceitos legais.
14.12 É vedada utilizar na apresentação propaganda de qualquer natureza.
14.13 Não serão aceitas Propostas que não estejam adequadas à classificação etária livre 
conforme Art. 21, inciso XVI, e Art. 220 § 3º, da Constituição Federal e Art. 74, da Lei 8.069, 
de 13/07/1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
14.14 Para quaisquer questões judiciais oriundas da presente Seleção Pública prevalecerá 
o Foro da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.
14.15 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Avaliação Artística e Assessoria 
Jurídica da FUNCARTE, considerando sempre, o interesse público e em última instância pelo 
Presidente da FUNCARTE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 007/2021 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MOSTRA DE BREAK (INDIVIDUAL 
E GRUPOS) PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JESIEL FIGUEIREDO.

ANEXO I

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO ARTÍSTICA
ATRAÇÃO: 
Nome Artístico 
Gênero
Nome do Proponente
Telefone E-mail 

1-TÍTULO DA ATRAÇÃO 

2-DESCRIÇÃO DA ATRAÇÃO (Apresente uma síntese do que pretende realizar)

3-FICHA TÉCNICA (Indique a relação dos participantes da apresentação)
Nº NOME FUNÇÃO CPF
01
02
03
04
05
06

4-PROPOSTA DE REPERTÓRIO (Indicação de autor de cada música, com minutagem).

DATA/LOCAL NOME COMPLETO ASSINATURA

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 007/2021 – AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MOSTRA DE BREAK” (INDIVIDUAL 
E GRUPOS) PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JESIEL FIGUEIREDO.

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO
Declaro para os devidos fins, que de acordo com o § 3º do Art. 68-A, da Lei Orgânica do Município 
de Natal, que não tenho relação familiar ou parentesco consanguíneo, em linha reta ou colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive com o Prefeito, o Vice-Prefeito, o Procurador 
Geral do Município, os Secretários Municipais, o Presidente da Câmara e demais Vereadores, os 
Presidentes ou Dirigentes de Autarquias, Institutos, Agências, Empresas Públicas, Sociedades de 
Economia Mista e Fundações Públicas, bem como com todos os demais ocupantes de cargos de 
direção, chefia ou assessoramento. Declaro ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, 
assumindo a responsabilidade pelo seu inteiro teor, sob as penas da Lei. 
Natal, ____ de ____________ de 2021.
Proponente
RG nº: ________________________________
CPF nº: _______________________________

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 007/2021 – AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MOSTRA DE BREAK” (INDIVIDUAL 
E GRUPOS) PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JESIEL FIGUEIREDO.

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE
Eu,__________________________ RG Nº ______________,Proponente da Atração 
Musical ____________________________ DECLARO, sob as penas da Lei, que não sou 
funcionário público do Município do Natal e não possuo cônjuge e parentes até 2º grau na 
Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE; não sou integrante do Conselho Municipal 
de Cultura e não possuo qualquer impedimento legal, e estou apto a concorrer ao processo da 
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 007/2021 – AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MOSTRA DE BREAK” (INDIVIDUAL 
E GRUPOS) PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JESIEL FIGUEIREDO.
Natal,__ de __________ de 2021.
Proponente

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 007/2021 – AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MOSTRA DE BREAK” (INDIVIDUAL 
E GRUPOS) PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JESIEL FIGUEIREDO.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA DE NÃO HAVER PRESTADO SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DO NATAL
Eu,___________________, RG Nº _____________, Proponente da Atração Musical 
__________________________, declaro para os devidos fins, que não prestei 
serviços ao Município de Natal até a presente data.
Natal, ____ de __________ de 2021
Proponente

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 007/2021 – AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MOSTRA DE BREAK” (INDIVIDUAL 
E GRUPOS) PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JESIEL FIGUEIREDO.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE NATAL
Eu,_________________________, RG Nº ___________, Proponente da Atração 
Musical ________________, declaro para os devidos fins, que prestei os seguintes 
serviços ao Município do Natal __________________________ no evento 
denominado ___________________________________ no ano de _________ 
mas não era exigida prestação de contas pelos serviços prestados. 
Natal, ____ de __________ de 2021.
Proponente

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 007/2021 – AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MOSTRA DE BREAK” (INDIVIDUAL 
E GRUPOS) PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL JESIEL FIGUEIREDO.

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS 
EM CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS 
Eu,____________ CNPJ Nº________,Proponente da Atração Musical _________ por 
intermédio do seu representante legal o Sr. ______________, portador da Carteira de 
Identidade nº ____________ e CPF nº ____________, DECLARO para os devidos 
fins que se fizerem necessários do disposto V do Art. 27, da Lei nº 8.666, de 21/07/93, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27/10/99, que não emprega qualquer menor de 18 anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de 16 anos, 
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.
Natal,___ de ________ de 2021.
Proponente
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PORTARIA Nº 087/2021-GP/FUNCARTE DE 27 DE SETEMBRO DE 2021.
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 009/2021 - APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO 
DE FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL DE FORMA PRESENCIAL NA CIDADE DO NATAL.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal/RN, 27 de setembro de 2021.
DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO  
Presidente da FUNCARTE

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 009/2021 – APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE 
TEATRO INFANTIL DE FORMA PRESENCIAL NA CIDADE DO NATAL
Processo Administrativo Eletrônico nº Funcarte-20210264577
A Fundação Cultural Capitania das Artes faz saber que, durante o período de 28 de setembro 
a 07 de outubro do corrente ano, estarão abertas as inscrições para a seleção de ações 
teatrais, que deverão acontecer presencialmente, nas seguintes condições:
1. DO OBJETO
1.1 Constituem objeto desta Seleção Pública a análise e seleção de 06 (seis) espetáculos teatrais destinados 
ao público infantil, para realização do FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL NO FORMATO PRESENCIAL.
1.2 Cada selecionado deverá receber apoio financeiro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), totalizando R$30.000,00 (trinta mil reais).
1.3 Os espetáculos aprovados nesta Seleção deverão ser apresentados em equipamentos 
públicos municipais da cidade do Natal, definidos pelos proponentes dos projetos.
1.4 A presente Seleção Pública se orienta pelo seguinte cronograma:
Publicação da Seleção Pública 28 de setembro de 2021
Período de Inscrições 28 de setembro a 07 de outubro de 2021
Habilitação Documental 08 a 13 de outubro de 2021
Divulgação dos Habilitados no DOM 14 de outubro de 2021
Análise Artística/Técnica 14 e 15 de outubro de 2021
Divulgação do resultado parcial 18 de outubro de 2021
Recurso 18 e 19 de outubro de 2021
Resultado Final dos Selecionados 21 de outubro de 2021
Previsão para realização dos projetos 19 de novembro a 20 de dezembro de 2021

1.5 Os espetáculos teatrais serão selecionados individualmente, mediante análise da proposta.
1.6 Os espetáculos deverão ter propostas destinadas ao público infantil em formato 
presencial e em ambiente aberto.
1.7 Cada proponente poderá apresentar uma ou mais propostas. 
1.8 Em caso de número insuficiente de propostas aptas à seleção a FUNCARTE poderá 
apresentar carta convite a artistas e/ou grupos aptos para a realização das ações, desde 
que tenham atuação comprovada na área, mantendo-se as condições desta Seleção 
Pública, no que couber.
2. DOS RECURSOS FINANCEIROS E FONTE ORÇAMENTÁRIA
2.1 A dotação orçamentária e financeira ocorrerá à conta da Unidade Orçamentária Projeto/
Atividade; 13.392.0006.2022 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDITAIS NA AREA DA 
CULTURA; 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).
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas unicamente de forma virtual 
pelo preenchimento de formulário online específico disponibilizado através do endereço 
eletrônico www.blogdafuncarte.com.br, com início na data de publicação desta Seleção e 
encerramento às 24 (vinte e quatro) horas do dia 07 de outubro do corrente ano.
3.2 Ao proponente fica declarado o aceite das condições estipuladas, contidas nesta Seleção Pública.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão se inscrever Pessoas Físicas, maiores de 18 (dezoito) anos com experiência 
comprovada e Pessoas Jurídicas que venham a representar, no máximo, 03 (três) grupos/
artistas, desde que apresentem proposta adequada aos critérios referidos nesta Seleção 
Pública, devendo as pessoas jurídicas interessadas possuir mais de 01 (um) ano de 
realização de atividades artísticas devidamente comprovadas.
4.2 Os participantes selecionados devem ter conta corrente em qualquer banco, 
(preferencialmente Banco do Brasil S/A), onde deverá ser depositado o respectivo pagamento.
4.3 O Proponente deverá manter, durante a vigência dos procedimentos contidos nesta 
Seleção, todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas.
4.4 O Microempreendedor Individual (MEI) só poderá representar a si próprio.
5. DOS IMPEDIMENTOS
5.1 Não poderão participar desta Seleção Pública os integrantes das Comissões de Avaliação 
Documental e de Análise Artística, Vereadores, seus cônjuges, parentes consanguíneos ou 
afins, até 3º grau, ou por adoção, assim como servidores públicos do município de Natal.
5.2 Será inabilitada a inscrição de proponente que esteja suspenso temporariamente de 
participar e de licitar com a Administração Pública ou os declarados inidôneos, na forma dos 
incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, bem como que constem obstáculos jurídicos e/ou 
relativos à diligência de quaisquer órgãos do Poder Público Municipal, Estadual e Federal.
5.3 É vedado, conforme o art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e Resolução 011/2016-TCE-RN, 
ao agente político e ao servidor público, bem como parentes até 3º grau do órgão contratante 
à celebração de contratos com a Administração Pública municipal, direta ou indireta, por si 
ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.
6. DAS CONDIÇÕES GERAIS
6.1 A Seleção terá as seguintes etapas:

