
EDITAL 005/2019  – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2019 PARA SELEÇÃO DE
AVALIADORES/PARECERISTAS DE MÉRITO CULTURAL DO “VIII SALÃO DE ARTES 

LEVINO FANZERES” - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

O Município de Cachoeiro de Itapemirim, por intermédio da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra
aberto no período de  10 de maio de 2019 até  10 de junho de 2019, o  Edital  de
Chamamento Público para Seleção de Avaliadores/Pareceristas, mediante análise de
currículos, para compor a comissão de seleção dos quadros inscritos no VIII Salão de
Artes Levino Fanzeres, para pessoas físicas com experiência e conhecimento na área e
segmento  de  artes  plásticas,  sem gerar  direito  líquido  e  certo  a  contratação  dos
referidos  serviços,  conforme  art.  25  da  Lei  Federal  8.666/93  e  conduzida  pela
COMISSÃO PERMANENTE PARA AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS DE EDITAIS – Portaria Nº
1.221/2018.

1. DO OBJETO
1.1 – Chamada Pública para Seleção de Avaliadores/Pareceristas, mediante análise de
currículos, para compor a comissão de seleção das obras inscritas no VIII Salão de
Artes Levino Fanzeres, desde que atendidos os requisitos gerais deste edital.
1.2 – Serão selecionados 03 (três) currículos da área de artes plásticas, de pessoas
físicas que atendam as especificações das atividades técnicas descritas neste edital
para compor futura  Comissão Julgadora  das  obras  inscritas  no VIII  Salão  de Artes
Levino Fanzeres.
1.3  –  Em contrapartida,  os  03  (três)  candidatos  selecionados  receberão,  além da
publicidade de divulgação de seus nomes no Portal  da PMCI, em jornais e revistas
impressos e online, certificado de participação como Avaliadores/Pareceristas do VIII
Salão de Artes Levino Fanzeres também receberá a quantia de 27 UFCI (R$ 18,92 x 27
UFCI = R$ 510,84) para análise das obras e pareceres emitidos conforme cláusula 11
deste edital.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 – Poderão participar deste Edital de Chamamento Público, profissionais (pessoas
físicas)  da região sul  do Espirito Santo,  que tenham experiência ou conhecimento,
comprovados na área de artes plásticas, e não constem como inadimplentes junto à
administração pública municipal, estadual, federal e ou trabalhista.
2.2 – É vedada a inscrição de servidores públicos municipais da Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim – ES, bem como, seus cônjuges ou
companheiros,  parentes consanguíneos ou afins,  em linha reta ou colateral,  até  o
terceiro grau, inclusive os dependentes.

3. DA INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÕES
3.1 - O chamamento estará aberto a partir das 09h00min do dia 10 de maio de 2019,
até as 23h59min do dia 10 de junho de 2019, devendo os interessados enviarem os
documentos abaixo listados via e-mail para o endereço semcult.editais@gmail.com  .   As
inscrições são gratuitas.
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3.2 – Este edital e seus anexos estarão disponíveis no portal da Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim no endereço: www.cachoeiro.es.gov.br, cultura/editais.

Documentos:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, assinada e digitalizada constante do
ANEXO II.
b) Cópia da Carteira de Identidade – RG e cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Cópia do comprovante de residência atualizado de no máximo 3 (três) meses da
data de emissão;
c.1) Para fins de comprovação de endereço serão aceitos contas de água, luz, telefone
fixo, contrato de locação ou IPTU em nome do(a) candidato(a) ou de seus familiares,
onde  na  segunda  hipótese  será  necessária  a  apresentação  de  declaração  de
residência devidamente assinada.
d) Cópia de diploma ou certificado que comprove a escolaridade mencionada na ficha
de inscrição;
e)  Currículo  acompanhado  de  documentos  que  comprovem  a  experiência  ou
conhecimento na área de artes plásticas,  como portfólio com publicações,  fotos e
reportagens;  declarações  de  instituições  reconhecidas  na área de  artes  plástica  e
produção cultural  sobre contratações e serviços prestados  na área de interesse  e
execução de projetos anteriores.
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal – CNDF;
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do Estado do Espírito Santo -
CNDE;
h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e
de origem do canditato - CNDM;
i) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT);
3.3 – A ficha de inscrição devidamente preenchida a que se refere à alínea "a" e toda
a documentação prevista nas alíneas “a” até “i”, do item 3.2, deverá ser enviada para
Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  Turismo  –  SEMCULT  para  o  e-mail
semcult.editais  @gmail.com   a partir das 09h00min do dia 10 de maio de 2019, até as
23h59min do dia 10 de junho de 2019 conforme disposto neste item.
3.4 – O recibo de protocolo da SEMCULT se dará por meio de aviso de recebimento de
e-mail, e este será o documento de confirmação da inscrição.
3.5 – Somente serão aceitas inscrições com documentação completa.
3.6 – A aceitação do pedido de inscrição será comunicada através de e-mail em até 05
(cinco) dias úteis após o término do período de inscrições, sendo disponibilizado no
site da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (www.cachoeiro.es.gov.br) a
lista dos candidatos inscritos e publicada em Diário Oficial do Município.

