
 

 

 
EDITAL Nº. 093/2021 

 
FCC DIGITAL VIII – OFICINAS DE ARTES CARNAVALESCAS DAS ESCOLAS DE SAMBA 

DO CARNAVAL DE CURITIBA 2. 
 
 
I – DO EDITAL  
 
1.1. A FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA, por meio de sua Presidente, torna público para 
conhecimento dos interessados, o presente edital com a finalidade de regulamentar o 
procedimento para a seleção de conteúdo audiovisual de oficinas de artes carnavalescas para 
difusão no programa FCC DIGITAL a ser veiculado nas redes sociais da Fundação Cultural de 
Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.   

1.2. Para efeito deste edital considera-se: 

a) Proponente: Pessoa física ou jurídica, domiciliada no Município de Curitiba, parte diretamente 
responsável pelo projeto cultural e nele atuante, que atende as regras e as condições 
estabelecidas neste edital.  

b) Escolas de Samba do Carnaval de Curitiba: Escolas que tenham desfilado na Carnaval de 
Curitiba no desfile de 2020.   

II – DO OBJETO 

2.1. O presente edital, em caráter excepcional, tem por finalidade selecionar e apoiar escolas de 
samba que desfilaram no Carnaval de Curitiba no ano de 2020 e que ofereçam vídeos de oficinas 
de artes carnavalescas para serem disponibilizados no site e nas redes sociais da Fundação 
Cultural de Curitiba e/ou da Prefeitura Municipal de Curitiba.  

2.2. As propostas poderão ser produzidas a qualquer tempo até o prazo final de inscrição, 
conforme disposto no item 5.2 deste Edital.   

2.3. Os vídeos deverão ser solos (com uma pessoa aparecendo na filmagem), objetivando 
assim a prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19).  

2.3.1. Serão aceitas cenas individuais em um único vídeo, em observância a um dos objetivos do 
edital de garantir o distanciamento social durante o período de emergência em saúde pública.  

2.4. Os vídeos poderão conter trechos de desfiles anteriores das escolas de samba a título de 
exemplificação dos conteúdos abordados.  

2.5. Os vídeos deverão ser de classificação indicativa livre, destinados a todo tipo de público, 
sem limite de idade. 



 

 

III – DO VALOR DO EDITAL  

3.1. Será disponibilizado para o presente Edital o valor de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e 
quinhentos reais) destinados à contemplação de até 05 (cinco) projetos de vídeos de oficinas 
de artes carnavalescas que serão divulgadas no site e nas redes sociais da Fundação Cultural de 
Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.  

3.2. Cada projeto contemplado receberá o valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos 
reais).  

3.3. Os recursos financeiros destinados aos projetos contemplados correrão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias: 

- 28001.13392.0002.2061-339039.0000.0.1.001 79 0. 

- 28001.13392.0002.2061-339048.0000.0.1.001 01 20.  

3.4. A Fundação Cultural de Curitiba fará o repasse dos recursos aos projetos contemplados, em 
parcela única, segundo o discriminado no Termo de Apoio a ser celebrado entre as partes, com 
os devidos descontos legais.  

IV – DA PARTICIPAÇÃO E DAS VEDAÇÕES À PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão apresentar propostas para este certame, Pessoas Físicas ou Jurídicas domiciliadas 
no Município de Curitiba, atuantes no projeto, indicando e comprovando experiência na 
realização de eventos relacionados ao objeto deste edital, cuja comprovação deverá integrar o 
currículo do proponente e ser anexada na aba “Documentos Complementares” do SISPROFICE, 
podendo ainda estar disponível em link na internet com acesso livre, o qual deverá ser incluído 
na referida aba.  

4.2. A representação da Pessoa Jurídica incumbirá ao representante legal desta, segundo 
disposto no Estatuto Social, Contrato Social ou documento equivalente.  

4.3. Fica limitada a inscrição de apenas 01 (um) projeto por proponente, independentemente 
do tipo de personalidade.  

4.4. Cada escola de samba poderá ter somente 01 (um) proponente. Será aceito somente 01 
(um) projeto por escola de samba.   

