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ERRATA EDITAL Nº 011/2019

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ARTISTAS, CIAS TEATRAIS,

GRUPOS DE TEATRO VISANDO A REALIZAÇÃO DO VIII FACCI – FESTIVAL DE ARTES

CÊNICAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2019

No edital nº 011/2019, publicado no Diário Oficial n.º 5831, de 30 de maio

de 2019, página 29, no capítulo 5 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRAMENTO E

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, nos itens 5.2, 5.3 e 5.4 onde se lê: 

“5.2. Documentação cadastral de proponente pessoa física:

a) Cópia de Carteira de Identidade;

b) Cópia de CPF;

c) Cópia do comprovante de residência atual.

d) Orçamento assinado pelo contratado no valor do cachê.

e) Certidão Negativa Federal;

f) Certidão Negativa Estadual do ES, para casos em que o proponente residir em outro

estado também deverá apresentar a Certidão negativa do Estado de Origem;

g) Certidão Negativa Municipal – sede do proponente;

h) Certidão Negativa Municipal de Cachoeiro;

i) Certidão trabalhista;

j) Documento de identidade (RG e CPF);

l) Release (currículo/história do artista/grupo);

5.3. Documentação cadastral de empreendedor pessoa jurídica sem fins lucrativos :

a) Orçamento assinado pela empresa no valor do cachê contratado.
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b) Contrato de Exclusividade com a empresa de no mínimo 6 meses anteriores à data

do evento,  registrado em cartório  e  com firma reconhecida em assinaturas.  (se  o

artista ou o grupo for representado).

c) Certidão Negativa Federal;

d) Certidão Negativa Estadual do ES, para casos em que a empresa residir em outro

estado também deverá apresentar a Certidão negativa do Estado de Origem;

e) Certidão Negativa Municipal – sede da empresa;

f) Certidão Negativa Municipal de Cachoeiro de Itapemirim;

g) Certidão Negativa FGTS;

h) Certidão Negativa Trabalhista;

i) Declaração que a empresa não emprega menor;

j) Cartão de CNPJ da empresa;

l) Documento dos dirigentes/sócios RG e CPF (quem assinar pela empresa);

m) Release (currículo/história do artista/grupo);

n)  Cópia  de  atos  constitutivos  e  últimas  alterações,  se  for  o  caso,  devidamente

registrada;

o) Cópia da ata de eleição e posse da diretoria em exercício, devidamente registrada;

p)  Alvará  de  localização  e  funcionamento  ou  declaração  do  representante  legal

atestando o funcionamento há mais de 01 (um) ano.

5.4. Documentação cadastral de empreendedor pessoa jurídica com fins lucrativos :

a) Orçamento assinado pela empresa no valor do cachê contratado.

b) Contrato de Exclusividade com a empresa de no mínimo 6 meses anteriores à data

do evento,  registrado em cartório  e  com firma reconhecida em assinaturas.  (se  o

artista ou o grupo for representado).

c) Certidão Negativa Federal;
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d) Certidão Negativa Estadual ES,  para casos em que a empresa residir  em outro

estado também deverá apresentar a Certidão negativa do Estado de Origem;

e) Certidão Negativa Municipal – sede da empresa;

f) Certidão Negativa Municipal de Cachoeiro de Itapemirim;

g) Certidão Negativa FGTS;

h) Certidão Negativa Trabalhista;

i) Declaração que a empresa não emprega menor;

j) Cartão de CNPJ da empresa;

l) Documento dos dirigentes/sócios RG e CPF (quem assinar pela empresa);

m) Release (currículo/história do artista/grupo);

n) Contrato social e alterações, se houver;

o) Cópia da ata de eleição e posse da diretoria em exercício, devidamente registrada,

se houver;

p)  Alvará  de  localização  e  funcionamento  ou  declaração  do  representante  legal

atestando o funcionamento há mais de 01 (um) ano;”

Leia-se  :

“5.2. Documentação cadastral de proponente pessoa física:

a) Cópia de Carteira de Identidade;

b) Cópia de CPF;

c) Cópia do comprovante de residência atual.

d) Certidão Negativa Federal;

e) Certidão Negativa Estadual do ES, para casos em que o proponente residir em outro

estado também deverá apresentar a Certidão negativa do Estado de Origem;

f) Certidão Negativa Municipal – sede do proponente;
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g) Certidão Negativa Municipal de Cachoeiro;

h) Certidão trabalhista;

l) Release (currículo/história do artista/grupo);

5.3. Documentação cadastral de empreendedor pessoa jurídica sem fins lucrativos :

a) Certidão Negativa Federal;

b) Certidão Negativa Estadual do ES, para casos em que a empresa residir em outro

estado também deverá apresentar a Certidão negativa do Estado de Origem;

c) Certidão Negativa Municipal – sede da empresa;

d) Certidão Negativa Municipal de Cachoeiro de Itapemirim;

e) Certidão Negativa FGTS;

f) Certidão Negativa Trabalhista;

g) Declaração que a empresa não emprega menor;

h) Cartão de CNPJ da empresa;

l) Documento dos dirigentes/sócios RG e CPF (quem assinar pela empresa);

j) Release (currículo/história do artista/grupo);

l)  Cópia  de  atos  constitutivos  e  últimas  alterações,  se  for  o  caso,  devidamente

registrada;

m) Cópia da ata de eleição e posse da diretoria em exercício, devidamente registrada;

n)  Alvará  de  localização  e  funcionamento  ou  declaração  do  representante  legal

atestando o funcionamento há mais de 01 (um) ano.

5.4. Documentação cadastral de empreendedor pessoa jurídica com fins lucrativos :

a) Certidão Negativa Federal;

b)  Certidão Negativa Estadual ES,  para casos em que a empresa residir  em outro

estado também deverá apresentar a Certidão negativa do Estado de Origem;
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c) Certidão Negativa Municipal – sede da empresa;

d) Certidão Negativa Municipal de Cachoeiro de Itapemirim;

e) Certidão Negativa FGTS;

f) Certidão Negativa Trabalhista;

g) Declaração que a empresa não emprega menor;

h) Cartão de CNPJ da empresa;

i) Documento dos dirigentes/sócios RG e CPF (quem assinar pela empresa);

j) Release (currículo/história do artista/grupo);

l) Contrato social e alterações, se houver;

m) Cópia da ata de eleição e posse da diretoria em exercício, devidamente registrada,

se houver;

n)  Alvará  de  localização  e  funcionamento  ou  declaração  do  representante  legal

atestando o funcionamento há mais de 01 (um) ano;”

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 12 de junho de 2019.

                                                                         Fernanda Maria Merchid Martins

            Secretária Municipal de Cultura e Turismo 
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