
EDITAL DE OCUPAÇÃO DO TEATRO DUSE 

O Presidente da Fundação Nacional de Artes – Funarte, no uso das atribuições que lhe confere 

o inciso V artigo 14 do Estatuto aprovado pelo Decreto n° 5.037 de 7/4/2004, publicado no DOU 

de 8/4/2004, torna público o presente EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA A OCUPAÇÃO DO 

TEATRO DUSE, para a seleção de proponentes para a realização de apresentações artísticas e 

outras atividades afins, em conformidade com o disposto no Plano Nacional de Cultura e na Lei 

nº 14.133 de 01/04/2021 e suas eventuais modificações no que lhe for aplicável. 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente edital de credenciamento tem por objeto a convocação de interessados em 

realizar apresentações artísticas com espetáculos de figuras animadas - teatro de bonecos -, 

além de outras atividades complementares relacionadas a arte de figuras animadas como 

atividades de oficinas, mini-cursos, palestras, encontros etc. em ocupação no espaço que 

compõe a Casa Paschoal Magno, em Santa Tereza, Rio de Janeiro, denominado Teatro Duse. 

1.2. O resultado esperado com este edital é levar ao Teatro Duse ampla atividade cultural de 

excelência, fomentando a cadeia produtiva do teatro de bonecos, por meio de apresentações 

de espetáculos, oficinas, debates, conferências e outros meios de interação com a arte do teatro 

de figuras animadas. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. Os recursos necessários para o desenvolvimento desta ação são oriundos da LOA 2021, na 

ação 20ZF, denominada Promoção e Fomento à Cultura Brasileira, com aporte financeiro de R$ 

270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). 

3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

3.1. Este edital entrará em vigor na data de publicação, no DOU, da Portaria que o institui, e 

permanecerá aberto por prazo indeterminado. 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Estão habilitadas a participar do EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA A OCUPAÇÃO DO 

TEATRO DUSE, pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, de natureza 

cultural, tais como empresas de produções artísticas, companhias ou grupos de todo o Brasil, a 

partir de agora identificados como “proponentes”.  

4.2. Será admitida a participação de Microempreendedor individual (MEI) nos termos do art. 18-

E, § 4º da Lei Complementar nº 123/2006. 

4.3. Cada proponente poderá concorrer com mais de 1 (um) projeto de ocupação, incluindo 

cooperativas de produtores ou de artistas, bem como associações que abriguem diversos grupos 

ou companhias. 

4.4. Grupos e/ou companhias que não possuam CNPJ deverão se fazer representar por 

associações/cooperativas. 

4.5. Não poderão se inscrever neste edital proponentes que possuam dentre os seus dirigentes 

membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de 

Contas da União, ou respectivo cônjuge ou companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade até 2º grau.  



4.5. É vedada a inscrição de servidores, terceirizados ou profissionais que tenham vínculo de 

trabalho com a Funarte, com o Ministério do Turismo e suas vinculadas. 

5. DO VALOR DOS SERVIÇOS 

5.1. A Ocupação do Teatro Duse destinará o valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil 

reais) à realização dos projetos selecionado dos quais serão deduzidos os descontos previstos 

na legislação vigente.  

5.2. Os recursos previstos no item 5.1 serão depositados exclusivamente na conta corrente do 

proponente contemplado, da seguinte forma: 

a) 1ª Parcela – 50% após a assinatura do contrato de ocupação do Teatro Duse e a entrega do 

relatório da pré-produção do projeto selecionado; 

b) 2ª Parcela – 50% em até 30 (trinta) dias após a prestação do serviço; 

5.3. Os serviços serão pagos de acordo com a seguinte contraprestação à título de cachê 

artístico: 

Valor cachê Atividade quantidade TOTAL 

1.500,00  Apresentação 4 6.000,00 

200,00 Hora oficina 10 2.000,00 

500,00 Material oficina 1 500,00 

  TOTAL p/ GRUPO 8.500,00  

 

5.3.1 O valor do cachê representa o valor da lotação do espaço (50 lugares) considerando R$ 

30,00 o preço médio de um ingresso. 

5.4. Cada Grupo selecionado deverá, em contraprestação ao cachê: 

5.4.1. Realizar, no mínimo, 4 apresentações no Teatro Duse, observado o item 12.1.  

5.4.2. Realizar, no mínimo, 10 horas de oficina em Escolas da região e/ou parceiras diretas do 

Projeto. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1. As inscrições estarão abertas pelo prazo de 35 (trinta e cinco) dias úteis, contados a partir 

da data de publicação da Portaria que institui o edital no Diário Oficial da União. 