4.5. Considera-se um mesmo proponente a pessoa física e a jurídica que tenha o mesmo CPF 
como representante legal, conforme o ato constitutivo empresarial.  

4.6. No caso de mais de uma inscrição pelo mesmo proponente, ou, de mais de um projeto por 
escola de samba com proponente diverso, será validada somente a última inscrição feita no 
SISPROFICE, sendo as demais desconsideradas.   



 

 

4.7. Não serão aceitos projetos que já tenham sido contemplados nos editais FCC Digital I 
(013/2020), FCC Digital II (023/2020) e FCC Digital IV (013/2021). 

4.8. Não serão admitidos como proponentes, a qualquer título: 

a) Membros da Comissão Especial de Chamamento Público. 

b) Servidores do Município de Curitiba integrantes dos quadros da administração direta e indireta.  

c) Empregados de entidades que mantenham contrato de gestão com a Fundação Cultural de 
Curitiba e com o Município de Curitiba.  

4.8.1. Deve ser obedecido ao disposto no Art. 98 da Lei Orgânica do Município de Curitiba/PR 
que prevê: “Nenhum servidor ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, poderá ser diretor, proprietário, controlador ou integrar 
conselho de empresa fornecedora ou que realize qualquer modalidade de contrato com o 
Município, sob pena de demissão. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 15/2011)”. 

V – DAS INSCRIÇÕES 

5.1. A inscrição do projeto deverá ser apresentada no formulário digital do SISPROFICE, a 
partir do login do proponente, exclusivamente no seguinte endereço eletrônico: 
www.sic.cultura.pr.gov.br.  

5.2. As inscrições deverão ser realizadas no período entre as 18h do dia 01 de dezembro de 
2021 até as 12h do 06 de dezembro de 2021, devendo o proponente respeitar os 
procedimentos estabelecidos neste Edital.  

5.3. É de exclusiva responsabilidade do proponente acompanhar todas as fases do projeto e 
informações sobre o Edital, com seu login e senha no SISPROFICE, devendo as publicações 
serem acompanhadas no site http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/editais/ 

5.4. A inscrição do candidato implica a tácita e plena aceitação das condições estabelecidas no 
inteiro teor deste certame e demais normas aplicáveis, atos dos quais não poderá alegar 
desconhecimento.  

5.5. A Fundação Cultural de Curitiba e os órgãos envolvidos, quando os motivos de ordem 
técnica não lhes forem imputáveis, não se responsabilizam por falhas ou congestionamentos de 
linhas de comunicação, indisponibilidade da internet, interrupção de conexões sobre as quais não 
detenham controle direto ou indireto, por informações perdidas, incompletas, inválidas,  
corrompidas, problemas de ordem técnica no computador, rede, hardware, software utilizado pelo 
usuário ou outros fatores que impossibilitem a inscrição do projeto, bem como pela 
impossibilidade de acesso a projeto criado em software diverso daquele licenciado para os 
órgãos envolvidos.  



 

 

5.5.1. Em caso de dúvidas sobre o software a ser utilizado dentro do período de inscrição, o 
proponente deverá efetuar consulta ao e-mail comissaodechamamentodac@curitiba.pr.gov.br 

 5.6. Finalizado e encaminhado o projeto, caberá ao proponente verificar a documentação e a 
consistência dos dados enviados e, sendo identificado problema, deverá em até 24 (vinte e 
quatro) horas antes de encerrar o prazo de inscrição, comunicar à Fundação Cultural de 
Curitiba o ocorrido pelo e-mail: comissaodechamamentodac@curitiba.pr.gov.br 

 5.7. Para participar deste edital, os proponentes que não tenham cadastro de agente cultural no 
SISPROFICE, deverão antecipadamente se cadastrar no seguinte endereço eletrônico, 
www.sic.cultura.pr.gov.br/cadastro/agente.php.  