4. DO PERFIL DOS AVALIADORES/PARECERISTAS
4.1 – Os candidatos deverão possuir:
a)  experiência  ou  conhecimento  comprovado  na  respectiva  área  cultural:  artes
plásticas;
b) formação acadêmica em artes plásticas ou outras formações afins, comprovado por
apresentação do diploma;

5. DA SELEÇÃO DOS AVALIADORES/PARECERISTAS
5.1 – A seleção dos avaliadores se dará pela análise dos currículos dividindo a análise
em três critérios:
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a) experiência cultural;
b) formação acadêmica;
C) experiência em projetos culturais, conforme abaixo pontuado.
5.3  –  Após  o  recebimento  das  inscrições  será  realizada  análise  e  seleção  dos
credenciados pela COMISSÃO PERMANENTE PARA AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS DE EDITAIS –
Portaria Nº 1.221/2018 publicada no Diário Oficial nº 5723, página 11 do dia 14 de dezembro
de 2018,  para que sejam selecionados os avaliadores que irão compor a Comissão
Julgadora, conforme pontuação a ser recebida, e que será nomeada por Decreto.
5.4 – Os candidatos serão selecionados de acordo com a análise do currículo, bem
como experiência profissional  e formação acadêmica, sendo eliminado o candidato
que zerar algum dos requisitos de pontuação:

5.5 Requisitos por área de atuação com base nos currículos:

EXPERIÊNCIA CULTURAL PONTUAÇÃO

Igual ou superior a dez anos 10 pontos

Superior a cinco e inferior a dez anos 05 pontos

Superior a um e igual ou inferior a cinco anos 03 pontos

Menor de um ano 02 pontos

Sem experiência cultural 00 pontos

EXPERIÊNCIA EM PROJETOS CULTURAIS PONTUAÇÃO

Igual ou superior a dez anos 10 pontos

Superior a cinco e inferior a dez anos 05 pontos

Superior a um e igual ou inferior a cinco anos 03 pontos

Menor de um ano 02 pontos

Sem experiência cultural 00 pontos

FORMAÇÃO ACADÊMICA PONTUAÇÃO

Doutorado 20 pontos

Mestrado 15 pontos

Pós-graduação (especialização) 12 pontos

Nível superior 10 pontos

5.4.1 – Será considerado habilitado o profissional que obtiver a pontuação mínima de
14 (quatorze) pontos.
5.5 – O processo de Chamamento Público a que se refere este edital selecionará os 03
(três) candidatos com maior pontuação.
5.6 – Considerar-se-á, para efeito de desempate, o candidato que obtiver pontuação
máxima nos quesitos:



1º maior tempo de experiência cultural/profissional;
2º experiência em projetos e;
3º formação.
5.7 – Persistindo o empate, será decidido por sorteio.
5.8  –  Serão eliminados  do processo seletivo  os  candidatos  que  não comprovarem
experiência na forma requerida no item 3.1 alínea “e” e que não apresentarem a
documentação  completa  conforme  item  3.1  alíneas  “a”  até  “i”,  ou  que  obtenha
pontuação zero em algum dos itens a serem pontuados.