6.2. Somente serão aceitas inscrições via Plataforma Prosas acessível em www.funarte.gov.br. 

6.3. Os projetos deverão ser encaminhados com a identificação do proponente via plataforma 

prosas e será composto por: 

a) Formulário de inscrição, 1 (uma) via, disponível na página eletrônica da Funarte: 

www.funarte.gov.br; devidamente preenchido e assinado obrigatoriamente pelo 

representante legal do proponente; 

b) Descrição, objetivo e cronograma do projeto, apresentando detalhadamente o conjunto de 

ações artísticas a ser realizado; 

c) Ficha técnica completa; 



d) Orçamento geral do projeto, a fim de orientar a Comissão de Seleção em suas decisões; 

e) Currículo do proponente, quando este for empresa produtora; no caso de Cooperativa ou 

Associação, enviar currículos dos grupos que fazem parte da programação apresentada;  

f) O proponente deve enviar cartas de anuência da equipe artística: diretor, elenco e/ou dos 

representantes dos grupos dos espetáculos; 

f1) No caso da realização de oficinas o proponente deve enviar cartas de anuências dos 

profissionais convidados; 

g) Declaração assinada pelo proponente referente ao item 4.4. 

h) Documentos que comprovem as atividades da empresa produtora, companhia ou grupo, 

tais como, clipping, material gráfico, entre outros; 

i) Informações adicionais, que possam acrescentar dados sobre o projeto, se houver (não 

obrigatório). 

6.4. O proponente poderá propor a participação, em seu projeto, de outras produções teatrais, 

grupos ou companhias, observadas as exigências da letra h do item 6.3. 

6.5. O projeto deverá propor ações, tais como apresentação de espetáculos de teatro de 

bonecos, além da realização de seminários, palestras, debates, cursos, oficinas entre outras 

atividades que promovam a reflexão e a difusão do teatro de bonecos. 

6.6. Serão desconsideradas as inscrições apresentadas de forma diversa da descrita nos itens 

anteriores. 

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

7.1. Os projetos inscritos serão avaliados em 3 (três) etapas: 

1) Habilitação dos projetos: triagem, de caráter eliminatório, coordenado pelo COTEATRO, com 

o objetivo de verificar se o proponente cumpre as exigências previstas para inscrição no edital. 

Na ausência de alguma das exigências do item 6.3, o projeto será automaticamente 

desclassificado; 

2) Análise documental para recebimento do valor da ocupação: após a publicação do resultado, 

na página eletrônica da Funarte (www.funarte.gov.br) e no Diário Oficial da União, o selecionado 

deverá entregar a documentação complementar, conforme item 11.1, sob pena de eliminação. 

8. DA HABILITAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

8.1. Na etapa de habilitação e credenciamento, o COTEATRO fará a análise dos documentos 

solicitados para inscrição.  

8.2. A lista de habilitados e inabilitados, que será divulgada na página eletrônica da Funarte 

(www.funarte.gov.br), deverá conter os dados do proponente e a razão da inabilitação. 

8.3. Após a divulgação do resultado da fase de habilitação, os proponentes não habilitados 

poderão interpor recurso, no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data da divulgação na página 

eletrônica da Funarte (www.funarte.gov.br), para o endereço, teatro@funarte.gov.br, não 

cabendo a apresentação de documentos não enviados no momento da inscrição, de acordo com 

o que estabelece o item 6.3. 



8.4. Os recursos serão julgados pela Diretoria Executiva da Funarte em até 2 (dois) dias e 

homologados pelo Diretor do Centro de Artes Cênicas da Funarte. 

8.5. Os resultados dos recursos serão publicados na página eletrônica da Funarte 

(www.funarte.gov.br), sendo de total responsabilidade do proponente acompanhar a 

atualização de informações. 

8.6.   Todos os projetos habilitados serão automaticamente credenciados. 

8.7. O resultado de credenciamento será homologado pelo Presidente da Funarte e divulgado 

na página eletrônica da Funarte (www.funarte.gov.br), não havendo ordem classificatória. 

8.8. Considerando que o credenciamento é um processo permanente, aberto por prazo 

indeterminado, os projetos serão permanentemente submetidos ao credenciamento e serão 

atualizados na página eletrônica da Funarte (www.funarte.gov.br), não havendo ordem 

classificatória. 

8.9. O credenciamento não gera direito adquirido à chamada do credenciado. Há mera 

expectativa de direito na chamada para a prestação do serviço objeto do presente edital. 

9. A SELEÇÃO 

9.1. O processo de seleção tem por objetivo selecionar, dentre os credenciados, os projetos que 

melhor atendam à ocupação do Teatro Duse de acordo com a pertinência temática com o seu 

calendário de atividades, no âmbito da conveniência e oportunidade das políticas públicas 

artísticas da Funarte; observadas a ordem de inscrição do projeto limitado a um por proponente 

em sistema de rodízio. 