 5.7.1. O proponente que possui cadastro no SISPROFICE como agente cultural, deverá usar o 
mesmo login e senha para inscrever o projeto, devendo, contudo, atualizar os dados cadastrais 
da pessoa física ou jurídica no SISPROFICE.  

5.8. No caso de Pessoa Jurídica incumbirá ao representante legal a inscrição do projeto no 
SISPROFICE.  

5.8.1. Os proponentes, no momento do cadastro de agente cultural, deverão observar: para a 
Pessoa Jurídica, o registro do “nome empresarial”, conforme consta no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ, não podendo se utilizar do “nome fantasia”. para Pessoa Física, 
informar o nome completo, conforme documento oficial de identidade.   

5.9. O uso do login e senha é pessoal e intransferível, cabendo exclusivamente ao usuário a 
correta utilização de seu e-mail, senha e cadastro no SISPROFICE.  

5.10. O proponente deverá preencher todos os campos obrigatórios do formulário de inscrição, 
bem como anexar todos os documentos obrigatórios previstos no edital. Será desclassificado o 
projeto que não tiver preenchido qualquer um dos campos obrigatórios.  

5.10.1. Caso o proponente deixe de preencher as abas do formulário digital do SISPROFICE ou 
não anexar documento exigido por particularidade do projeto, deverá anexar na aba 
“Documentos Complementares”, com a justificativa, sob pena de não o fazendo incorrer na 
desclassificação do projeto na Habilitação.  

5.11. Toda a documentação deverá ser digitalizada e, quando for o caso, frente e verso, devendo 
ser observado o seu prazo de validade no momento da inscrição.  

5.11.1. Os documentos e conteúdos obrigatórios deverão respeitar as especificações técnicas 
exigidas no SISPROFICE, sendo expressamente proibida a anexação de documentos com 
rasuras, colagens ou montagens, especialmente no que diz respeito às assinaturas.  

 



 

 

5.12. À Fundação Cultural de Curitiba é reservado o direito de exigir, a qualquer tempo, a 
apresentação do documento original dentro do prazo estipulado na notificação, e sendo 
detectada a montagem ou colagens de assinaturas nos documentos, ou ainda, documento 
diverso do que foi anexado, o projeto será automaticamente desclassificado.  

5.13. Além do formulário digital do SISPROFICE, a composição do projeto deverá apresentar 
elementos para análise de mérito, conforme abas disponibilizadas no SISPROFICE e juntar os 
documentos e materiais complementares abaixo indicados, os quais, não havendo local 
específico, deverão ser anexados na aba “Documentos Complementares”:  

a) Currículo do proponente e dos ministrantes das oficinas, a serem preenchidos no formulário 
digital do SISPROFICE, na aba “Ficha Técnica/Currículo”. 

b) Links com acesso livre com os vídeos produzidos no site www.youtube.com, a serem incluídos 
na aba “Documentos Complementares”. Cabe ao proponente a responsabilidade por manter 
ativos e acessíveis durante o período de avaliação do projeto, os links de acesso indicado, sob 
pena de não o fazendo estar sujeito à desclassificação do projeto.  

c) Declaração de Idoneidade, Anexo I, assinada pelo proponente. 

d) Declaração de Cessão de Direito do Autor, Anexo II, assinada pelo proponente pelo prazo de 
01 (um) ano para uso da FCC, a partir da data de assinatura do Termo de Apoio. 

d) DOCUMENTOS DE PROPONENTE PESSOA FÍSICA: 

d.1) Termo de Responsabilidade dos Ministrantes das Oficinas, contendo nomes dos oficineiros, 
nome das respectivas oficinas e declarações onde constem que os ministrantes são integrantes 
da Escola de Samba representada.    

d.2) Cópia legível da Carteira de Identidade - RG e do Cadastro de Pessoa Física - CPF, ou de 
outro documento oficial, contendo fotografia e os números dos respectivos RG e CPF que 
comprove idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos na data de publicação do presente Edital.  

d.3) Cópia legível de documento contendo o número do PIS/PASEP ou inscrição no INSS do 
proponente. 

d.4) Cópia legível de comprovante de endereço em nome do proponente. Em caso de 
comprovante em nome de terceiros, deverá acompanhar Declaração de Co-Residência, com 
cópia de documento de identificação do declarante e cópia de comprovante de endereço 
informado. Serão considerados comprovantes de domicílio: comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais, contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone fixo, faturas de 
internet, celular, TV por assinatura, cartão de crédito, correspondência bancária, de condomínio, 
contrato de aluguel – emitidos no ano de 2021.  

