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EDITAL Nº 03/2020 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – REGISTRO 

ROSA DOS VENTOS 

 

A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MATAKITERANI, associação privada sem 

fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 04.844.827/0001-32, situada a Rua João José 

Godinho, 420, Morro do Posto, Lages/SC, CEP 88506-080, torna público para 

conhecimento dos interessados, que fará realizar COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – 

REGISTRO, para a seleção de prestadores de serviços para o projeto ROSA DOS 

VENTOS, no âmbito do CONVÊNIO Nº 887074/2019, celebrado com o FUNDAÇÃO 

NACIONAL DAS ARTES.     

 

1.0 DO OBJETO 

 

Contratação de empresa de produção cultural para prestar os serviços de Publicação de 

anúncio em canais de mídia social; Coordenação administrativo-financeira; Coordenação 

executiva e Coordenação de produção do projeto Rosa dos Ventos. 

 

1.1 Coordenação administrativo-financeira: Verificação de documentos, autorização de 

despesas, elaboração do relatório de atividades, prestação de contas no portal da 

Plataforma Mais Brasil.  

 

1.2 Coordenação executiva: Elaboração de editais e chamadas públicas, criação de 

planejamento do projeto e respectivo acompanhamento, gestão de produção logística e 

técnicas para as atividades do evento. 

 

1.3 Coordenação de produção: Gestão dos contratos, criação de parcerias com movimento 

teatral no estado, gestão dos serviços contratados, acompanhamento dos fluxos de 

trabalho, definições sobre a grade de programação, proposição de ações complementares 

 

2.0 JUSTIFICATIVA 

 

Trata-se da contratação funções da equipe de produção do Festival Rosa dos Ventos, 

em consonância com o disposto na Lei 13.019 de 31 de julho de 2014 e o Decreto 8.726 

de 37 de abril de 2016, para prestação de serviços de acordo com o disposto no termo de 

referência aprovado, copiado na sequência.  
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3.0 DA HABILITAÇÃO 

  

3.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da empresa 

interessada, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação na presente 

cotação de preços ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&dire

cao=asc 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php 

c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/ 

  

3.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa interessada e também 

de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário.  

 

3.3. Constatada a existência de sanção, o responsável pela cotação eletrônica de preços 

considerará a proposta da empresa de menor preço DESCLASSIFICADA.  

 

3.4. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação da 

cotação de preços, a habilitação do interessado será realizada mediante a apresentação da 

seguinte documentação:  

 

a) Cópia cartão do CNPJ; 

b) Cópia do contrato consolidado ou cópia do certificado do MEI; 

c) Certidão negativa de débitos municipais; 

d) Certidão negativa de débitos estaduais; 

e) Certidão negativa conjunta de débitos relativos à união; 

f) Certificado de regularidade do FGTS; 

g) Certidão negativa de débitos trabalhistas; 

h) Currículo da empresa; 

i) Currículo dos profissionais para as funções pretendidas; 

j) Orçamento nos termo do Anexo I. 

 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  

(Papel timbrado da empresa) 

 

 

 

Data e local: 

Cotação de preço nº: 

 

 

1.0 IDENTIFICAÇÃO  

 

 

1.1 EMPRESA 

 Razão social: 

 Nome fantasia: 

 Número do CNPJ: 

 Endereço completo: 

 Dados bancários: 

 Número do telefone: 

 Endereço de e-mail:  

 

 

1.2 DIRIGENTE/ADMINISTRADOR 

 Nome completo: 

 Número do CPF: 

 Número da carteira de identidade e órgão de expedição: 

 Endereço completo: 

 Número do telefone: 

 Endereço de e-mail:  

 

 

2.0 OBJETO 

 

Contratação de empresa de produção cultural para prestar os serviços de Publicação de 

anúncio em canais de mídia social; Coordenação administrativo-financeira; Coordenação 

executiva e Coordenação de produção do projeto Rosa dos Ventos. 
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3.0 ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

Especificação Oc. Un. Qtd. Valor Un. 

(R$) 

Valor 

Total (R$) 

Coordenação administrativo-financeira:  

Verificação de documentos, autorização de 

despesas, elaboração do relatório de atividades, 

prestação de contas no portal da Plataforma Mais 

Brasil.  

1 Mês 4   

Coordenação executiva: Elaboração de editais e 

chamadas públicas, criação de planejamento do 

projeto e respectivo acompanhamento, gestão de 

produção logística e técnicas para as atividades do 

evento. 

1 Mês 3   

Coordenação de produção: Gestão dos contratos, 

criação de parcerias com movimento teatral no 

estado, gestão dos serviços contratados, 

acompanhamento dos fluxos de trabalho, 

definições sobre a grade de programação, 

proposição de ações complementares 

1 Mês 2   

TOTAL      

 

 

5.0 DO VALOR GLOBAL 

O valor global da presente cotação é de R$ ... (valor por extenso). 

 

6.0. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade não poderá ser 

inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da convocação disponível na 

PLATAFORMA MAIS BRASIL.  

 

Assinatura 

Nome, CPF e cargo do responsável pela empresa 

Nome e CNPJ, ou carimbo da Empresa  

 

 