6.1.1 Etapa 1 – Inscrição: nesta etapa, os participantes deverão observar as condições de 
participação, os dias, horários e todas as demais condições da presente Seleção.
I. Para realizar a inscrição as interessadas deverão: 
a) Acessar o endereço eletrônico www.blogdafuncarte.com.br;
b) Escolher a Seleção a que deseja se inscrever e clicar no link do formulário de inscrição. 
c) Preencher as informações solicitadas no formulário.
d) Inserir os arquivos que deseja/necessita anexar.
e) Após concluir o preenchimento e inserir os arquivos da proposta e da documentação, clicar 
em “Confirmar”. Após a confirmação não será mais possível excluir ou modificar a proposta. 
f) Imprimir ou salvar o comprovante de entrega, que será a garantia de que a inscrição foi concluída. 
II. No ato da inscrição, as propostas serão enviadas em formato digital PDF, juntamente 
com a documentação exigida.
6.1.2 Etapa 2 – Seleção: a seleção das ações teatrais será feita por 02 (dois) servidores 
da SECULT/FUNCARTE que comporão a Comissão de Análise Artística, constituída 
especificamente para este fim. Tais servidores possuirão capacidade técnica comprovada e 
se basearão nas informações apresentadas pelo proponente.
6.1.3 Etapa 3 – Execução: realização das ações teatrais com ampla divulgação pelo 
proponente e pela Prefeitura Municipal do Natal. 
7.DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA
7.1 PESSOA FÍSICA
a) Proposta do espetáculo teatral;
b) Currículo/release do proponente;
c) Cópia do Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira de Habilitação ou outro 
documento oficial com foto);
d) Cópia do CPF;
e) Comprovante de endereço atualizado (conta de energia, água, telefone ou outros). Caso 
não seja em nome do proponente, anexar o contrato de locação do imóvel. Caso seja em nome 
do cônjuge, anexar Registro de Casamento ou declaração de união estável. No caso de ser em 
nome dos progenitores, anexar declaração destes comprovando residência do proponente;
f) Certidão Negativa de Débitos Municipais (atualizada) emitida pela Prefeitura Municipal do 
Natal (www.natal.rn.gov.br);
g) Certidão Negativa Conjunta de Débitos Estaduais (atualizada) emitida pela Secretaria 
Estadual de Tributação (http://www.set.rn.gov.br);
h) Certidão Negativa Conjunta de Débitos Federais (atualizada) emitida pela Secretaria da 
Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);
i) Declaração de Inexistência de Parentesco (ANEXO I);
j) Declaração de Compatibilidade (ANEXO II);
k) No caso de não haver prestado serviço ao Município, Declaração de não haver prestado 
serviço ao Município de Natal (ANEXO III);
l) Declaração de Nada Consta junto ao Programa Djalma Maranhão de Incentivos Fiscais (emitida 
pela Secretaria Executiva do Programa Djalma Maranhão) emitida pela SECULT/FUNCARTE;
m) Declaração de Nada Consta do Fundo de Incentivo à Cultura – FIC (emitida pela 
Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Cultura) emitida pela SECULT/FUNCARTE;
n) Declaração de Adimplência junto à Controladoria Geral do Município - CGM, caso tenha 
prestado serviço com obrigatoriedade de prestação de contas ao Município do Natal, 
emitida pela SECULT/FUNCARTE.
o) Declaração de Serviços Prestados ao Município de Natal sem necessidade de prestação 
de conta (Anexo IV);
p) Cópia do EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA, somente de CONTA CORRENTE, contendo os 
dados bancários do proponente;
7.2 PESSOA JURÍDICA
a) Proposta da ação teatral;
b) Currículo/release do proponente;
c) Cópia do Documento de Identificação do proponente/responsável legal (RG, Carteira 
Nacional de Habilitação ou outro documento oficial com foto);
d) Cópia do CPF do representante legal;
e) Cópia do Comprovante de endereço atualizado (conta de energia, água, telefone ou 
outros); caso não seja em nome do proponente, anexar o contrato de locação do imóvel; 
caso seja em nome do cônjuge, anexar cópia do Registro de Casamento ou Declaração 
de União Estável; no caso de ser em nome dos progenitores, anexar declaração destes, 
comprovando residência do referido proponente;
f) Cópia do EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA JURÍDICA, somente de CONTA CORRENTE, 
contendo os dados bancários do proponente; 
g) Cartão do CNPJ, emitido pela Secretaria da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);
h) Cópia do Estatuto ou Contrato Social e suas últimas alterações, autenticada em cartório 
ou por servidor no ato da inscrição (exceto MEI e Empresa Individual), devidamente 
arquivados no órgão competente;
i) Cópia da Ata de eleição da atual Diretoria, autenticada em cartório ou por servidor no ato 
da inscrição (exceto MEI e Empresa Individual);
j) Declaração de Empresa Individual, emitida pela Junta Comercial do Estado – JUCERN;
k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (atualizada) –  www.tst.jus.br/certidao);
l) Certidão de regularidade junto ao FGTS (atualizada) – Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br);
m) Certidão Negativa de Débitos Municipais (atualizada), emitida pela Prefeitura Municipal 
do Natal (www.natal.rn.gov.br);
n) Certidão Negativa Conjunta de Débitos Estaduais (atualizada) emitidas pela Secretaria 
Estadual de Tributação (www.set.rn.gov.br);
o) Certidão Negativa Conjunta Federal (atualizada) emitida pela Secretaria da Receita 
Federal (www.receita.fazenda.gov.br);
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p) Declaração de Inexistência de Parentesco (ANEXO I);
q) Declaração de Compatibilidade, assinada pelo(s) responsável(eis) legal(is) (ANEXO II);
r) Declaração de Adimplência junto à Controladoria Geral do Município - CGM, caso tenha 
prestado serviço com obrigatoriedade de prestação de contas ao Município do Natal, 
emitida pela SECULT/FUNCARTE.
s) No caso de não haver prestado serviço ao Município, Declaração de não haver prestado 
serviço ao Município de Natal (ANEXO III);
t) Declaração de Serviços Prestados ao Município de Natal sem necessidade de prestação 
de conta (Anexo IV);
u) Declaração de Inexistência de Empregados em Condições Excepcionais (ANEXO V);
v) Declaração de Nada Consta do Fundo de Incentivo à Cultura – FIC (emitida pela Secretaria 
Executiva do Conselho Municipal de Cultura) emitida pela SECULT/FUNCARTE;
w) Declaração de Nada Consta junto ao Programa Djalma Maranhão de Incentivos Fiscais 
(emitida pela Secretaria Executiva da Lei Djalma Maranhão) emitida pela SECULT/FUNCARTE;
x) Contrato de Exclusividade com firma reconhecida em cartório contendo o nome do Responsável 
pelo Artista/Grupo que deverá estar presente no momento da apresentação artística (exceto MEI).
7.3 As microempresas e empresas de pequeno porte, que sejam optantes pelo simples nacional, previsto 
no artigo 23, da Lei Complementar n° 123/06, deverão apresentar documento de comprovação.
7.4 Todas as Declarações de nada consta fornecidas pela SECULT/FUNCARTE poderão 
ser requisitadas pelo endereço de e-mail secult.funcarte@natal.rn.gov.br ou através 
do WhatsApp (84) 98898-4082, exclusivamente no horário de funcionamento desta 
Secretaria/Fundação, das 8h às 14h, de segunda a sexta (exceto feriados), não devendo o 
proponente ir até a sede da Secretaria/Fundação para tanto.
7.5 Todos os documentos referentes à inscrição deverão ser enviados em formato PDF.
8. DAS COMISSÕES DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL E COMISSÃO DE ANÁLISE ARTÍSTICA E SELEÇÃO
8.1 Os participantes serão avaliados por 02 (duas) Comissões sendo uma Comissão 
de Avaliação Documental, composta por 02 (dois) funcionários do quadro da SECULT/
FUNCARTE e uma Comissão de Análise Artística, de capacidade técnica comprovada, 
também composta por 02 (dois) funcionários da SECULT/FUNCARTE. Ambas as Comissões 
serão designadas pelo Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE e 
publicadas no Diário Oficial do Município – DOM (www.natal.rn.gov.br/dom) e no endereço 
e4letrônico www.blogdafuncarte.com.br.
8.2 As Comissões são soberanas quanto ao mérito de suas decisões.
9. DA ANÁLISE E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
9.1 Critérios de avaliação e pontuação:
a) Relevância da proposta dentro do tema teatro infantil para o espaço público escolhido. (três pontos);
b) Estética e criatividade (três pontos);
c) Viabilidade técnica, entendida como demonstração de capacidade de realização do 
projeto levando em conta o espaço público escolhido (capacidade técnica, suporte utilizado 
e etc., proposto à ação) (quatro pontos);
d) Total de pontos 10 (dez) pontos.
9.2 Critérios de desempate:
a) Será considerado como critério de desempate a maior pontuação obtida nos seguintes 
itens, nesta ordem: 
a.1) Visibilidade técnica;
a.2) Relevância da proposta;
a.3) Estética e criatividade.
10. DO RESULTADO
10.1 O resultado final da Seleção Pública será divulgado no Diário Oficial do Município – 
DOM (https://www.natal.rn.gov.br/dom) em 21 de outubro de 2021.
11. DOS RECURSOS
11.1 Os proponentes terão um prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar do dia da 
publicação dos Selecionados no Diário Oficial do Município – DOM (http://www.natal.rn.gov.
br/dom), para interpor recursos à Comissão Artística desta Seleção.
11.2 Os recursos deverão ser encaminhados única e exclusivamente de forma online, para 
o email secult.funcarte@natal.rn.gov.br, contendo a identificação do respectivo proponente 
com nome completo e telefone para contato, identificação da proposta e, obrigatoriamente, 
o seguinte título “RECURSO À SELEÇÃO PÚBLICA FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL VIRTUAL 
NA CIDADE DO NATAL”, até às 24h do dia 19 de outubro de 2021.
12. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
12.1 O Proponente deverá apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data de execução do projeto, o/os documento(s) fiscai(s), certificado(s) no valor do 
montante do apoio financeiro, juntamente com arquivos em formato PDF contendo os 
registros fotográficos da execução, links das reportagens, endereços eletrônicos e/ou redes 
sociais nos quais o respectivo projeto foi divulgado.
12.3 A Comissão de Análise Artística avaliará se a execução do projeto cumpriu com as 
exigências descritas nesta Seleção Pública, elaborando relatório que será anexado ao 
respectivo processo administrativo.
13. INADIMPLÊNCIA E SANÇÕES
13.1 O Projeto será declarado inadimplente quando: 
a) Utilizar indevidamente os recursos em finalidade diversa do projeto aprovado; 
b) Não apresentar, no prazo estabelecido nesta Seleção Pública, a respectiva Prestação de Contas;
c) Não concluir o projeto previsto no cronograma de atividades; 
d) Não apresentar o produto resultante do projeto aprovado;
e) Não comprovar a aplicação correta dos recursos por dolo ou desvio dos objetivos, sendo 
declarado inadimplente.
13.2 Não poderá participar de quaisquer seleções públicas realizadas pela Prefeitura 
Municipal do Natal até dezembro de 2021 o proponente selecionado declarado inadimplente.