9.2. Os credenciados poderão ser selecionados e convocados a qualquer tempo, durante a 

vigência do presente edital, para formalizar contrato de prestação de serviços nas datas 

propostas pela Funarte de acordo com o calendário de atividades da Fundação, inclusive em 

locais distintos do Teatro Duse. 

9.3. As contratações dos credenciados para prestação de serviço de que trata o item 1.1 do 

presente edital serão realizadas de forma direta, por inexigibilidade de licitação do art. 74, IV, 

da Lei nº 14.133/2021. 

10. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

10.1. O projeto credenciado, quando convocado, deverá enviar à Funarte, em no máximo 10 

(dez) dias corridos, improrrogáveis, após a chamada para a prestação do serviço, os seguintes 

documentos para elaboração do contrato de ocupação do Teatro Duse: 

a) Cópia atualizada do cartão do CNPJ; 

b) Cópia atualizada do contrato social/estatuto e sua última alteração; 

c) Cópia do termo de posse de seu representante legal ou da ata que o elegeu, quando não 

constar o nome do representante no estatuto; 

d) Cópia do documento de identidade e do CPF do(s) representante(s) legal(ais); 

e) Certidão negativa de débitos de tributos e contribuições federais, atualizada; 



f) Dados bancários (banco, agência e conta corrente) com a devida comprovação (cópia do 

cheque, cartão legível ou comprovante de abertura de conta) do proponente contemplado para 

depósito dos recursos;  

g) Inscrição atualizada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 

h) Declaração assinada pelo representante legal de que os documentos digitalizados são 

idênticos aos originais; 

10.2. Os documentos referidos no item 10.1 poderão ser entregues pessoalmente, na sede da 

Funarte, mediante agendamento prévio via correio eletrônico (especificar) ocasião em que 

serão conferidos com os respectivos originais, quando for o caso, conforme Decreto nº 

6.932/09. 

10.3. Caso o credenciado não apresente o interesse em formalizar contrato de prestação de 

serviços com a Funarte não haverá descredenciamento, podendo haver nova chamada caso seja 

do interesse do credenciado.  

10.4. O selecionado que estiver inscrito em quaisquer dos cadastros de inadimplentes do 

Governo Federal será desclassificado. 

11. DAS OBRIGAÇÕES 

11.1. Até dez dias após assinatura do contrato, o convocado deverá entregar o relatório de pré-

produção do projeto selecionado (item 12.2) e a Nota Fiscal, para recebimento da 1ª parcela. 

11.2. O relatório de pré-produção do projeto será composto de: 

a) relato das atividades realizadas nesta etapa assinado pelo representante legal do selecionado; 

b) calendário completo da programação; 

c) textos informativos e mapas de palco dos espetáculos que integrarão a programação; 

d) outros materiais que o selecionado julgar pertinentes. 

11.3. O selecionado compromete-se a realizar o projeto tal como apresentado e incluir em todo 

material de divulgação “A FUNARTE APRESENTA”, obedecendo aos critérios de veiculação das 

logomarcas estabelecidas, que estarão à disposição na página eletrônica da Funarte: 

www.funarte.gov.br/identidade visual. Deverá incluir também a expressão: “Este projeto foi 

contemplado pela Fundação Nacional de Artes” 

11.4. O selecionado deverá marcar as páginas de redes sociais oficiais da Funarte nas divulgações 

que realizar oficialmente em suas redes sociais. 

11.5. Todos os espetáculos e atividades previstas no item 1.1 do edital serão remunerados de 

acordo com a previsão contratual em respeito aos valores previstos no presente Edital, item 5. 

11.6. No caso de apresentações de espetáculos, caberá ao selecionado o pagamento dos direitos 

autorais de texto e/ou música (Ex.: ECAD, SBAT etc). O selecionado deverá encaminhar, quando 

couber, à Funarte os comprovantes de pagamento às referidas entidades. 

11.7. Desde já o selecionado permitirá que os espetáculos e as atividades complementares da 

programação sejam fotografados e/ou gravados em áudio e vídeo por pessoas designadas pela 

Funarte para incorporação deste material ao acervo da Funarte, inclusão em materiais 

institucionais e divulgação do EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA A OCUPAÇÃO DO TEATRO 



DUSE, em rádio, televisão, internet e outras mídias impressas, audiovisuais, digitais ou 

eletrônicas, sem ônus e por tempo indeterminado. 

11.7.1. As autorizações necessárias ao registro fotográfico e/ou audiovisual, para reprodução, 

veiculação e divulgação nas formas mencionadas no item 12.8, deverão ser providenciadas pelo 

selecionado. 