 



 

 

d.5) Cópia legível de Documento comprobatório de conta corrente onde conste o nome do 
proponente, do banco (preferencialmente em instituições oficiais), a agência e o número da conta 
corrente, para o repasse do recurso financeiro. Não serão aceitas indicações de conta 
conjunta. Conta poupança será aceita apenas a da Caixa Econômica Federal. Serão 
considerados documentos comprobatórios de conta corrente: Fotocópias de cheque, cartão, 
fatura, extrato bancário e foto do bankline.  

d.6) Comprovante do Cadastro de Fornecedor do Município de Curitiba (Certificado de Registro 
Cadastral CRC), a ser expedido pela Secretaria Municipal de Administração e de Gestão de 
Pessoal – SMAP, o qual poderá ser obtido por meio eletrônico no site: www.e-
compras.curitiba.pr.gov.br e deverá ser cadastrado conforme especificado no Documento de 
Identificação da Pessoa Física. Dúvidas para emissão desse documento poderão ser sanadas 
pelo e-mail: scadastro@curitiba.pr.gov.br.  

d.7) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, 
https://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/certidoes-e-situacao-fiscal/certidao-de-
regularidade/pessoa-fisica.  

d.8) Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual, 
http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/emissao/certidaoAutomatica.  

d.9) Certidão Negativa de Tributos Municipais de Curitiba, https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br.  

e) DOCUMENTOS DE PROPONENTE PESSOA JURÍDICA:  

e.1) Termo de Responsabilidade dos Ministrantes das Oficinas, contendo nomes dos oficineiros, 
nome das respectivas oficinas e declarações onde constem que os ministrantes são integrantes 
da Escola de Samba representada.    

e.2) Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ válido, cujo objeto ou ramo de 
atuação evidencie relação com o objeto deste edital.  

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp. 

e.3) Cópia legível do estatuto social, contrato social ou documento equivalente, cujo ramo de 
atuação evidencie relação com o objeto deste edital.  

e.4) Cópia legível da Carteira de Identidade - RG e do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou de 
outro documento oficial do representante legal da pessoa jurídica, contendo fotografia e o 
número do respectivo RG e CPF. 

 

 



 

 

e.5) Cópia legível de Documento comprobatório de conta corrente onde conste o nome do 
proponente, do banco (preferencialmente em instituições oficiais), a agência e o número da conta 
corrente, para o repasse do recurso financeiro. Não serão aceitas indicações de conta 
conjunta. Conta poupança será aceita apenas a da Caixa Econômica Federal. Serão 
considerados documentos comprobatórios de conta corrente: Fotocópias de cheque, cartão, 
fatura, extrato bancário e foto do bankline.  

e.6) Comprovante do Cadastro de Fornecedor do Município de Curitiba (Certificado de Registro 
Cadastral CRC), a ser expedido pela Secretaria Municipal de Administração e de Gestão de 
Pessoal – SMAP, o qual poderá ser obtido por meio eletrônico no site: www.e-
compras.curitiba.pr.gov.br e deverá ser cadastrado conforme especificado na Razão Social da 
Pessoa Jurídica. Dúvidas para emissão desse documento poderão ser sanadas pelo e-mail: 
scadastro@curitiba.pr.gov.br. 

e.7) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, 
https://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/certidoes-e-situacao-fiscal/certidao-de-
regularidade/pessoa-juridica.  

e.8) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, https://consulta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf.  

e.9) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, http://www.tst.jus.br/certidao.  

e.10) Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual, 
http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/emissao/certidaoAutomatica.  

e.11) Certidão Negativa de Tributos Municipais de Curitiba, https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br.  