14. DA REMUNERAÇÃO – APOIO FINANCEIRO
14.1 Cada proposta de espetáculo teatral receberá o apoio financeiro no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor abrangerá os custos de taxas bancárias, impostos 
incidentes relativos à prestação de serviços e despesas direta ou indiretamente envolvidas, 
não sendo devido nenhum outro valor, seja a que título for.
14.2 Os pagamentos dos selecionados serão realizados através da conta bancária informada na inscrição.
14.3 Os pagamentos serão efetuados em data posterior à realização da apresentação, não 
havendo antecipação de qualquer valor, obedecendo à ordem cronológica, conforme a Resolução nº 
021/2016, do Tribunal de Contas do Estado – TCE/RN, não havendo antecipação de qualquer valor.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 A inscrição na presente Seleção Pública pressupõe a autorização de divulgação da 
imagem dos participantes inscritos.
15.2 Será designado um representante da Comissão de Análise Artística para a fiscalização 
da efetiva execução dos trabalhos.
15.3 As responsabilidades civis, penais, comerciais, e outras advindas de utilização 
de direitos autorais e/ou patrimoniais anteriores, contemporâneas ou posteriores à 
formalização da ação teatral e/ou performática cabem exclusivamente ao selecionado.
15.4 Caso não haja propostas aptas que contemplem a totalidade dos recursos destinados a esta 
Seleção, a FUNCARTE poderá destinar a verba restante a outra ação destinada ao setor cultural potiguar;
15.5 A FUNCARTE poderá prorrogar, adiar, revogar ou anular a presente Seleção Pública, na forma da Lei.
15.6 O Proponente contemplado autoriza, desde já, a Prefeitura Municipal do Natal, 
a Secretaria Municipal de Cultura – SECULT e Fundação Cultural Capitania das Artes - 
FUNCARTE a mencionarem seu apoio e utilizarem ações de difusão, quando entenderem 
oportuno, sem qualquer ônus, às peças publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, 
fotografias e relatórios selecionados da Seleção.
15.7 A qualquer tempo, antes da data de abertura do processo de Seleção, poderá 
a FUNCARTE, se necessário, modificar este instrumento, hipótese em que deverá 
proceder a divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das inscrições propostas.
15.8 É facultado à FUNCARTE promover, a qualquer tempo, diligência destinada a esclarecer 
ou complementar a instrução de processos.
15.9 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.
15.10 Em caso fortuito e/ou de força maior, especialmente, mas não exclusivamente, nas 
hipóteses de mudança meteorológicas, calamidades públicas, epidemias que impossibilitem a 
realização do evento, bem como, luto oficial decretado por autoridade pública, podendo ser, ou 
não, agendada nova data para a realização dos serviços e/ou eventos propostos nesta seleção, 
sendo certo que não acarretará nenhum ônus para a CONTRATADA e nem para a CONTRATANTE.
15.11 Serão invalidadas propostas cuja apresentação desvalorize ou exponham alguém 
a situação de constrangimento, bem como manifestações que firam os preceitos legais.
15.12 É vedada utilizar na apresentação propaganda de qualquer natureza.
15.13 Não serão aceitas Propostas que não estejam adequadas à classificação etária livre 
conforme Art. 21, inciso XVI, e Art. 220 § 3º, da Constituição Federal e Art. 74, da Lei 8.069, 
de 13/07/1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
15.14 Para quaisquer questões judiciais oriundas da presente Seleção Pública prevalecerá 
o Foro da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 009/2021 – APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVAL 
DE TEATRO INFANTIL VIRTUAL NA CIDADE DO NATAL

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO
Declaro para os devidos fins, que de acordo com o § 3º do Art. 68-A, da Lei Orgânica do Município 
de Natal, que não tenho relação familiar ou parentesco consanguíneo, em linha reta ou colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive com o Prefeito, o Vice-Prefeito, o Procurador 
Geral do Município, os Secretários Municipais, o Presidente da Câmara e demais Vereadores, os 
Presidentes ou Dirigentes de Autarquias, Institutos, Agências, Empresas Públicas, Sociedades de 
Economia Mista e Fundações Públicas, bem como com todos os demais ocupantes de cargos de 
direção, chefia ou assessoramento. Declaro ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, 
assumindo a responsabilidade pelo seu inteiro teor, sob as penas da Lei. 
Natal, ____ de ____________ de 2021.
Proponente
RG nº: ________________________________
CPF nº: _______________________________

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 009/2021 – APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVAL 
DE TEATRO INFANTIL VIRTUAL NA CIDADE DO NATAL

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE
Eu,__________________________ RG Nº ______________, Proponente do 
projeto_____________________________ DECLARO, sob as penas da Lei, que não sou 
funcionário público do Município do Natal e não possuo cônjuge e parentes até 2º grau na SECULT/
FUNCARTE; não sou integrante do Conselho Municipal de Cultura e não possuo qualquer impedimento 
legal, e estou apto a concorrer ao processo da SELEÇÃO PÚBLICA Nº 009/2021 – APOIO FINANCEIRO 
PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL VIRTUAL NA CIDADE DO NATAL.
Natal,__ de __________ de 2021.
Proponente
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SELEÇÃO PÚBLICA Nº 009/2021 – APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVAL 
DE TEATRO INFANTIL VIRTUAL NA CIDADE DO NATAL

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA DE NÃO HAVER PRESTADO SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DO NATAL
Eu,_______________________, RG Nº _____________, Proponente do Projeto 
__________________, declaro para os devidos fins que não prestei serviços ao 
Município de Natal até a presente data.
Natal, ____ de __________ de 2021
Proponente

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 009/2021 – APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE 
FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL VIRTUAL NA CIDADE DO NATAL

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE NATAL
Eu,__________________________, RG Nº ___________, Proponente do Projeto 
_____________, declaro para os devidos fins, que prestei os seguintes serviços 
ao Município do Natal __________________________________ no evento 
denominado _________________________no ano de _________ mas não era 
exigida prestação de contas pelos serviços prestados. 
Natal, ____ de __________ de 2021.
Proponente

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 009/2021 – APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE 
FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL VIRTUAL NA CIDADE DO NATAL

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS 
EM CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS 
Eu,_________________ CNPJ Nº ________, Proponente do Projeto 
__________________ por intermédio do seu representante legal o Sr. 
__________________, portador da Carteira de Identidade nº ____________ e CPF 
nº ____________, DECLARO para os devidos fins que se fizerem necessários do disposto 
V do Art. 27, da Lei nº 8.666, de 21/07/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27/10/99, que 
não emprega qualquer menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem 
como não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.
Natal,___ de ________ de 2021.
Proponente

PORTARIA Nº 086/2021-GP/FUNCARTE DE 27 DE SETEMBRO DE 2021.
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 008/2021 - APOIO FINANCEIRO PARA 
PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA DE ARTES VISUAIS DO MUNICÍPIO DO NATAL – 2021
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal/RN, 27 de setembro de 2021.                                                                                                                                                                             
DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO  
Presidente da FUNCARTE

SELEÇÃO PÚBLICA Nº  008/2021 – APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA DE 
ARTES VISUAIS DO MUNICÍPIO DO NATAL – 2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO: FUNCARTE - 20210783213
O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, da Prefeitura Municipal 
de Natal, no uso de suas atribuições legais, torna público a SELEÇÃO DE APOIO FINANCEIRO 
PARA PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA DE ARTES VISUAIS DO MUNICÍPIO DO NATAL – 2021, válido 
em todo território nacional 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 Apoiar, fomentar, promover e difundir a produção artística potiguar, a reflexão e o 
intercâmbio de ideias no campo das artes visuais, no município do Natal, contribuindo para 
a formação de público e a construção da história da arte mais recente no país.
2.  DA ORGANIZAÇÃO 
2.1 Esta Seleção é promovida pela Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, 
órgão vinculado à Secretaria de Cultura do Município do Natal. 
2.2 Sua realização cabe ao Núcleo de Artes Plásticas da FUNCARTE.
3.  DO OBJETO
3.1 Selecionar 20 (vinte) obras de arte e prover apoio financeiro aos respectivos autores 
artistas amadores ou profissionais inscritos nesta Seleção com temática livre, nas linguagens 
desenho, gravura, pintura, fotografia, escultura, graffiti, entalhe e mosaico. 
3.2 Não serão aceitas obras de arte que contenham ou façam apologia à preconceito, 
ofensa moral, atos obscenos, sexo explícito e/ou referências político-partidárias. 
4. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Publicação da Seleção Pública 28 de setembro de 2021
Período de Inscrições 28 de setembro a 07 de outubro de 2021
Habilitação Documental 08 a 13 de outubro de 2021
Divulgação dos Habilitados no DOM 14 de outubro de 2021
Análise Artística/Técnica 14 e 15 de outubro de 2021
Divulgação do resultado parcial 18 de outubro de 2021
Recurso 18 e 19 de outubro de 2021
Resultado Final dos Selecionados 21 de outubro de 2021
Entrega da documentação complementar e das 
obras selecionadas