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO/ANÁLISE DOS PROJETOS
6.1 – Os avaliadores selecionados deverão emitir notas e pareceres em comum acordo
(descritivos),  conforme ANEXO III  observando os méritos culturais das obras e sua
adequação ao tema proposto para o VIII Salão de Artes Levino Fanzeres;
6.2 – A avaliação, emissão e entrega de parecer das obras designados aos avaliadores
deverão ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a partir do recebimento por
e-mail das obras inscritas;
6.2.1 A análise das obras deverá ocorrer de forma conjunta entre a banca avaliadora,
sendo que a mesma deverá emitir  apenas um parecer para cada obra inscrita no
Edital  006/2019,  e  assinada  em conjunto  pela  banca  avaliadora.  A  mesma  ainda
deverá emitir um parecer total com as 20 (vinte) obras selecionadas para compor a
exposição,  destacando  os  três  ganhadores  em  ordem  crescente  do  primeiro  ao
terceiro lugar;
6.3 – Os avaliadores deverão analisar as obras conforme ANEXO III  e os seguintes
critérios:
I – proposta
II – relação/adequação ao tema proposto
III – o mérito e/ou relevância artística ou cultural
6.4  –  O  ANEXO  III  não  poderá  ser  substituído  por  outro  documento,  devendo  o
avaliador usá-lo, integralmente, como peça para exarar notas e parecer conclusivo.
6.5 – Após a emissão dos pareceres os avaliadores deverão enviar suas avaliações, de
acordo  com  o  ANEXO  III,  para  a  SEMCULT  através  do  e-mail
semcult.editais  @gmail.com   e,  ainda,  entregar  os  originais,  devidamente datados  e
assinados, na SEMCULT no endereço:

Palácio Bernardino Monteiro – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
PARECER AVALIADOR DO EDITAL 006/2019
Praça Jerônimo Monteiro, n.º 28/38, Centro
Cachoeiro de Itapemirim – ES
CEP 29.300-170

6.6. O resultado final do certame será publicado em Diário Oficial e publicado no site
da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – ES (www.cachoeiro.es.gov.br);

7. DO TERMO DE CONTRATO/INSTRUMENTO EQUIVALENTE
7.1 – Para a contratação do profissional selecionado será exigido que o mesmo firme
Termo de Contrato ou Instrumento Equivalente com a SEMCULT, que será enviado
após a seleção para os avaliadores contratados.
7.2 – Os extratos dos termos de contratos ou instrumentos equivalentes a que se
refere o item 7.1 serão publicados em Diário Oficial do Município.
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8. IMPUGNAÇÃO
8.1. O prazo para interposição de impugnação a este Edital, será de  03 (três) dias
úteis após publicação do mesmo em Diário Oficial do Município;
8.2. A  impugnação  ao  edital  poderá  ser  feita  através  do  endereço  eletrônico
semcult.editais@gmail.com,  valendo como protocolo  de  recebimento  da  mesma,  a
resposta enviada pela SEMCULT no mesmo e-mail.
8.3. A COMISSÃO PERMANENTE PARA AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS DE EDITAIS – nomeada pela

Portaria Nº 1.221/2018, disporá de 03 (três)  dias úteis para emitir  decisão quanto à
impugnação prevista no subitem 8.2;
8.4.  Quando  a  impugnação  se  referir  apenas  a  questões  que  não  impeçam  o
prosseguimento do Edital de Chamamento Público, poderá ser dada continuidade a
este,  ficando sobrestadas apenas  as questões impugnadas,  até  a decisão sobre a
impugnação.
8.5. Acolhida a impugnação ao ato convocatório,  será designada nova data para a
retificação desse procedimento.

9. DOS IMPEDIMENTOS
9.1. Ficará o AVALIADOR/PARECERISTA impedido de participar de processo de análise
e julgamento  das  obras sempre que presente qualquer  uma das  situações  abaixo
elencadas:
a) vínculo de parentesco consanguíneo, em linha reta ou colateral até o terceiro grau,
entre julgadores e proponentes;
b) interesse direto ou indireto na obra inscrita a ser avaliada;
c) participação como colaborador na elaboração da obra;
d) atuação junto ao proponente e/ou ao patrocinador, nos últimos 12 (doze) meses
que antecederam a sua seleção;
e) litígio judicial ou administrativo com proponente e patrocinador de projeto cultural;
9.2.  Estando  presente  uma  ou  mais  das  situações  acima,  o  contratado  deverá
imediatamente comunicar o fato ao contratante, restituindo-lhe o(s) projeto(s) para
o(s)  qual  (is)  se  declara  impedido  ou  suspeito,  informando  as  causas  de  seu
impedimento ou suspeição, sob pena de aplicação das sanções previstas no item 12
deste Edital, a critério da autoridade competente, após devida notificação.
9.3. A suscitação de impedimento de avaliador poderá ser feita por qualquer cidadão
na hipótese dele, sendo impedido, não o fazê-lo espontaneamente.