5.14. Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de validade no momento da inscrição, 
sob pena de desclassificação do projeto inscrito.  

5.15. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas para comprovação da 
regularidade fiscal, pois as mesmas têm valor de uma certidão negativa de débitos. 

5.16. Cabe ao proponente atentar-se para o tipo de personalidade utilizado na inscrição do 
projeto, não sendo aceita documentação diversa do proponente. Assim sendo, se a 
inscrição for de Pessoa Física todos os documentos deverão estar em nome da pessoa 
física. Caso a inscrição seja da Pessoa Jurídica todos os documentos deverão estar em 
nome da pessoa jurídica. A inobservância deste item desclassificará o projeto, sem atribuição 
de nota.  

5.17. Encerrada a fase de inscrição, não será possível qualquer alteração no projeto ou 
acréscimo documental exigido pelo edital.  

 



 

 

VI – DO PROJETO 

6.1. Serão contemplados até 05 (cinco) projetos de vídeos de oficinas carnavalescas que 
contenham, no mínimo, 07 (sete) oficinas distintas, com duração mínima de 15 (quinze) 
minutos cada, das quais, sugere-se:  

a) História do Carnaval e da Escola de Samba – Vídeo sobre a história do Carnaval de Curitiba 
e a história da escola de samba representada pelo proponente.   

b) Comissão de Frente – Vídeo sobre o significado do quesito, função na escola, quantidade 
mínima e máxima de componentes, movimentos obrigatórios, coreografias, criatividade, 
indumentária.  

c) Bateria – Vídeo sobre confecção de instrumentos para bateria de escolas de samba, 
conhecimentos para um iniciantes aprenderem a tocar.  

d) Fantasias e adereços – Vídeo sobre confecção de fantasias e adereços, com especificação 
dos materiais utilizados, que abordem o uso em Destaques, Bateria, Casal de Mestre-sala e 
Porta-bandeira, Passista, Baiana e Ala.  

e) Passista – Vídeo sobre passos básicos para passistas masculinos e femininos, rei e rainha de 
bateria, postura, interação entre passistas.  

f) Mestre Sala e Porta Bandeira – Vídeo sobre o significado do quesito, função na escola, 
técnicas da dança, movimentos obrigatórios, bailado do casal, indumentária.  

g) Esculturas Carnavalescas – Vídeo sobre técnicas e materiais utilizados para confecção de 
esculturas carnavalescas.   

6.2. Serão DESCLASSIFICADOS os projetos que não atendam ao número mínimo de 07 (sete) 
oficinas carnavalescas distintas, conforme disposto no item 8.2, alínea “c”.  

6.3. Recomenda-se que os proponentes sigam as diretrizes de vídeo disponíveis no link a seguir: 
https://support.google.com/youtube/answer/4603579?hl=pt-BR.  

6.4. Os produtos resultantes dos projetos selecionados por este edital poderão ser totalmente ou 
parcialmente indicados, citados, descritos, transcritos ou utilizados pela Fundação Cultural de 
Curitiba em trabalhos, publicações (internas ou externas, passíveis ou não de comercialização), 
cartazes ou quaisquer outros meios de promoção e divulgação do patrimônio cultural, inclusive 
por meio da mídia, mediante a inclusão do respectivo crédito de autoria, sem que caiba ao autor 
direito à percepção de qualquer valor, inclusive a título de direitos autorais.   

6.5. Cabe ao proponente a responsabilidade exclusiva pela legalidade da utilização dos 
elementos artísticos discriminados nos projetos, atendendo em especial às disposições nas 
legislações pertinentes aos “direitos de autor” e “direitos de imagem”, isentando a Prefeitura 
Municipal de Curitiba e a Fundação Cultural de Curitiba de quaisquer ônus.  