21 a 23 de outubro de 2021

Abertura Da Mostra A definir

5. DO APOIO FINANCEIRO 
5.1 Cada artista selecionado receberá o apoio financeiro pelos serviços prestados e pela 
cessão de direito de reprodução da imagem de sua obra, no valor de R$ 1.500,00 (um mil 
e quinhentos reais), cujo valor abrangerá os custos de taxas bancárias, impostos incidentes 
relativos à prestação de serviços e despesas direta ou indiretamente envolvidas, não sendo 
devido nenhum outro valor, seja a que título for.
5.2 Os pagamentos dos selecionados serão realizados através da conta bancária informada na inscrição.
5.3 Os pagamentos serão efetuados obedecendo à ordem cronológica, conforme a Resolução nº 
021/2016, do Tribunal de Contas do Estado – TCE/RN, não havendo antecipação de qualquer valor.
6. DA INSCRIÇÃO
6.1 O proponente artista deverá inscrever no mínimo 01 (uma) e no máximo 03 (três) obras 
de arte de sua autoria, criadas a partir de primeiro de janeiro de 2021.
6.2 Poderão se inscrever pessoas físicas com idade igual ou superior a 18 anos completos 
(considerada a data de inscrição), brasileiros natos ou naturalizados, domiciliados no Brasil, 
inclusive estrangeiros com situação de permanência legalizada e residência comprovada no 
Brasil até a data de encerramento das inscrições. 
6.3 As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas unicamente de forma virtual 
pelo preenchimento de formulário online específico disponibilizado através do endereço 
eletrônico www.blogdafuncarte.com.br, com início na data de publicação desta Seleção e 
encerramento às 24 (vinte e quatro) horas do dia 07 de outubro de 2021.
6.4 Ao proponente fica declarado o aceite das condições estipuladas, contidas nesta Seleção Pública.
6.5 O Proponente deverá manter, durante a vigência dos procedimentos contidos nesta 
Seleção, todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas.
6.6 Para realizar a inscrição as interessadas deverão: 
a) Acessar o endereço eletrônico www.blogdafuncarte.com.br
b) Escolher a Seleção a que deseja se inscrever e clicar no link do formulário de inscrição. 
c) Preencher as informações solicitadas no formulário.
d) Inserir os arquivos que deseja/necessita anexar.
e) Após concluir o preenchimento e inserir os arquivos da proposta e da documentação, clicar 
em “Confirmar”. Após a confirmação não será mais possível excluir ou modificar a proposta. 
f) Imprimir ou salvar o comprovante de entrega, que será a garantia de que a inscrição foi concluída. 
6.7 No ato da inscrição, todos os arquivos deverão ser enviados em formato digital PDF.
7. DOS IMPEDIMENTOS E MOTIVOS PARA O INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO
7.1 Não poderão participar desta Seleção Pública os integrantes das Comissões de Avaliação 
Documental e de Análise Artística, Vereadores, seus cônjuges, parentes consanguíneos ou 
afins, até 3º grau, ou por adoção, assim como servidores públicos do município de Natal.
7.2 Será inabilitada a inscrição de proponente que esteja suspenso temporariamente de 
participar e de licitar com a Administração Pública ou os declarados inidôneos, na forma dos 
incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, bem como que constem obstáculos jurídicos e/ou 
relativos à diligência de quaisquer órgãos do Poder Público Municipal, Estadual e Federal.
7.3 É vedado, conforme o art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e Resolução 011/2016-TCE-RN, 
ao agente político e ao servidor público, bem como parentes até 3º grau do órgão contratante 
à celebração de contratos com a Administração Pública municipal, direta ou indireta, por si 
ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.
7.4 A falta de apresentação de quaisquer documentos de inscrição, ou do não cumprimento 
das exigências contidas nesta Seleção Pública, implicará no imediato indeferimento da inscrição.
8. DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA
8.1 No ato da inscrição:
a)  Ficha de inscrição completa preenchida e assinada;
b) Arquivo(s) digital(is) da(s) obra(s) proposta(s), podendo inscrever no mínimo 01 (uma) 
e no máximo 03 (três) obras, com resolução mínima de 1920 x 1080 pixels e máxima que 
não ultrapasse 400 kb;
c) Cópia da carteira de identidade;
d) Cópia do CPF;
e) Cópia do comprovante de residência;
f) Currículo/release do proponente;
8.2 Caso seja selecionado, o proponente deverá complementar a documentação enviando email para 
funcartenatal@gmail.com contendo a identificação do respectivo proponente com nome completo e 
telefone para contato, identificação da proposta e, obrigatoriamente, o seguinte título “DOCUMENTAÇÃO 
PARA SELEÇÃO PÚBLICA MOSTRA DE ARTES VISUAIS”, com os seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Débitos Municipais (atualizada) emitida pela Prefeitura Municipal 
do Natal (www.natal.rn.gov.br);
b) Certidão Negativa Conjunta de Débitos Estaduais (atualizada) emitida pela Secretaria 
Estadual de Tributação (http://www.set.rn.gov.br);
c) Certidão Negativa Conjunta de Débitos Federais (atualizada) emitida pela Secretaria da 
Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);
d) Declaração de Inexistência de Parentesco (ANEXO I);
e) Declaração de Compatibilidade (ANEXO II);
f) No caso de não haver prestado serviço ao Município, Declaração de não haver prestado 
serviço ao Município de Natal (ANEXO III);
g) Declaração de Nada Consta junto ao Programa Djalma Maranhão de Incentivos Fiscais (emitida 
pela Secretaria Executiva do Programa Djalma Maranhão) emitida pela SECULT/FUNCARTE;
h) Declaração de Nada Consta do Fundo de Incentivo à Cultura – FIC (emitida pela Secretaria 
Executiva do Conselho Municipal de Cultura) emitida pela SECULT/FUNCARTE;
i) Declaração de Adimplência junto à Controladoria Geral do Município - CGM, caso tenha prestado serviço 
com obrigatoriedade de prestação de contas ao Município do Natal, emitida pela SECULT/FUNCARTE.
j) Declaração de Serviços Prestados ao Município de Natal sem necessidade de prestação 
de conta (Anexo IV);
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k) Cópia do EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA, somente de CONTA CORRENTE, contendo os 
dados bancários do proponente;
8.3 Todas as Declarações de nada consta fornecidas pela SECULT/FUNCARTE poderão 
ser requisitadas pelo endereço de e-mail secult.funcarte@natal.rn.gov.br ou através 
do WhatsApp (84) 98898-4082, exclusivamente no horário de funcionamento desta 
Secretaria/Fundação, das 8h às 14h, de segunda a sexta (exceto feriados), não devendo o 
proponente ir até a sede da Secretaria/Fundação para tanto.
8.4 Todos os documentos referentes à inscrição deverão ser enviados em formato PDF.
9. DAS COMISSÕES DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL E DE SELEÇÃO ARTÍSTICA/TÉCNICA
9.1 Os participantes serão avaliados por 02 (duas) Comissões sendo: uma COMISSÃO 
DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL e a outra COMISSÃO DE SELEÇÃO ARTÍSTICA/TÉCNICA (não 
remuneradas), designadas pelo Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE, 
compostas respectivamente por 03 (três) funcionários do quadro da SECULT/FUNCARTE e/ou da 
Prefeitura Municipal do Natal, com experiência e saber nas áreas respectivas, com nomeações 
publicadas no Diário Oficial do Município – DOM (www.natal.rn.gov.br/dom).
9.2 As Comissões são soberanas quanto ao mérito de suas decisões.
9.3 À Comissão de Avaliação Documental cabe atestar a entrega de todos os documentos 
válidos e confirmar o preenchimento correto e completo da ficha de inscrição de cada inscrito.
9.4 À Comissão de SELEÇÃO ARTÍSTICA/TÉCNICA compete proceder ao exame de seleção 
dos trabalhos inscritos, lavrando em ata as decisões tomadas, explicitando todos os critérios 
de julgamento adotados, devidamente fundamentados e subscritos por todos os membros 
da Comissão. Deve também apresentar tabela com nomes de todos os concorrentes 
habilitados e respectivas notas em ordem decrescente.
10. DA SELEÇÃO DAS OBRAS
10.1 Os proponentes serão analisados pela COMISSÃO DE SELEÇÃO ARTÍSTICA/TÉCNICA a 
partir dos seguintes critérios:
a) Qualidade artística da obra, sendo este o item de maior relevância para a avaliação: ......
.......................................................................... de 1,0 a 10,0 pontos;
b) Qualidade técnica da obra .................................................. de 1,0 a 5,0 pontos;
c) Temática .............................................................................. de 1,0 a 5,0 pontos.
10.2 Pontuação máxima de 20,0 (vinte) pontos. 
10.3 A pontuação será auferida incluindo uma casa decimal.
10.4 O resultado final será homologado pelo Presidente da FUNCARTE e publicado no Diário Oficial 
do Município de Natal (www.natal.rn.gov.br/dom) e no endereço eletrônico www.blogdafuncarte.
com.br, sendo de total responsabilidade do proponente acompanhar a atualização das informações. 
11. DOS RECURSOS
11.1 Os proponentes terão um prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar do dia da 
publicação dos Selecionados no Diário Oficial do Município – DOM (http://www.natal.rn.gov.
br/dom), para interpor recursos à Comissão Artística desta Seleção.
11.2 Os recursos deverão ser encaminhados única e exclusivamente de forma online, para o email 
secult.funcarte@natal.rn.gov.br, contendo a identificação do respectivo proponente com nome completo 
e telefone para contato, identificação da proposta e, obrigatoriamente, o seguinte título “RECURSO À 
SELEÇÃO PÚBLICA MOSTRA DE ARTES VISUAIS”, até às 24h do dia 19 de outubro de 2021.
11.3 Os recursos serão julgados e o resultado final dos selecionados será publicado no Diário Oficial 
do Município de Natal (www.natal.rn.gov.br/dom) e no endereço eletrônico www.blogdafuncarte.
com.br, sendo de total responsabilidade do proponente acompanhar a atualização das informações. 
12. ENVIO/ENTREGA DAS OBRAS SELECIONADAS
12.1 Os 20 (vinte) artistas selecionados deverão enviar ou entregar as obras de arte 
na sede da SECULT/FUNCARTE, localizada à Avenida Câmara Cascudo, 434, Cidade Alta, 
59025-280, NATAL/RN, até às 14h do dia 23 de outubro de 2021.
12.2 A obra terá que estar preparada para exposição com condições plenas de fixação na 
parede ou no piso da galeria, sem que cause danos nem à obra e nem à galeria.
12.3 O descumprimento do item anterior ou a desistência do artista selecionado implicará 
no cancelamento de sua seleção e não pagamento do respectivo apoio financeiro.
12.4 Na hipótese descrita no item anterior, o respectivo proponente será automaticamente 
substituído pelo inscrito com maior nota na tabela, abaixo da vigésima colocação.
13. DO TRANSPORTE DAS OBRAS DE ARTE
13.1 O transporte das obras de arte em condição de serem expostas, até a sede da 
SECULT/FUNCARTE, bem como a sua retirada, são de inteira responsabilidade do(a) artista 
selecionado(a), incluindo as embalagens adequadas, seguro contra sinistros e tudo o que 
se fizer necessário para a completa segurança das mesmas.
13.2 As obras de arte serão doadas à SECULT/FUNCARTE para compor o acervo de obras de arte 
da Prefeitura Municipal do Natal, para uso em museus, mostras temporárias, mostras itinerantes, 
ambientação de prédios públicos do município do Natal e outros usos de interesse público.
13.3 O não atendimento aos subitens 13.1 e 13.2 acarretará o não pagamento do apoio 
financeiro ao proponente selecionado.
14. DOS RECURSO FINANCEIROS
14.1 A dotação orçamentária destinada a esta Seleção Pública ocorrerá à conta da Projeto/
Atividade; 13.392.0006.2022 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDITAIS NA AREA DA 
CULTURA; 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).
15. DOS DIREITOS AUTORAIS E DO DIREITO DE REPRODUÇÃO DA IMAGEM DAS OBRAS DE ARTE
15.1 Pela adesão ao presente edital, o(a) proponente inscrito(a) que venha a ser 
selecionado(a) autoriza a SECULT/FUNCARTE e Prefeitura Municipal do Natal a utilizar os 
registros das ações e etapas da mostra, bem como a cessão do direito de uso da imagem 
das OBRAS DE ARTE selecionadas para aplicação em mídia impressa, internet, mídias 
digitais, eletrônicas e audiovisuais, sem ônus e por tempo indeterminado, para fins de 
divulgação e sem fins lucrativos.
15.2 Ao se inscrever neste edital, o proponente declara a inexistência de plágio nas obras 
inscritas, bem como garante ter autorização de terceiros que, porventura, tenham direitos 