10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
10.1.  As  despesas  decorrentes  do  presente  Edital  são  provenientes  de  dotações
consignadas  no  Orçamento  Programa  do  Município  para  o  exercício  2018,  Fonte
10010000,  Ficha  2251.  Por  meio  da  Ação  1201.1339212252.095  REALIZAÇÃO  DE
EVENTOS CULTURAIS  E  FESTIVOS –  Dotação Orçamentária  3.3.90.36.99 –  OUTROS
SERVIÇOS / Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SEMCULT totalizando o valor
de R$ 1.532,52.



11. DO PAGAMENTO DOS AVALIADORES
11.1. Cada avaliador receberá a quantia de 27 UFCI para a análise total dos projetos a
eles designados.
11.2.  O pagamento será efetuado mediante entrega dos pareceres,  realizado pelo
contratado e recebidos pelo contratante, assim como emissão de nota fiscal relativa a
prestação do serviço. Momento em que será dado início ao processo de pagamento. O
contratado receberá, na forma da Lei, mediante crédito em conta bancária através de
depósito.
11.3. As despesas postais com Correios correrão, única e exclusivamente, por conta
do contratado.
11.4.  O pagamento ao avaliador/parecerista será efetuado em até  30 (trinta)  dias
contados do recebimento dos pareceres originais por parte da SEMCULT,  mediante
apresentação  da  Nota  Fiscal  correspondente,  devidamente  aceita  e  atestada  pelo
órgão competente.

12. DAS SANÇÕES
12.1.  O  contratado  que,  convocado  dentro  do  prazo  de  validade  deste
credenciamento,  não  celebrar  a  contratação,  deixar  de  entregar  ou  apresentar
documentação falsa, ensejar no retardamento da execução do certame, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, fizer declaração falsa, cometer
fraude  fiscal,  comportando-se  de  modo  inidôneo,  ficará  impedido de  participar  do
presente certame e de contratar com o Município de Cachoeiro de Itapemirim, além de
ser  desclassificado,  ficando  impedido  de  participar  de  outros  chamamentos  do
Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital
e no Contrato, e das demais cominações legais;
12.2. A Administração deve determinar o prazo de aplicação da sanção prevista no
subitem 8.1, tomando por pressupostos as especificidades de cada caso e a gravidade
das condutas apuradas;
12.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Administração após a
devida notificação e o transcurso do prazo que será ofertado para defesa prévia;
12.4. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis a contar
do recebimento da notificação;
12.5. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a
espécie  de  sanção  administrativa  que  se  pretende  aplicar,  o  prazo  e  o  local  de
protocolo da peça contendo as razões de defesa;
12.6. O desatendimento à notificação importará no reconhecimento da veracidade dos
fatos e a preclusão do direito pelo proponente, implicando na imediata aplicação das
sanções previstas em lei e no Edital;
12.7.  A  multa  pecuniária  imposta  ao  contratado  inadimplente  será  aplicada,
preferencialmente, observando-se os seguintes percentuais e diretrizes:
I.  Multa de 3% (três por cento) sobre o valor da proposta,  por deixar de entregar
alguma documentação exigida para o certame;
II. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta ou adjudicado quando não
mantiver a sua proposta ou deixar de celebrar o contrato no prazo de validade de sua
proposta, ou recusar, injustificadamente, a receber o instrumento equivalente;
III.  Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da proposta, no caso em que o
proponente apresentar documento falso exigido para o certame, cometer fraude ou
comportar-se de modo inidôneo no âmbito da seleção;