 

 

 

VII - DA SELEÇÃO DOS PROJETOS  

7.1. Os projetos inscritos estarão sujeitos a 02 (duas) etapas que serão julgadas pela Comissão 
Especial de Chamamento Público, composta por 05 (cinco) servidores da Fundação Cultural de 
Curitiba, quais sejam: 

a) 1ª etapa: Habilitação.  

b) 2ª etapa: Análise de Mérito. 

7.2. Na 1ª etapa/Habilitação, de caráter eliminatório, serão verificadas as documentações 
exigidas, a regularidade dos proponentes e os casos omissos relativos à documentação.  

7.2.1. Da INABILITAÇÃO caberá recurso, em instância única, à Comissão de Chamamento no 
prazo de 05 (cinco) dias corridos, diretamente no SISPROFICE, a partir da divulgação da lista de 
Habilitados a ser publicada no site http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/editais/.  

7.3. Após o julgamento dos recursos da 1ª etapa/Habilitação, será liberado à Comissão Especial 
de Chamamento Público o acesso aos projetos para avaliação da 2ª etapa/Análise de Mérito, a 
qual a atribuirá notas aos projetos com base nos seguintes critérios:  

CRITÉRIOS NOTA 

a) Projeto: Conteúdo e didática dos temas abordados nas oficinas, clareza na 

apresentação do projeto.  

0 a 70 

b) Vídeo: Qualidade de gravação, edição, áudio e imagem das oficinas.  0 a 20 

c) Currículo: Compatibilidade dos currículos dos ministrantes das oficinas com os 

temas abordados.  

0 a 10 

TOTAL 100 

7.3.1. Serão classificados os projetos que atinjam no mínimo 70 (setenta) pontos do total de 
possíveis na soma dos critérios acima descritos.  

7.3.2. Para a média aritmética o SISPROFICE considerará a informação de 05 (cinco) notas, 
sendo eliminadas a maior e a menor nota existente.  

7.3.3. A pontuação total será aferida pelo próprio SISPROFICE, a partir da média aritmética 
exclusivamente pelas três notas válidas dadas pela Comissão Especial de Chamamento Público.  

 



 

 

7.3.4. Havendo empate no total das notas aplicadas ao projeto, e sendo necessário o desempate, 
serão consideradas as maiores notas atribuídas nos critérios “a”. “b”. “c”, consecutivamente. Se 
persistir o empate, a classificação será definida por sorteio, a realizar-se em sessão dirigida pelo 
Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público, da qual será lavrada ata específica.  

7.4. Finalizada a 2ª etapa/Análise de Mérito, será divulgada lista de classificados em ordem 
decrescente somente dos projetos que atingirem a pontuação mínima, mediante AVISO a ser 
disponibilizado no site http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/editais/.  

7.4.1. A classificação não implica na automática contemplação do projeto, a qual somente 
ocorrerá após o julgamento dos recursos e divulgação do Edital de Resultado Final.   

7.5. Da DESCLASSIFICAÇÃO por não atingir a pontuação mínima estipulada no item 7.3.1, ou 
ainda, independente da classificação, aos proponentes que tenham interesse na revisão de 
notas, caberá pedido de recurso, em instância única, à Comissão de Chamamento no prazo de 
05 (cinco) dias corridos, diretamente no SISPROFICE, a partir da lista de classificados a ser 
disponibilizada no site http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/editais/.  

7.6. Decorrida a conclusão em caráter definitivo acerca dos recursos, será publicado no site 
http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/editais/ e no Diário Oficial – Atos do Município de 
Curitiba Edital de Resultado Final com os projetos contemplados em ordem decrescente, 
respeitando o limite de vagas disponíveis no certame.   

7.7. Em caso de desistência ou desclassificação de projeto aprovado, antes da assinatura do 
instrumento de repasse dos recursos financeiros, a Fundação Cultural de Curitiba poderá 
convocar o próximo classificado, seguindo, para tanto, a ordem regular de classificação.  

7.8. A desistência ou desclassificação do projeto contemplado, após o repasse dos recursos 
relativos ao apoio financeiro, implicará na devolução integral do mesmo, devidamente corrigido, 
sem prejuízo da aplicação das eventuais penalidades que se mostrem cabíveis do Decreto 
Municipal 610/19. 