conexos sobre a produção artística, se responsabilizando, inclusive, por eventuais reivindicações 
de terceiros quanto ao uso não autorizado, indenizando, se for o caso, a SECULT/FUNCARTE e a 
Prefeitura Municipal do Natal, regressivamente, em eventual ação condenatória.
15.3 A Prefeitura do Municipal do Natal fica obrigada a incluir o crédito do autor, impreterivelmente, 
sempre que fizer uso da imagem fotográfica, garantindo o direito autoral devido. 
15.4 O proponente terá que preencher, assinar e anexar a “AUTORIZAÇÃO PARA USO DAS 
IMAGENS SELECIONADAS NA MOSTRA DE ARTES VISUAIS DO MUNICÍPIO DO NATAL – 2021”, 
anexo desta Seleção Pública.
16. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
16.1 Os proponentes selecionados deverão apresentar a prestação de contas, com emissão 
de uma nota fiscal no valor total do apoio financeiro recebido, em no máximo 30 (trinta) dias 
úteis após o recebimento do apoio financeiro.
17. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
17.1 Esta Seleção Pública entra em vigor na data de sua publicação, tendo validade de 1 
(um) ano, a contar da data de homologação do resultado final.
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 A FUNCARTE poderá prorrogar, adiar, revogar ou anular a presente Seleção Pública, na forma da Lei.
18.2 A inobservância das normas estabelecidas por este edital implicará o indeferimento da 
inscrição nesta Seleção Pública.
18.3 A FUNCARTE não se responsabiliza pelas licenças e autorizações (Ex: SBAT, pagamento 
de direitos autorais de texto e/ou imagens, etc.) necessárias para a formação da obra de 
arte, sendo estas de total responsabilidade dos seus proponentes. 
18.4 O Proponente contemplado autoriza, desde já, a Prefeitura Municipal do Natal, 
a Secretaria Municipal de Cultura – SECULT e Fundação Cultural Capitania das Artes - 
FUNCARTE a mencionarem seu apoio e utilizarem ações de difusão, quando entenderem 
oportuno, sem qualquer ônus, às peças publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, 
fotografias e relatórios selecionados da Seleção.
18.5 A qualquer tempo, antes da data de abertura do processo de Seleção, poderá 
a FUNCARTE, se necessário, modificar este instrumento, hipótese em que deverá 
proceder a divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das inscrições propostas.
18.6 É facultado à FUNCARTE promover, a qualquer tempo, diligência destinada a esclarecer 
ou complementar a instrução de processos.
14.7 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.
18.8 Serão invalidadas propostas cuja apresentação desvalorize ou exponham alguém a 
situação de constrangimento, bem como manifestações que firam os preceitos legais.
18.9 É vedada utilizar na apresentação propaganda de qualquer natureza.
18.10 Não serão aceitas Propostas que não estejam adequadas à classificação etária livre 
conforme Art. 21, inciso XVI, e Art. 220 § 3º, da Constituição Federal e Art. 74, da Lei 8.069, 
de 13/07/1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
18.11 Para quaisquer questões judiciais oriundas da presente Seleção Pública prevalecerá 
o Foro da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.
18.12 Os casos omissos serão dirimidos pelo Núcleo de Artes Plásticas e Assessoria 
Jurídica da FUNCARTE, considerando sempre, o interesse público e, em última instância, 
pelo Presidente da FUNCARTE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS SELECIONADAS NA SELEÇÃO PÚBLICA Nº  008/2021 – APOIO 
FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA DE ARTES VISUAIS DO MUNICÍPIO DO NATAL – 2021
Eu,_______________________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), 
inscrito no CPF sob nº _______________, residente e domiciliado (endereço completo) 
pela presente e na melhor forma de direito, a partir desta data, passo a permitir que a 
FUNDAÇÃO CAPITANIA DAS ARTES – FUNCARTE, situada à Avenida Câmara Cascudo, nº 434, 
Cidade Alta, Natal-RN, CEP 59025-280, faça uso das imagens fotográficas das obras de arte 
de minha autoria, inscritas nesta Seleção Pública, bem como de meu nome em divulgações, 
publicações, impressos, obras literárias, sem fins lucrativos e por prazo indeterminado.
Declaro que as fotografias das obras de arte poderão ser usadas de forma irrestrita, sem 
remuneração pela colaboração e/ou participação pessoal, e que estas obras são de minha 
autoria.
No caso de a obra de arte conter imagens reconhecíveis de pessoas, prédios ou espaços públicos, 
a autorização para veiculação é de minha inteira responsabilidade, como autor(a) da fotografia. 
DECLARO QUE TODAS AS INFORMAÇÕES ACIMA SÃO VERDADEIRAS E DE MINHA 
INTEIRA RESPONSABILIDADE, ASSINANDO ESTA AUTORIZAÇÃO NA PRESENÇA DE DUAS 
TESTEMUNHAS.
Natal/RN, _____ de ______________ de 2021.
 (assinatura)
Testemunhas:
1. Nome completo e CPF
2. Nome completo e CPF
 
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 008/2021 – APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NA 
MOSTRA DE ARTES VISUAIS DO MUNICÍPIO DO NATAL – 2021

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO
Declaro para os devidos fins, que de acordo com o § 3º do Art. 68-A, da Lei Orgânica do 
Município de Natal, que não tenho relação familiar ou parentesco consanguíneo, em linha 
reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive com o Prefeito, o Vice-
Prefeito, o Procurador Geral do Município, os Secretários Municipais, o Presidente da Câmara 
e demais Vereadores, os Presidentes ou Dirigentes de Autarquias, Institutos, Agências, 
Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas, bem como com 
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todos os demais ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento. Declaro ainda, 
que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo a responsabilidade pelo seu 
inteiro teor, sob as penas da Lei. 
Natal, ____ de ____________ de 2021.
Proponente
RG nº:
CPF nº:

SELEÇÃO PÚBLICA Nº  008/2021 – APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NA 
MOSTRA DE ARTES VISUAIS DO MUNICÍPIO DO NATAL – 2021

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE
Eu,_________________________ RG Nº ______________, Proponente do 
projeto_____________________________ DECLARO, sob as penas da Lei, que não sou 
funcionário público do Município do Natal e não possuo cônjuge e parentes até 2º grau na SECULT/
FUNCARTE; não sou integrante do Conselho Municipal de Cultura e não possuo qualquer impedimento 
legal, e estou apto a concorrer ao processo da SELEÇÃO PÚBLICA Nº  008/2021 – APOIO FINANCEIRO 
PARA PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA DE ARTES VISUAIS DO MUNICÍPIO DO NATAL – 2021.
Natal,__ de __________ de 2021.
Proponente

SELEÇÃO PÚBLICA Nº  008/2021 – APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA DE 
ARTES VISUAIS DO MUNICÍPIO DO NATAL – 2021

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA DE NÃO HAVER PRESTADO SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DO NATAL
Eu,_______________________________, RG Nº _____________, Proponente 
do Projeto __________, declaro para os devidos fins que não prestei serviços ao 
Município de Natal até a presente data.
Natal, ____ de __________ de 2021
Proponente

SELEÇÃO PÚBLICA Nº  008/2021 – APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO 
NA MOSTRA DE ARTES VISUAIS DO MUNICÍPIO DO NATAL – 2021

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE NATAL
Eu,_______________________, RG Nº ___________, Proponente do Projeto 
_________________, declaro para os devidos fins, que prestei os seguintes 
serviços ao Município do Natal ___________________ no evento denominado 
_____________________________ no ano de _________ mas não era exigida 
prestação de contas pelos serviços prestados. 
Natal, ____ de __________ de 2021.
Proponente

SELEÇÃO PÚBLICA Nº  008/2021 – APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA 
DE ARTES VISUAIS DO MUNICÍPIO DO NATAL – 2021 ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS EM CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS 
Eu,_______________CNPJ Nº ______________,Proponente do Projeto 
_________________ por intermédio do seu representante legal o Sr. _____________, 
portador da Carteira de Identidade nº ______ e CPF nº ____________, DECLARO para 
os devidos fins que se fizerem necessários do disposto V do Art. 27, da Lei nº 8.666, de 
21/07/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27/10/99, que não emprega qualquer menor de 
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de 16 
anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.
Natal,___ de ________ de 2021.
Proponente

PORTARIA Nº 088/2021-GP/FUNCARTE DE 27 DE SETEMBRO DE 2021.
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 010/2021 - APOIO FINANCEIRO DE AÇÃO 
TEATRAL PARA OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NA FORMA PRESENCIAL NA CIDADE DO 
NATAL.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal/RN, 27 de setembro de 2021.                                                                                                                                                                             
DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO  
Presidente da FUNCARTE

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 010/2021 – APOIO FINANCEIRO DE AÇÃO TEATRAL PARA OCUPAÇÃO 
DE ESPAÇOS PÚBLICOS NA FORMA PRESENCIAL NA CIDADE DO NATAL
Processo Administrativo Eletrônico nº FUNCARTE – 20210762968 
A Fundação Cultural Capitania das Artes faz saber que, durante o período de 28 de setembro 
a 07 de outubro do corrente ano, estarão abertas as inscrições para a seleção de ações 
teatrais, que deverão acontecer presencialmente, nas seguintes condições:
1. DO OBJETO
1.1 Constituem objeto desta Seleção Pública a análise e seleção de 06 (seis) espetáculos 
teatrais, para apresentação em equipamentos públicos.
1.2 Cada selecionado deverá receber apoio financeiro no valor de R$5.000,00 (cinco mil 
reais) para realização dos espetáculos/ocupação no equipamento público.

1.3 Serão disponibilizados os seguintes equipamentos públicos:
a) Espaço Cultural Ruy Pereira – Cidade alta;
b) Espaço Cultural Jesiel Figueiredo – Zona Norte.
1.3 Cada equipamento disponibilizará iluminação geral branca e equipamentos de som 
(mesa de som básica). 
1.4 A presente Seleção Pública se orienta pelo seguinte cronograma:
Publicação da Seleção Pública 28 de setembro de 2021
Período de Inscrições 28 de setembro a 07 de outubro de 2021
Habilitação Documental 08 a 13 de outubro de 2021
Divulgação dos Habilitados no DOM 14 de outubro de 2021
Análise Artística/Técnica 14 e 15 de outubro de 2021
Divulgação do resultado parcial 18 de outubro de 2021
Recurso 18 e 19 de outubro de 2021
Resultado Final dos Selecionados 21 de outubro de 2021
Previsão para realização dos projetos 19 de novembro a 20 de dezembro de 2021