12.8. A multa moratória que será imposta ao contratado inadimplente será aplicada,
preferencialmente, observando os seguintes percentuais e diretrizes:
I. Multa moratória de 0,333% (zero vírgula trezentos e trinta e três por cento) por dia,
até  o  limite  de  9,99%  (nove  vírgula  noventa  e  nove  por  cento),  nos  casos  de
descumprimento  do  prazo  estipulado  para  a  prestação  do  serviço  objeto  deste
contrato, calculado sobre o valor da respectiva parte inadimplente;
II. Na hipótese de a multa moratória atingir o patamar de 9,99% (nove vírgula noventa
e nove por cento) ou decorridos mais de 30 (trinta) dias de atraso na prestação do
serviço, a nota de empenho cancelada e o respectivo Contrato rescindido, exceto se
houver interesse público devidamente justificado da Administração na manutenção da
avença, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas na lei;
III. 0,666% (zero vírgula seiscentos e sessenta e seis por cento) por dia de atraso na
prestação do serviço, calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o
valor correspondente à parte inadimplente,  em caráter excepcional  e a critério do
órgão contratante.
IV. Multa compensatória de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da respectiva
parte inadimplente, isto é, sobre a diferença entre o valor do lote contratado e o valor
da parte do serviço já realizado, caso o cumprimento da obrigação, uma vez iniciado,
seja descontinuado.
IV. Multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da contratação,
na hipótese da Contratada, injustificadamente, desistir da contratação ou der causa à
sua  rescisão,  comportar-se  de  modo  inidôneo,  apresentar  documentação  ou
declaração falsa; falhar ou fraudar na execução do Contrato; ou cometer fraude fiscal,
bem como nos demais casos de descumprimento da obrigação contratual, quando a
Administração,  em  face  da  menor  gravidade  do  fato  e  mediante  motivação  da
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada;
12.9.  A  penalidade  de  multa  poderá  ser  aplicada  cumulativamente  com  outras
sanções administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis
à pena mais gravosa;
12.10.  O  valor  das  multas  aplicadas,  após  regular  processo  administrativo,  será
descontado  do  pagamento  devido  pela  Prefeitura  Municipal  de  Cachoeiro  de
Itapemirim  ou  cobrada  judicialmente,  se  for  o  caso.  Se  os  valores  não  forem
suficientes, a diferença deverá ser recolhida pelo proponente no prazo máximo de 3
(três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção;
12.11. O proponente deverá observar, rigorosamente, as condições estabelecidas no
Edital, sujeitando-se às sanções constantes da Lei nº 8.666/1993.

13 – DO SINISTRO
13.1. Em caso de qualquer fortuito ou força maior que impeça, total ou parcialmente,
a realização do evento, bem como as contrapartidas a que se destina o Edital, poderá
o  Município,  mediante  decisão  do  Prefeito  e  a  seu  exclusivo  critério,  considerar
cancelado o evento e o presente Termo findado, sem que o contemplado no projeto
tenha direito a qualquer indenização, seja a que título for, ou suspender as obrigações
assumidas no termo contratual.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1.  O  chamamento  público  poderá  ser  suspenso  e,  para  tanto,  haverá  ampla
divulgação;
14.1.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar este
Edital por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente



comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal  conduta, devendo invalidá-la
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito
e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização.
14.2. O credenciamento não gera obrigação a administração em contratação, sendo
os credenciados contratados de acordo com as necessidades do VIII Salão de Artes
Levino Fanzeres e critérios estabelecidos por este edital.
14.3.  Qualquer  pessoa  poderá  solicitar  esclarecimentos  sobre  este  Edital  de
Chamamento  Público,  por  meio  de  petição  escrita,  enviada  através  do  endereço
eletrônico semcult.editais@gmail.com no prazo de 03 (três) dias úteis após publicação
do mesmo em Diário Oficial do Município, conforme cláusula 08 deste edital.
14.4. Caberá a Comissão Permanente decidir sobre a petição de esclarecimentos, no
prazo de até três dias úteis, a contar da data de recebimento do requerimento pelo
endereço eletrônico.
14.5.  Nenhuma  indenização  será  devida  aos  interessados  pela  formalização  da
solicitação de inscrição.
14.6.  Os  casos  omissos  serão  dirimidos  pela  Secretária  Municipal  de  Cultura  e
Turismo.

15 – ANEXOS
15.1. São peças integrantes do presente Edital os anexos elencados a seguir:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO
ANEXO III – PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO/ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER
ANEXO IV – REQUISITOS DE ATUAÇÃO E PONTUAÇÃO:
ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 26 de abril de 2019.

FERNANDA MARIA MERCHID MARTINS
Secretária Municipal de Cultura e Turismo
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ANEXO I

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2019 PARA SELEÇÃO DE AVALIADORES/
PARECERISTAS DE MÉRITO CULTURAL DO “VIII SALÃO DE ARTES LEVINO FANZERES”

TERMO DE REFERÊNCIA
 
1. OBJETO
Constitui-se objeto do presente Termo de Referência o Chamamento Público para Se-
leção de Avaliadores/Pareceristas de Mérito Cultural  do “VIII  Salão de Artes Levino
Fanzeres” 