VIII – DA INABILITAÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS 

8.1. Serão considerados INABILITADOS na etapa de Habilitação, os proponentes cujos projetos:  

a) Tenham sido cadastrados de forma incorreta ou preenchimento incompleto no SISPROFICE, 
sem os dados e informações essenciais. 

b)  Falta ou irregularidade de quaisquer documentos, informações ou características do projeto, 
considerados como obrigatórios. 

c) Inscritos em duplicidade, quando identificado o mesmo proponente em proposta idêntica, será 
validado aquele inscrito por último no SISPROFICE, sendo os demais desclassificados.  



 

 

d) Não acessíveis pelo SISPROFICE devido à utilização de software diversos daquele licenciado 
para os órgãos envolvidos, inválidos ou corrompidos, que não possam ser recuperados pela 
equipe técnica do órgão responsável pelo SISPROFICE. 

e) Não respeitem as especificações técnicas exigidas pelo SISPROFICE. 

f) Estejam com link de acesso informado inativo ou impossibilitado durante o período de 
validação da inscrição. 

g) Projeto de direito autoral ou de imagem de terceiro. 

h) Em que o proponente não atenda diligência da Fundação Cultural de Curitiba no prazo 
estipulado.  

i) Apresentação de projeto por proponente impedido, conforme normas do edital.  

8.2. Serão DESCLASSIFICADOS: 

a) Projetos com pontuação final inferior a 70 (setenta) pontos do total de possíveis na soma 
dos critérios de análise de mérito. 

b) Projetos que tenham sido cadastrados de forma incorreta ou preenchimento incompleto no 
sistema SISPROFICE, sem os dados essenciais ou cujos documentos obrigatórios não tenham 
sido anexados, independentemente da justificativa apresentada. 

c) Projetos que não tenham o número mínimo de 07 (sete) oficinas distintas.  

d) Projetos que evidenciem a intenção de promover a difusão de ideologias políticas, religiosas 
ou filosóficas, que apresentem caráter sectário ou discriminatório, bem como projetos que 
possuam conteúdos ofensivos ou discriminatórios, ou que incitem o uso de substâncias e 
materiais ilícitos.  

e) Projetos de proponentes que não atendam diligência da Comissão Especial de Chamamento 
Público no prazo estipulado. 

f) Estejam com link informado com acesso inativo ou impossibilitado durante o período de análise 
de mérito. 

g) Projeto identificado na análise de mérito com direito autoral ou de imagem de terceiro. 

h) Projetos com link informado sem vídeo.   

i) Apresentação de projeto por proponente impedido, conforme legislação pertinente. 

j) Projetos que já tenham sido contemplados nos editais FCC Digital I (013/2020), FCC Digital II 
(023/2020) e FCC Digital IV (013/2021).  



 

 

IX – DOS PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO E DE RECURSO  

9.1. As impugnações ao presente certame deverão obedecer o artigo 41 da Lei Federal nº. 
8666/93. 

9.2. Cabe pedido de recurso quanto à INABILITAÇÃO do projeto, em INSTÂNCIA ÚNICA, por 
meio do login do proponente, diretamente no SISPROFICE, devendo ser dirigido à Comissão 
Especial de Chamamento Público, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a partir da divulgação 
da lista de Habilitados a ser divulgada no site da Fundação Cultural de Curitiba, no site 
www.fundacaoculturaldecuritiba/editais.  

9.3. Cabe pedido de recurso quanto à DESCLASSIFICAÇÃO ou à REVISÃO DE NOTAS do 
projeto, em INSTÂNCIA ÚNICA, por meio do login do proponente, diretamente no SISPROFICE, 
devendo ser dirigido à Comissão Especial de Chamamento Público, no prazo de até 05 (cinco) 
dias corridos, a partir da divulgação da lista de classificados a ser disponibilizada no site da 
Fundação Cultural de Curitiba, no site www.fundacaoculturaldecuritiba/editais.  