1.5 Os espetáculos teatrais/ocupação serão selecionados individualmente, mediante análise da proposta.
1.6 Os espetáculos/ocupação deverão ter proposta detalhada de uso do espaço desejado 
para realização do espetáculo.
1.7 Cada proponente poderá apresentar uma ou mais proposta, sendo selecionada apenas uma, dependendo 
do número de inscritos. Caso haja vacância será convocada na ordem de classificação o de maior pontuação.
1.8 Em caso de número insuficiente de propostas aptas à seleção a FUNCARTE poderá apresentar 
carta convite a artistas e/ou grupos aptos para a realização das ações, desde que tenham atuação 
comprovada na área, mantendo-se as condições desta Seleção Pública, no que couber.
2. DOS RECURSOS FINANCEIROS E FONTE ORÇAMENTÁRIA
2.1 A dotação orçamentária e financeira ocorrerá à conta da Unidade Orçamentária Projeto/
Atividade; 13.392.0006.2022 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDITAIS NA AREA DA 
CULTURA; 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).
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas unicamente de forma virtual 
pelo preenchimento de formulário online específico disponibilizado através do endereço 
eletrônico www.blogdafuncarte.com.br, com início na data de publicação desta Seleção e 
encerramento às 24 (vinte e quatro) horas do dia 07 de outubro do corrente ano.
3.2 Ao proponente fica declarado o aceite das condições estipuladas, contidas nesta Seleção Pública.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão se inscrever Pessoas Físicas (maiores de 18 anos) ou jurídicas, com experiência comprovada.
4.2 Os participantes selecionados devem ter conta corrente em qualquer banco, 
(preferencialmente Banco do Brasil S/A), onde deverá ser depositado o respectivo pagamento.
4.3 O Proponente deverá manter, durante a vigência dos procedimentos contidos nesta 
Seleção, todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas.
4.4 O Microempreendedor Individual (MEI) só poderá representar a si próprio.
5. DOS IMPEDIMENTOS
5.1 Não poderão participar desta Seleção Pública os integrantes das Comissões de Avaliação 
Documental e de Análise Artística, Vereadores, seus cônjuges, parentes consanguíneos ou 
afins, até 3º grau, ou por adoção, assim como servidores públicos do município de Natal.
5.2 Será inabilitada a inscrição de proponente que esteja suspenso temporariamente de 
participar e de licitar com a Administração Pública ou os declarados inidôneos, na forma dos 
incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, bem como que constem obstáculos jurídicos e/ou 
relativos à diligência de quaisquer órgãos do Poder Público Municipal, Estadual e Federal.
5.3 É vedado, conforme o art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e Resolução 011/2016-TCE-RN, 
ao agente político e ao servidor público, bem como parentes até 3º grau do órgão contratante 
à celebração de contratos com a Administração Pública municipal, direta ou indireta, por si 
ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 
6. CONDIÇÕES GERAIS:
6. DAS CONDIÇÕES GERAIS
6.1 A Seleção terá as seguintes etapas:
6.1.1 Etapa 1 – Inscrição: nesta etapa, os participantes deverão observar as condições de 
participação, os dias, horários e todas as demais condições da presente Seleção.
I. Para realizar a inscrição as interessadas deverão: 
a) Acessar o endereço eletrônico www.blogdafuncarte.com.br 
b) Escolher a Seleção a que deseja se inscrever e clicar no link do formulário de inscrição. 
c) Preencher as informações solicitadas no formulário.
d) Inserir os arquivos que deseja/necessita anexar.
e) Após concluir o preenchimento e inserir os arquivos da proposta e da documentação, clicar 
em “Confirmar”. Após a confirmação não será mais possível excluir ou modificar a proposta. 
f) Imprimir ou salvar o comprovante de entrega, que será a garantia de que a inscrição foi concluída. 
II. No ato da inscrição, as propostas serão enviadas em formato digital PDF, juntamente 
com a documentação exigida.
6.1.2 Etapa 2 – Seleção: a seleção das ações teatrais será feita por 02 (dois) servidores 
da SECULT/FUNCARTE que comporão a Comissão de Análise Artística, constituída 
especificamente para este fim. Tais servidores possuirão capacidade técnica comprovada e 
se basearão nas informações apresentadas pelo proponente.
6.1.3 Etapa 3 – Execução: realização das ações teatrais com ampla divulgação pelo 
proponente e pela Prefeitura Municipal do Natal. 
7. DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA
7.1 PESSOA FÍSICA
a) Proposta da ação de ocupação teatral;
b) Currículo/release do proponente;
c) Cópia do Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira de Habilitação ou outro 
documento oficial com foto);
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d) Cópia do CPF;
e) Comprovante de endereço atualizado (conta de energia, água, telefone ou outros). Caso 
não seja em nome do proponente, anexar o contrato de locação do imóvel. Caso seja em nome 
do cônjuge, anexar Registro de Casamento ou declaração de união estável. No caso de ser em 
nome dos progenitores, anexar declaração destes comprovando residência do proponente;
f) Certidão Negativa de Débitos Municipais (atualizada) emitida pela Prefeitura Municipal do 
Natal (www.natal.rn.gov.br);
g) Certidão Negativa Conjunta de Débitos Estaduais (atualizada) emitida pela Secretaria 
Estadual de Tributação (http://www.set.rn.gov.br);
h) Certidão Negativa Conjunta de Débitos Federais (atualizada) emitida pela Secretaria da 
Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);
i) Declaração de Inexistência de Parentesco (ANEXO I);
j) Declaração de Compatibilidade (ANEXO II);
k) No caso de não haver prestado serviço ao Município, Declaração de não haver prestado 
serviço ao Município de Natal (ANEXO III);
l) Declaração de Nada Consta junto ao Programa Djalma Maranhão de Incentivos Fiscais (emitida 
pela Secretaria Executiva do Programa Djalma Maranhão) emitida pela SECULT/FUNCARTE;
m) Declaração de Nada Consta do Fundo de Incentivo à Cultura – FIC (emitida pela 
Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Cultura) emitida pela SECULT/FUNCARTE;
n) Declaração de Adimplência junto à Controladoria Geral do Município - CGM, caso tenha prestado serviço 
com obrigatoriedade de prestação de contas ao Município do Natal, emitida pela SECULT/FUNCARTE.
o) Declaração de Serviços Prestados ao Município de Natal sem necessidade de prestação 
de conta (Anexo IV);
p) Cópia do EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA, somente de CONTA CORRENTE, contendo os 
dados bancários do proponente;
7.2 PESSOA JURÍDICA
a) Proposta da ação de ocupação teatral;
b) Currículo/release do proponente;
c) Cópia do Documento de Identificação do proponente/responsável legal (RG, Carteira 
Nacional de Habilitação ou outro documento oficial com foto);
d) Cópia do CPF do representante legal;
e) Cópia do Comprovante de endereço atualizado (conta de energia, água, telefone ou 
outros); caso não seja em nome do proponente, anexar o contrato de locação do imóvel; 
caso seja em nome do cônjuge, anexar cópia do Registro de Casamento ou Declaração 
de União Estável; no caso de ser em nome dos progenitores, anexar declaração destes, 
comprovando residência do referido proponente;
f) Cópia do EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA JURÍDICA, somente de CONTA CORRENTE, 
contendo os dados bancários do proponente; 
g) Cartão do CNPJ, emitido pela Secretaria da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);
h) Cópia do Estatuto ou Contrato Social e suas últimas alterações, autenticada em cartório 
ou por servidor no ato da inscrição (exceto MEI e Empresa Individual), devidamente 
arquivados no órgão competente;
i) Cópia da Ata de eleição da atual Diretoria, autenticada em cartório ou por servidor no ato 
da inscrição (exceto MEI e Empresa Individual);
j) Declaração de Empresa Individual, emitida pela Junta Comercial do Estado – JUCERN;
k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (atualizada) –  www.tst.jus.br/certidao);
l) Certidão de regularidade junto ao FGTS (atualizada) – Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br);
m) Certidão Negativa de Débitos Municipais (atualizada), emitida pela Prefeitura Municipal 
do Natal (www.natal.rn.gov.br);
n) Certidão Negativa Conjunta de Débitos Estaduais (atualizada) emitidas pela Secretaria 
Estadual de Tributação (www.set.rn.gov.br);
o) Certidão Negativa Conjunta Federal (atualizada) emitida pela Secretaria da Receita 
Federal (www.receita.fazenda.gov.br);
p) Declaração de Inexistência de Parentesco (ANEXO I);
q) Declaração de Compatibilidade, assinada pelo(s) responsável(eis) legal(is) (ANEXO II);
r) Declaração de Adimplência junto à Controladoria Geral do Município - CGM, caso tenha 
prestado serviço com obrigatoriedade de prestação de contas ao Município do Natal, 
emitida pela SECULT/FUNCARTE.
s) No caso de não haver prestado serviço ao Município, Declaração de não haver prestado 
serviço ao Município de Natal (ANEXO III);
t) Declaração de Serviços Prestados ao Município de Natal sem necessidade de prestação 
de conta (Anexo IV);
u) Declaração de Inexistência de Empregados em Condições Excepcionais (ANEXO V);
v) Declaração de Nada Consta do Fundo de Incentivo à Cultura – FIC (emitida pela Secretaria 
Executiva do Conselho Municipal de Cultura) emitida pela SECULT/FUNCARTE;
w) Declaração de Nada Consta junto ao Programa Djalma Maranhão de Incentivos Fiscais 
(emitida pela Secretaria Executiva da Lei Djalma Maranhão) emitida pela SECULT/FUNCARTE;
x) Contrato de Exclusividade com firma reconhecida em cartório contendo o nome do Responsável 
pelo Artista/Grupo que deverá estar presente no momento da apresentação artística (exceto MEI).
7.3 As microempresas e empresas de pequeno porte, que sejam optantes pelo simples nacional, previsto 
no artigo 23, da Lei Complementar n° 123/06, deverão apresentar documento de comprovação.
7.4 Todas as Declarações de nada consta fornecidas pela SECULT/FUNCARTE poderão 
ser requisitadas pelo endereço de e-mail secult.funcarte@natal.rn.gov.br ou através 
do WhatsApp (84) 98898-4082, exclusivamente no horário de funcionamento desta 
Secretaria/Fundação, das 8h às 14h, de segunda a sexta (exceto feriados), não devendo o 
proponente ir até a sede da Secretaria/Fundação para tanto.
7.5 Todos os documentos referentes à inscrição deverão ser enviados em formato PDF.

8. DAS COMISSÕES DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL E COMISSÃO DE ANÁLISE ARTÍSTICA E SELEÇÃO
8.1 Os participantes serão avaliados por 02 (duas) Comissões sendo uma Comissão 
de Avaliação Documental, composta por 02 (dois) funcionários do quadro da SECULT/
FUNCARTE e uma Comissão de Análise Artística, de capacidade técnica comprovada, 
também composta por 02 (dois) funcionários da SECULT/FUNCARTE. Ambas as Comissões 
serão designadas pelo Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE e 
publicadas no Diário Oficial do Município – DOM (www.natal.rn.gov.br/dom).
8.2 As Comissões são soberanas quanto ao mérito de suas decisões.
9. DA ANÁLISE E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
9.1 Critérios de avaliação e pontuação:
a) Relevância da proposta no espaço público escolhido (três pontos);
b) Estética, criatividade e utilização do espaço escolhido (três pontos);
c) Viabilidade técnica, entendida como demonstração de capacidade de realização do 
projeto levando em conta o espaço escolhido (capacidade técnica, suporte utilizado e etc., 
proposto à ação) (quatro pontos);
d) Total de pontos 10 (dez) pontos.
9.2 Critérios de desempate:
a) Será considerado como critério de desempate a maior pontuação obtida nos seguintes itens, nesta ordem: 
a.1) Visibilidade técnica;
a.2) Relevância da proposta;
a.3) Estética e criatividade.
10. DO RESULTADO
10.1 O resultado final da Seleção Pública será divulgado no Diário Oficial do Município – 
DOM (https://www.natal.rn.gov.br/dom) em 21 de outubro de 2021.
11. DOS RECURSOS
11.1 Os proponentes terão um prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar do dia da 
publicação dos Selecionados no Diário Oficial do Município – DOM (http://www.natal.rn.gov.
br/dom), para interpor recursos à Comissão Artística desta Seleção.
11.2 Os recursos deverão ser encaminhados única e exclusivamente de forma online, para 
o email secult.funcarte@natal.rn.gov.br, contendo a identificação do respectivo proponente 
com nome completo e telefone para contato, identificação da proposta e, obrigatoriamente, 
o seguinte título “RECURSO À SELEÇÃO PÚBLICA DE AÇÃO TEATRAL PARA OCUPAÇÃO DE 
ESPAÇOS PÚBLICOS”, até às 24h do dia 19 de outubro de 2021.
12. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
12.1 O Proponente deverá apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data de execução do projeto, o/os documento(s) fiscai(s), certificado(s) no valor do 
montante do apoio financeiro, juntamente com arquivos em formato PDF contendo os 
registros fotográficos da execução, links das reportagens, endereços eletrônicos e/ou redes 
sociais nos quais o respectivo projeto foi divulgado.
12.3 A Comissão de Análise Artística avaliará se a execução do projeto cumpriu com as exigências descritas 
nesta Seleção Pública, elaborando relatório que será anexado ao respectivo processo administrativo.
13. INADIMPLÊNCIA E SANÇÕES
13.1 O Projeto será declarado inadimplente quando: 
a) Utilizar indevidamente os recursos em finalidade diversa do projeto aprovado; 
b) Não apresentar, no prazo estabelecido nesta Seleção Pública, a respectiva Prestação de Contas;
c) Não concluir o projeto previsto no cronograma de atividades; 
d) Não apresentar o produto resultante do projeto aprovado;
e) Não comprovar a aplicação correta dos recursos por dolo ou desvio dos objetivos, sendo 
declarado inadimplente.
13.2 Não poderá participar de quaisquer seleções públicas realizadas pela Prefeitura 
Municipal do Natal até dezembro de 2021 o proponente selecionado declarado inadimplente.
14. DA REMUNERAÇÃO – APOIO FINANCEIRO
14.1 Cada proposta de ação teatral receberá o apoio financeiro no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), cujo valor abrangerá os custos de taxas bancárias, impostos incidentes 
relativos à prestação de serviços e despesas direta ou indiretamente envolvidas, não sendo 
devido nenhum outro valor, seja a que título for.
14.2 Os pagamentos dos selecionados serão realizados através da conta bancária informada na inscrição.
14.3 Os pagamentos serão efetuados em data posterior à realização da apresentação, não 
havendo antecipação de qualquer valor, obedecendo à ordem cronológica, conforme a Resolução nº 
021/2016, do Tribunal de Contas do Estado – TCE/RN, não havendo antecipação de qualquer valor.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 A inscrição na presente Seleção Pública pressupõe a autorização de divulgação da 
imagem dos participantes inscritos.
15.2 Será designado um representante da Comissão de Análise Artística para a fiscalização 
da efetiva execução dos trabalhos.
15.3 As responsabilidades civis, penais, comerciais, e outras advindas de utilização 
de direitos autorais e/ou patrimoniais anteriores, contemporâneas ou posteriores à 
formalização da ação teatral e/ou performática cabem exclusivamente ao selecionado.
15.4 Caso não haja propostas aptas que contemplem a totalidade dos recursos destinados a esta 
Seleção, a FUNCARTE poderá destinar a verba restante a outra ação destinada ao setor cultural potiguar;
15.5 A FUNCARTE poderá prorrogar, adiar, revogar ou anular a presente Seleção Pública, na forma da Lei.
15.6 O Proponente contemplado autoriza, desde já, a Prefeitura Municipal do Natal, 
a Secretaria Municipal de Cultura – SECULT e Fundação Cultural Capitania das Artes - 
FUNCARTE a mencionarem seu apoio e utilizarem ações de difusão, quando entenderem 
oportuno, sem qualquer ônus, às peças publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, 
fotografias e relatórios selecionados da Seleção.
15.7 A qualquer tempo, antes da data de abertura do processo de Seleção, poderá 