2. JUSTIFICATIVA
Ferreira (2001), define que “a arte possibilita a sensibilidade, e reforça que atividades
que contemplam a pintura, a música, a dança, a representação teatral, a escultura en-
tre outras formas artísticas aguçam e provocam sensações diferentes nas pessoas.”
Entendendo que a arte envolve e transforma às pessoas, percebendo a necessidade
de ações que busquem a criticidade no cidadão, no ser que forma a cidade, desen-
volve-se o VIII Salão de Artes Levino Fanzeres. Ao nos depararmos com a arte, per-
cebe-se que esta se encontra em toda a parte, na verdade é e faz parte da sociedade
humana que ao mesmo tempo inspira e expira arte. Diante dessa ideia surge o tema
“O Homem em progresso: o cotidiano em evolução”, o qual define o VIII Salão de Artes
Levino Fanzeres. Justifica-se a implantação de um chamamento público para seleção
de avaliadores/pareceristas de mérito cultural do “VIII Salão de Artes Levino Fanzeres”
com inscrição prevista entre os dias 10 de maio à 10 de junho de 2019. 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A dotação orçamentária ocorrerá no exercício de 2019, Ficha 2251 por meio da Ação
1201.1339212252.095 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS – dotação
orçamentária nas dotações:

 3.3.90.36.99 – OUTROS SERVIÇOS, totalizando o valor de R$ 1.532,52.

4. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
4.1 Chamada Pública para Seleção de Avaliadores/Pareceristas, mediante análise de
currículos, para compor a comissão de seleção dos quadros inscritos no VIII Salão de
Artes Levino Fanzeres.
4.2 O Edital nº 005/2019 de Chamamento Público para Seleção de Avaliadores/Parece-
ristas de Mérito Cultural do “VIII Salão de Artes Levino Fanzeres” será publicado no
Diário Oficial do Município e no portal da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim dia 11
de março de 2019 compreendendo o período de 10 de maio de 2019 à 10 de junho de
2019 para inscrição.



4.3 O VIII Salão de Artes Levino Fanzeres será realizado por meio de chamamento pú-
blico, através de edital que será publicado no portal da Prefeitura Municipal de Cacho-
eiro de Itapemirim para recebimento de inscrições de projetos culturais da área de ar-
tes plásticas.

5. INFORMAÇÃO TÉCNICA
5.1 As inscrições deverão ser enviadas via e-mail para o endereço semcult.editais@g-
mail.com junto com a documentação listada no item 3.2 do edital nº 005/2019.
5.2 – Os candidatos serão selecionados de acordo com a análise do currículo,  bem
como experiência profissional e formação acadêmica, sendo eliminado o candidato que
zerar algum dos requisitos de pontuação, conforme item 5.5 do edital nº 005/2019.
5.3 – Após o recebimento das inscrições será realizada análise e seleção dos credencia-
dos pela COMISSÃO PERMANENTE PARA AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS DE EDITAIS – Portaria Nº

1.221/2018 publicada no Diário Oficial nº 5723, página 11 do dia 14 de dezembro de 2018, para
que sejam selecionados os avaliadores que irão compor a Comissão Julgadora, confor-
me pontuação a ser recebida, e que será nomeada por Decreto.

6. DA FORMA DE AQUISIÇÃO

6.1. A prestação de serviços prevista por este edital se dará  por Inexigibilidade de
Licitação, com fulcro no Artigo 25, Inciso II, Lei nº 8.666/93.

7. PÚBLICO ALVO E ABRANGÊNCIA

7.1.  Profissionais (Pessoas  físicas),  maiores  de  18  (dezoito)  anos,  que  tenham
experiência ou conhecimento na área cultural de artes plásticas.

8. DO PAGAMENTO
8.1 – Cada avaliador receberá a quantia de 27 UFCI para a análise total dos projetos a
eles designados. O pagamento será efetuado mediante entrega dos pareceres, realiza-
do pelo contratado e recebidos pelo contratante. Momento em que será dado início ao
processo de pagamento. O contratado receberá, na forma da Lei, mediante crédito em
conta bancária por depósito.

9. DAS PENALIDADES:
9.1 O não cumprimento das condições estipuladas neste Termo de Referência implica
na adoção das medidas e penalidades previstas no edital 005/2019.

10. DA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
10.1 O presente Termo de Referência foi elaborado pela servidora Amanda Malta de
Palma.
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26 de abril de 2019, Cachoeiro de Itapemirim – ES.

_________________________________________________

DECLARAÇÃO

Aprovo o conteúdo do Termo de referência elaborado pela servidora Amanda Malta de
Palma, lotada na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e declaro o cumprimento
dos incisos I e II do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que a despesa encon-
tra-se adequada com a Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e ainda com o Plano Plurianual, estando o presente processo em condi-
ções de dar início a aquisição do objeto.

Em, 26 de abril de 2019.

_______________________________________________
FERNANDA MARIA MERCHID MARTINS 

Secretária Municipal de Cultura e Turismo
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