9.4. Não serão conhecidos recursos apresentados fora do SISPROFICE, fora do prazo ou 
interpostos por pessoas não interessadas.  

9.5. O proponente deverá consultar o projeto e seu julgamento a partir de seu login no 
SISPROFICE.   

9.6. A deliberação acerca dos recursos de ambas as fases será publicada no site da Fundação 
Cultural de Curitiba, no site www.fundacaoculturaldecuritiba/editais, indicando apenas o resultado 
como DEFERIDO ou INDEFERIDO.  

9.7. O detalhamento da decisão havida referente a cada pedido de recurso constará, após a 
divulgação do resultado dos pedidos, diretamente no sistema SISPROFICE, estando acessível 
ao proponente, a partir de seu login junto ao SISPROFICE.  

9.8. Caso haja classificação de projeto anteriormente desclassificado em virtude de deferimento 
de pedidos de recurso, serão procedidas publicações complementares à listagem anteriormente 
divulgada, retificando seu conteúdo.  

9.9. Decorrida a conclusão em caráter definitivo acerca dos pedidos de recurso, os proponentes 
contemplados serão informados por Edital de Resultado Final da aprovação de seus projetos, 
respeitando o limite de vagas disponíveis no edital, no Diário Oficial – Atos do Município de 
Curitiba, ficando o Edital disponível ainda no site www.fundacaoculturaldecuritiba/editais 

X – TERMO DE APOIO 

10.1. O Termo de Apoio a ser firmado com o proponente de projeto aprovado neste edital será 
para viabilizar o repasse do recurso financeiro para a aquisição dos direitos autorais.  



 

 

10.2. O uso da Fundação Cultural de Curitiba dos vídeos dos projetos contemplados será pelo 
prazo de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura do Termo de Apoio. 

10.3. As obrigações e as penalidades constarão nos termos de apoio a serem firmados entre as 
partes, cuja minuta está disposta no Anexo III do presente Edital.   

XI – DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. A Fundação Cultural de Curitiba, havendo razões superiores que justifiquem, poderá 
revogar este Edital a qualquer momento, sem que tal fato resulte no dever de reparação ou 
indenização aos interessados ou a terceiros, sob qualquer fundamento de direito, por eventuais 
prejuízos que ocorram em razão de tal fato.  

11.2. Esclarecimentos sobre este Edital serão prestados pela Comissão Especial de 
Chamamento Público, devendo as questões ser enviadas em até 24 (vinte e quatro) horas antes 
do encerramento das inscrições para: comissaodechamamentodac@curitiba.pr.gov.br 

 11.3. Exceto quando determinado neste edital e seus anexos, na inscrição, não se exigirá do 
proponente nenhum documento original, sendo de sua exclusiva responsabilidade a veracidade e 
exatidão dos dados informados e anexados no formulário eletrônico de inscrição do 
SISPROFICE. Declarações falsas ou inexatas, constantes no formulário de inscrição e/ou nos 
anexos, acarretarão a suspensão imediata do andamento do projeto e a possível anulação de 
todos os atos dele decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais 
cabíveis, sendo assegurado ao proponente/empreendedor o amplo e irrestrito direito de defesa.  

11.4. Os empreendedores autorizam a utilização de imagem e som do projeto para fins de 
divulgação em veículos de mídia (televisão, rádio ou internet), em eventos organizados pela 
Fundação Cultural de Curitiba.  

11.5. Os projetos, documentos, imagens e declarações encaminhados são de exclusiva 
responsabilidade do proponente, não decorrendo de tal qualquer responsabilidade civil ou 
criminal para a Fundação Cultural de Curitiba, especialmente quanto aos direitos autorais e 
direito de imagem.  

11.6. O presente procedimento é regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 e o Decreto Municipal nº. 
610/2019.  

11.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Chamamento Público.   

11.8. O período de vigência do presente edital é da data de sua publicação até o dia 31 de 
dezembro de 2022. 

Curitiba, 16 de novembro de 2021. 
 

Ana Cristina de Castro 
Presidente 