Página 22 Diário Oficial do Município NATAL, TERÇA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2021

O câncer infantil  - O diagnóstico precoce pode salvar.

a FUNCARTE, se necessário, modificar este instrumento, hipótese em que deverá 
proceder a divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das inscrições propostas.
15.8 É facultado à FUNCARTE promover, a qualquer tempo, diligência destinada a esclarecer 
ou complementar a instrução de processos.
15.9 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.
15.10 Em caso fortuito e/ou de força maior, especialmente, mas não exclusivamente, nas 
hipóteses de mudança meteorológicas, calamidades públicas, epidemias que impossibilitem a 
realização do evento, bem como, luto oficial decretado por autoridade pública, podendo ser, ou 
não, agendada nova data para a realização dos serviços e/ou eventos propostos nesta seleção, 
sendo certo que não acarretará nenhum ônus para a CONTRATADA e nem para a CONTRATANTE.
15.11 Serão invalidadas propostas cuja apresentação desvalorize ou exponham alguém 
a situação de constrangimento, bem como manifestações que firam os preceitos legais.
15.12 É vedada utilizar na apresentação propaganda de qualquer natureza.
15.13 Não serão aceitas Propostas que não estejam adequadas à classificação etária livre 
conforme Art. 21, inciso XVI, e Art. 220 § 3º, da Constituição Federal e Art. 74, da Lei 8.069, 
de 13/07/1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
15.14 Para quaisquer questões judiciais oriundas da presente Seleção Pública prevalecerá 
o Foro da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 010/2021 – APOIO FINANCEIRO DE AÇÃO TEATRAL PARA 
OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NA FORMA PRESENCIAL NA CIDADE DO NATAL

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO
Declaro para os devidos fins, que de acordo com o § 3º do Art. 68-A, da Lei Orgânica do Município 
de Natal, que não tenho relação familiar ou parentesco consanguíneo, em linha reta ou colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive com o Prefeito, o Vice-Prefeito, o Procurador 
Geral do Município, os Secretários Municipais, o Presidente da Câmara e demais Vereadores, os 
Presidentes ou Dirigentes de Autarquias, Institutos, Agências, Empresas Públicas, Sociedades de 
Economia Mista e Fundações Públicas, bem como com todos os demais ocupantes de cargos de 
direção, chefia ou assessoramento. Declaro ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, 
assumindo a responsabilidade pelo seu inteiro teor, sob as penas da Lei. 
Natal, ____ de ____________ de 2021.
Proponente
RG nº: 
CPF nº:

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 010/2021 – APOIO FINANCEIRO DE AÇÃO TEATRAL PARA 
OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NA FORMA PRESENCIAL NA CIDADE DO NATAL

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE
Eu,_________________________ RG Nº __________, Proponente do 
projeto___________________________ DECLARO, sob as penas da Lei, que não 
sou funcionário público do Município do Natal e não possuo cônjuge e parentes até 2º grau 
na SECULT/FUNCARTE; não sou integrante do Conselho Municipal de Cultura e não possuo 
qualquer impedimento legal, e estou apto a concorrer ao processo da SELEÇÃO PÚBLICA 
Nº 010/2021 – APOIO FINANCEIRO DE AÇÃO TEATRAL PARA OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS 
PÚBLICOS NA FORMA PRESENCIAL NA CIDADE DO NATAL.
Natal,__ de __________ de 2021.
Proponente

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 010/2021 – APOIO FINANCEIRO DE AÇÃO TEATRAL PARA 
OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NA FORMA PRESENCIAL NA CIDADE DO NATAL

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA DE NÃO HAVER PRESTADO SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DO NATAL
Eu,__________________________________, RG Nº _____________, 
Proponente do Projeto ________________, declaro para os devidos fins que não 
prestei serviços ao Município de Natal até a presente data.
Natal, ____ de __________ de 2021
Proponente

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 010/2021 – APOIO FINANCEIRO DE AÇÃO TEATRAL PARA 
OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NA FORMA PRESENCIAL NA CIDADE DO NATAL

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE NATAL
Eu,___________________________, RG Nº ___________, Proponente do Projeto 
______________, declaro para os devidos fins, que prestei os seguintes serviços 
ao Município do Natal ___________________________ no evento denominado 
______________________________ no ano de _________ mas não era exigida 
prestação de contas pelos serviços prestados. 
Natal, ____ de __________ de 2021.
Proponente

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 010/2021 – APOIO FINANCEIRO DE AÇÃO TEATRAL PARA 
OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NA FORMA PRESENCIAL NA CIDADE DO NATAL

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS EM CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS 
Eu,________________ CNPJ Nº ______________, Proponente do Projeto 
_______________________ por intermédio do seu representante legal o Sr. 
_________________, portador da Carteira de Identidade nº ____________ e CPF nº 
____________, DECLARO para os devidos fins que se fizerem necessários do disposto V 

do Art. 27, da Lei nº 8.666, de 21/07/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27/10/99, que 
não emprega qualquer menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem 
como não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.
Natal,___ de ________ de 2021.
Proponente

COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL
*PORTARIA Nº 122/2021*– GDP
O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL – URBANA, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art.1º - DESIGNAR o Senhor ROBSON DANTAS DA CRUZ, matrícula nº 72.825-9, como 
PRESIDENTE da Comissão Permanente de Controle Interno desta Companhia em substituição 
temporária às férias da Presidente, Senhora FRANCISCA CRISTINA DE PAIVA PEREIRA, 
matrícula nº 23.259-9 no período de 27 de setembro de 2021 a 11 de outubro de 2021.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Natal/RN, 22 de setembro de 2021.
JOSEILDES MEDEIROS DA SIVA
DIRETOR PRESIDENTE
*Republicado por Incorreção

PRESIDENTE: VEREADOR PAULO FREIRE
1º. VICE-PRESIDENTE: VEREADORA NINA SOUZA 2º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR 

ERICO JÁCOME 3º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR FERNANDO LUCENA 
1º. SECRETÁRIO: VEREADOR FELIPE ALVES 2º. SECRETÁRIO: VEREADOR DICKSON 
NASSER JUNIOR 3º. SECRETÁRIO: VEREADOR CHAGAS CATARINO  4º. SECRETÁRIO: 

VEREADORA JÚLIA ARRUDA.

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
PODER LEGISLATIVO

MESA DIRETORA

PESQUISA MERCADOLÓGICA
A CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL, SITUADA NA RUA  JUNDIAI, Nº 546 – TIROL, EM 
NATAL/RN, TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS CUJO OBJETO É A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DO EVENTO 
– MAMOGRAFIA- OUTUBRO ROSA QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL REALIZARÁ COM 
O GRUPO REVIVER, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO 
ACOLHIMENTO DAS MULHERES QUE SERÃO SUBMENTIDAS AO DOLOROSO PROCEDIMENTO 
CEDIDO PELO REVIVER, CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE DESTE PROJETO BÁSICO 
E ESPECIFICAÇÕES E QUANTITAVOS ESTABELECIDOS ABAIXO. A PESQUISAMERCADOLÓGICA 
TEM PRAZO DE DOIS DIAS UTÉIS, A CONTAR A PARTIR DESTA PUBLICAÇÃO. DEMAIS 
INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS PELO E-MAIL acmnat@yahoo.com.br. NATAL/RN, 
27 DE SETEMBRO DE 2021. ADRIANA TRINDADE OLIVEIRA – DIRETORA DO DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TECNOLOGIA E LOGISTICA.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT OBSERVAÇÃO VR. UNIT
VR. 

TOTAL

01

Distribuição de camisetas 
Campanha  OUTUBRO ROSA na 
quantidade de 30 unidades que 
deverão ser adquiridas do Grupo 
Reviver, grupo responsável pelo 
projeto. Tamanhos: P/M/G e GG

Unid

30
P = 05 unids
M = 12unids
G = 09 unids
GG = 04 unids

1-As camisetas só podem ser 
adquiridas no Grupo Reviver
2-As camisetas deverão 
ser entregues na Diretoria 
Geral até o dia 01.10.2021, 
na quantidade e tamanhos 
determinados

02

Locação de serviço de som, com 
dois microfones sem fio e caixas 
de som em tripé capaz de atender 
a um público máximo de 100 
pessoas em ambiente externo.

Unid/
5dias

01

O serviço de som deverá estar 
instalado, testado e pronto 
para uso às 8hs00min do dia 
04.10.21. Deverá ser retirado 
às 19hs do dia 08.10.21.

03
Locação de treliça Q20 ou Q25 
para montagem de estrutura que 
fixará banner alusivo ao evento.

Metro 08

A estrutura para fixação do 
banner terá 2m de extensão 
por 2m de altura com sapata 
de sustentação. Deverá estar 
montada no dia 03.10.2021 no 
local do evento.

04

Confecção de banner  alusivo à 
Campanha. Tamanho de 1,50m 
x 1,00m de forma que todas as 
informações constantes no modelo, 
anexo1, sejam contempladas. Lona 
branca

Unid 01

O banner deverá estar fixado na 
estrutura no dia 03.10.2021, 
devendo ser retirado no dia 
08.10.2021 às 19hs.