11.8. Se, em qualquer atividade programada, houver presença de menores de 18 anos em cena 

ou trabalhando nos bastidores, o selecionado deverá apresentar documento de liberação do 

Juizado da Infância e Juventude, até 72 (setenta e duas) horas antes da estreia, não sendo aceito 

o protocolo de requerimento. 

11.8.1. Na hipótese do não atendimento do acima solicitado, o evento não poderá ser realizado. 

11.9. O selecionado será responsável pela realização de seu projeto e pelos documentos 

encaminhados à Funarte, não implicando seu conteúdo qualquer responsabilidade civil ou penal 

para a Funarte. 

12. DO DESCREDENCIAMENTO  

12.1. A qualquer momento, o credenciado poderá solicitar o descredenciamento, caso não 

tenha mais interesse.  

12.1.1. O credenciado que desejar iniciar o procedimento de descredenciamento deverá solicitá-

lo mediante aviso escrito, para o e-mail teatro@funarte.gov.br, no entanto o credenciado 

continuará vinculado ao cumprimento das suas obrigações.  

12.1.2. O pedido de descredenciamento não afetará compromissos já assumidos pelo 

credenciado os quais permanecerão válidos e exigíveis.  

12.2. A FUNARTE poderá, a qualquer momento, descredenciar o profissional que:  

a) se recusar, sem justificativa, por 2 (duas) vezes seguidas, a realizar o objeto deste Edital;  

b) após haver confirmado o recebimento de mensagem para a execução de um trabalho, não o 

executar dentro do prazo estipulado, ressalvadas as sanções contratuais;  

c) deixar de prestar contas dos eventuais adiantamentos de despesas, conforme subitem 3.10 e 

seguinte do Termo de Contrato;  

d) descumprir qualquer das disposições deste Edital e seus Anexos;  

12.3. Da decisão de descredenciamento caberá recurso no prazo de 3 (três) dias úteis contados 

da notificação ao credenciado.  

12.4. O descredenciamento por parte da FUNARTE terá efeito após a decisão se tornar 

irrecorrível. 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. A Funarte se reserva ao direito de convocar quaisquer dos projetos credenciados para 

execução em local diverso ao Teatro Duse, quando estiver em acordo com o interesse da Funarte 

na execução de suas políticas públicas, cabendo ao credenciado avaliar o interesse em prestar 

o serviço. 



13.2. As montagens de cenografia, iluminação e de som são de responsabilidade do selecionado 

e deverão obedecer ao período estipulado em contrato.  

13.2.1 As montagens de cenografia, iluminação, som e áudio contarão com a presença dos 

responsáveis pelo Teatro que darão orientação para a equipe técnica do projeto selecionado 

que estará efetivamente trabalhando na produção da montagem. 

13.3. A Funarte poderá dispor de recursos humanos e/ou materiais próprios, nos termos do 

contrato a ser firmado com o credenciado, de acordo com a disponibilidade de pessoal técnico 

habilitado e de equipamentos disponíveis no Teatro Duse.  

13.4. As especificações técnicas do Teatro Duse estão disponíveis na página eletrônica da 

Funarte: www.funarte.gov.br. 

13.5. A Funarte não se responsabiliza pelas licenças e autorizações necessárias para a realização 

das atividades previstas no projeto, sendo essas de total responsabilidade do selecionado. 

13.6. O ato da inscrição implica a plena aceitação das normas constantes do presente edital e 

do regulamento interno de uso do Teatro Duse. 

13.7. O selecionado autoriza o acesso ao conteúdo de seu projeto. 

13.8. Este edital não inviabiliza que o selecionado obtenha outros recursos junto à iniciativa 

pública ou privada, utilizando ou não as leis de incentivo à cultura vigentes no país. 

13.9. O selecionado autoriza, desde já, ao Ministério do Turismo, a Secretaria Especial de Cultura 

e a Funarte o direito de mencionar seu apoio e de utilizar em suas ações de difusão, quando 

achar oportuno, sem qualquer ônus, as peças publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, 

fotografias e os relatórios de atividades do projeto selecionado. 

13.10. Os casos omissos relativos às disposições deste edital serão decididos pelo Presidente da 

Funarte, após apreciação do Diretor do Centro de Artes Cênicas, ficando eleito a Câmara de 

Conciliação e Arbitragem da Administração Federal para dirimir eventuais controvérsias, 

elegendo-se, subsidiariamente, o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro para 

dirimir eventuais questões relativas a este edital. 

13.11. O presente edital ficará à disposição dos interessados na página eletrônica da Funarte: 

www.funarte.gov.br. 

13.12. Outros esclarecimentos podem ser obtidos pelo endereço eletrônico 

teatro@funarte.gov.br. 

 

 

                                                                Tamoio Athayde Marcondes 
                                                                                Presidente 
 