05

Confecção de adesivos de 
ESTACIONAMENTO ESPECIAL – 
Natal Park (conforme modelo no 
Anexo 1)

Unid 10

Para uso gratuito do 
estacionamento de veículos 
que utilizam o estacionamento 
da Procuradoria Geral. Esses 
adesivos devem ser entregues 
até às 9hs do dia 04.10.2021;

06
Locação refletores com lâmpada 
rosa para iluminação do Laço que 
ser fixado no mezanino da CMN

Unid 04

Instalados no laço e na frente 
da CMN. Esse refletores 
deverão estar instalado no dia 
30.09.2021
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07
Confecção de faixa alusiva a 
Campanha Outubro Rosa

Unid 01

Fixada no mezanino da CMN. 
Lona branca 0,50m de largura 
x 3m comprimento. Conforme 
modelo.

08
Locação de cadeiras plásticas sem 
braço, limpas e higienizadas

Unid 80
Devem estar à disposição 
do evento até às 8hs do dia 
04.10.2021

09
Distribuição de pulseiras de 
identificação, simples, na cor rosa

Unid 400
Identificação da paciente. Devem 
estar disponíveis até às 0hs do 
dia 04.10.2021

10
Aparelho de TV 50” com tripé de 
suporte

Unid
05

Para transmissão de 
depoimentos/divulgação. Deverá 
estar instalada e em pleno 
funcionamento até às 8hs do 
dia 04.10.2021, devendo ser 
retirada no dia 08.10.2021

11

Distribuição de brinde com 
cartão alusivo à campanha que 
será entregue a cada paciente 
depois do exame, juntamente com 
cartão de acolhimento, na mesma 
quantidade

Unid 400

Serão esmaltes na cor rosa e 
deverão estar disponibilizados 
até o às 8hs do dia 04.10.2021. 
O texto do cartão de acolhimento 
será preparado pela Diretoria de 
Administração.

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

LRF, art. 48 – Anexo 6

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

R$ 1

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR

Receita Corrente líquida 2.571.364.776,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 2.571.364.776,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 2.571.364.776,18

DESPESA COM PESSOAL % SOBRE A RCLVALOR

Despesa Total com Pessoal - DTP 2,5164.525.419,21

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 6,00154.281.886,57

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> 5,70146.567.792,24

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 5,40138.853.697,91

DÍVIDA CONSOLÍDADA % SOBRE A RCLVALOR

Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 0,00 0,00

GARANTIAS DE VALORES % SOBRE A RCLVALOR

Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS % SOBRE A RCLVALOR

Operações de Crédito Internas e Externas 0,000,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 0,000,00

Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,000,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,000,00

SEVERINO SIMIÃO DA SILVA

GERENTE FINANCEIRO CRC RN 5662/O-5 CONTROLADOR

EIDER NOGUEIRA M. NETO

PRESIDENTE

PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE
130.587.704-72 033.183.994-69 413.856.164-15

Horário para recebimento das matérias a 

serem publicadas no DOM: até às 

15:00hs. 
(Decreto 8.740 de 03 de junho de 2009)
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

SET/2020 A AGO/2021

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL

SET/2020 OUT/2020 NOV/2020 DEZ/2020 JAN/2021 FEV/2021 MAR/2021 ABR/2021 MAI/2021 JUN/2021 JUL/2021 AGO/2021

TOTAL

PROCESSADOS

DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)
LIQUIDADAS

(últimos 12
meses)

(a)

INSCRITAS EM

PAGAR NÃO
RESTOS A 

(b)

4.840.662,24 4.855.412,69 8.281.247,00 4.557.986,15 5.334.539,23 5.118.107,09 4.891.740,86 4.947.341,56 7.102.058,70 4.911.303,43 4.879.506,99 64.530.701,43 0,004.810.795,49DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)
4.218.981,79 4.230.228,66 7.013.294,18 3.936.305,70 4.712.858,78 4.496.426,64 4.270.060,41 4.328.533,22 6.147.572,99 4.309.187,90 4.277.391,46 56.129.956,77 0,004.189.115,04    Pessoal Ativo
3.955.608,28 3.925.912,84 5.652.865,76 3.936.305,70 4.146.651,30 3.964.568,60 3.946.667,67 3.978.068,36 5.728.718,53 3.940.175,62 3.908.095,20 50.965.329,53 0,003.881.691,67        Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis

263.373,51 304.315,82 1.360.428,42 0,00 566.207,48 531.858,04 323.392,74 350.464,86 418.854,46 369.012,28 369.296,26 5.164.627,24 0,00307.423,37        Obrigações Patronais
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00        Benefícios Previdênciários

621.680,45 625.184,03 1.267.952,82 621.680,45 621.680,45 621.680,45 621.680,45 618.808,34 954.485,71 602.115,53 602.115,53 8.400.744,66 0,00621.680,45    Pessoal Inativo e Pensionistas
621.680,45 625.184,03 1.267.952,82 621.680,45 621.680,45 621.680,45 621.680,45 618.808,34 954.485,71 602.115,53 602.115,53 8.400.744,66 0,00621.680,45        Aposentadorias, Reserva e Reformas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00        Pensões
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00        Outros Benefícios Previdenciários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00    Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.681,64 0,00 0,00 0,00 1.240,81 1.359,77 5.282,22 0,000,00DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.681,64 0,00 0,00 0,00 1.240,81 1.359,77 5.282,22 0,000,00    Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00    Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00    Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00    Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00    Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente

4.840.662,24 4.855.412,69 8.281.247,00 4.557.986,15 5.334.539,23 5.115.425,45 4.891.740,86 4.947.341,56 7.102.058,70 4.910.062,62 4.878.147,22 64.525.419,21 0,004.810.795,49DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE RCL

2.571.364.776,18RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)
0,00(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)
0,00(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)

2.571.364.776,18RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)
64.525.419,21 2,51DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)

154.281.886,57 6,00LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)
146.567.792,24 5,70LIMITE PRUDENCIAL (X) =  (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)
138.853.697,91 5,40LIMITE DE ALERTA (XI) =  (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

Nota: 
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. 
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

SEVERINO SIMIÃO DA SILVA

GERENTE FINANCEIRO CRC RN 5662/O-5 CONTROLADOR

EIDER NOGUEIRA M. NETO

PRESIDENTE

PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE
130.587.704-72 033.183.994-69 413.856.164-15
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O câncer infantil  - O diagnóstico precoce pode salvar.

OUTRAS PUBLICAÇÕES
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL/RN           
RESOLUÇÃO Nº 22/2021 – CMS/NATAL – RN
O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Natal/RN (CMS-Natal-RN), no uso de suas 
competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142/90 e Lei Municipal de N° 
5.582, de 09 de Agosto de 2004, em conformidade com o Protocolo do Ministério da Saúde 
nº 005/2006 e com a Resolução Nº 102/2010 do CMS-Natal/RN, que dispõe sobre a devolução 
de servidores aos respectivos órgãos de origem, considerando o consenso entre a servidora 
requerente e a gestão da Secretaria Municipal de Saúde – Natal/RN acerca da devolução referente 
ao Processo de Nº 00000.005766/2021-25, cadastrado na SMS/Natal, em 24/08/2021.
RESOLVE: 
Aprovar, ad referendum, a devolução da servidora EREMITA AVELINO FÉLIX ao órgão 
de origem – Secretaria do Estado de Saúde Pública - SESAP/RN, solicitada através do 
Processo de 00000.005766/2021-25.
Natal/RN, 10 de setembro de 2021.
SEDRUOSLEN GUELIR CAVALCANTI COSTA-Presidente do CMS/Natal/RN
Homologo a Resolução nº 22/2021–CMS-Natal-RN, nos termos do parágrafo 2º, do art. 1º, 
da Lei nº 8.142, de 28/12/1990.
Dê-se Ciência e Publique-se.
GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA-Secretário Municipal de Saúde de Natal

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 270ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NATAL 
O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS/Natal), na qualidade de substituta 
legal da Presidente, CONVOCA, por meio deste Edital, todos(as) os(as) seus(uas) Conselheiros(as) 
para participarem da 271ª Reunião Ordinária, a realizar-se no dia 29 de setembrode 2021 (quarta-
feira), às 9h, através do aplicativo Google Meet, para tratar da seguinte pauta:
-Homologação de Recursos Financeiros – agosto/2021;
-Critérios da população de rua para concessão das unidades habitacionais do programa Pró Moradia;
-Indicação de um representante para compor a comissão de elaboração do Plano Municipal 
de Assistência Social – 2022/2025 e avaliação do cumprimento das metas e ações 
previstas no PMAS - 2018/2021;
-Abertura do Albergue Noturno para a Pop Rua;
-Aluguéis Sociais (Lei de Regulamentação dos Benefícios Eventuais);
-Deliberação plenária acerca da alteração na Reprogramação dos Saldos dos Planos de 
Trabalho COVID/ACOLHIMENTO para exercício 2021;
-Distribuição de Cesta Básica nos CRAS;
-Requerimentos de inscrição (Associação Brasileira de Arteterapia – ASPOART; Agência 
para o Desenvolvimento de Natal, Projeto SEMEAR e APDL - Ofício nº 39/2021);
-Atualização do Certificado de Inscrição da LBV;
-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV.
Natal, 27 de setembrode 2021
Saulo Spinelly Florêncio da Cunha–Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS/Natal)

NORMAS TÉCNICAS 
(DECRETO N° 8.740, DE 03 DE JUNHO DE 2009, PUBLICADO EM 04 DE JUNHO DE 2009)

• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo 
à Comissão Gestora do DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;

• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão 
emissor o respectivo motivo, no prazo máximo de 24:00 horas;

• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão 
chegar à Comissão Gestora do Diário Oficial, impreterivelmente até às 15:00 horas da véspera da data da publicação;

• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido, a matéria será encaminhada à análise no dia seguinte, providenciando-se a 
publicação na edição subsequente;

• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;

• A reclamação quanto a publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município até 
24:00 horas contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos 
pedidos de sustação de matéria por telefone ou e-mail, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício ou fax à comissão Gestora 
do Diário Oficial do Município, respeitando os limites de horário;

• No que concerne ao Padrão, as matérias enviadas deveram observar os seguintes aspectos: em CD, DVD ou disquete gravado apenas 
com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato, bem como o 
nome responsável;
I- por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;
II- as matérias enviadas por e-mail, CD, DVD e disquete deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, 
através de oficio assinado pelo Titular do órgão emissor ou por seu substituto legal;

• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome, telefone e numero do celular para contato 
e setores dos responsáveis pelo envio das matérias;

• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;

• Não serão aceitas ou deixarão de serem publicadas, matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não esteja 
no padrão exigido(ver decreto), ou caso o CD, ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda 
se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;

• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:
I – Os Originais impressos permanecerão por 30 (trinta) dias na Comissão Gestora do DOM, após o que serão enviados para reciclagem;
II – Os cds, dvd´s e os disquetes ficarão disponíveis na Comissão até 48:00 horas após a publicação da matéria, devendo o órgão 
emissor ser responsável pelo seu recolhimento.
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