
CHAMADA PÚBLICA 004/2018 PARA SELEÇÃO DE COSTUREIRAS E 

ADERECISTA PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS ESPETÁCULO 

MULTICULTURAL – EDIÇÃO 2018 

 

A Prefeitura Municipal de Parnamirim, por meio da Fundação Parnamirim de Cultura, torna 

público que ficam abertas as inscrições para seleção de Costureira especialista em figurinos para 

peças de teatro e espetáculos de dança e Aderecista, que confeccionarão os figurinos do 

espetáculo multicultural “Dom Quixote em Parnamoscou” 2018.  

1. Do espetáculo multicultural “Dom Quixote em Parnamoscou” 

O espetáculo multicultural “Dom Quixote em Parnamoscou” é uma atividade que acontecerá de 

13 a 16 de dezembro de 2018, no Cine Teatro Municipal de Parnamirim, promovido pela 

Prefeitura Municipal, através da Fundação Parnamirim de Cultura, com o objetivo de concluir e 

celebrar o ano de formação nas atividades de dança desenvolvidas neste espaço. O espetáculo 

conta com a participação de alunos(as) e instrutores dos curso de dança, música e teatro das 

oficinas organizadas pela Fundação Parnamirim de Cultura. 

Para a realização do espetáculo com conta com a participação de mais de 400 (quatrocentas) 

pessoas serão selecionadas até 5 (cinco) costureiras especializadas em figurinos para peças de 

teatro e espetáculos de dança e 1 (um) aderecista, para confeccionar os figurinos e adereços do 

referido espetáculo. 

2. Das categorias, quantidade e valor do serviço 

2.1. Serão credenciadas até 5 (cinco) Costureiras especializadas em figurinos para peças de teatro 

e espetáculos de dança, para confecção de peças no valor médio de até R$ 220,00 (duzentos e 

vinte reais).  

2.2. Será credenciado 1 (um) Aderecista para confecção de adereços com valor médio de até R$ 

40,00 (quarenta reais). 

2.3. Cada Proponente poderá indicar seu projeto para ser julgado apenas em uma categoria. 

3. Dos Requisitos de Participação  

3.1. Poderão se candidatar, por meio do presente edital, profissionais que apresentem currículo e 

portfólio que atendam às exigências da Fundação e a documentação exigida conforme item 4.2.  

3.2. Fica expressamente vedada a participação, como candidatos, de integrantes da Fundação 

Parnamirim de Cultura e de membros da comissão julgadora indicada por esta instituição.  

4. Das Inscrições  

4.1. As inscrições, para seleção de Costureira especialista em figurinos para peças de teatro e 

espetáculos de dança e Aderecista, que confeccionarão os figurinos do espetáculo multicultural 

“Dom Quixote em Parnamoscou” 2018, serão realizadas, gratuitamente, na Fundação 

Parnamirim de Cultura, situada à Avenida Castor Vieira Régis, 610, Cohabinal, das 9h às 13h, de 

segunda a sexta-feira, no período de 13 a 31 de agosto de 2018.  

4.2. As inscrições serão efetuadas mediante a apresentação de Currículo e Portfólio, que 

comprove a experiência na área, contendo:  



A. Currículo artístico e Portfólio do(a) proponente para comprovação da experiência especificada 

na respectiva categoria;  

- Currículo: Texto sucinto, informando dados pessoais e formação acadêmica ou informal, e sua 

experiência na área da proposta apresentada com, no máximo, uma lauda, ou seja, uma página 

digitada em Arial 12, com espaçamento de 1,5 cm. Pode ser acrescentado imagens, folders, 

informações sobre a experiência do(a) participante. Pontuação: Até 7 pontos 

- Portifólio: publicações que comprovem a experiência artística e cultural ligada à categoria 

apresentada, devidamente identificada com o nome do proponente. No máximo 3 (três) 

documentos enumerados (declarações, atestado de capacidade técnica por órgãos ou autoridades 

da área), sendo que a partir do quarto documento não haverá pontuação. 1 (um) ponto por 

documento apresentado. Pontuação: Até 3 pontos 

B. Cópia do RG, CPF e comprovante de domicílio do responsável pela pessoa jurídica, exigível 

para todas as Categorias;  

F. Cópia do CNPJ e Certificado de Empreendedor Individual do(a) responsável; dados bancários; 

comprovação de regularidade fiscal (Certidões Negativas: INSS; FGTS, Receita Federal, Débitos 

Trabalhistas, Débitos Municipais, Débitos Estaduais);  

G. Caso o Proponente não seja Empreendedor Individual, deverá indicar Empresa responsável 

pela emissão de Nota Fiscal acompanhada de cópia de CNPJ, contrato social da empresa, xerox 

dos documentos pessoais do responsável, xerox do comprovante de residência do responsável e 

da empresa; dados bancários da empresa, comprovação de regularidade fiscal (Certidões 

Negativas: INSS; FGTS, Receita Federal, Débitos Trabalhistas, Débitos Municipais, Débitos 

Estaduais) e comprovar o vínculo do(a) profissional credenciado(a) com a empresa;  

H. Parágrafo Único: A não apresentação de documentos listados nos itens F e G, implica 

automática inabilitação da proposta, não devendo ser submetida à apreciação.  

5. Da Seleção dos Projetos  

5.1. Os(as) profissionais selecionados para participar da confecção dos figurinos e adereços do 

espetáculo multicultural “Dom Quixote em Parnamoscou” 2018, serão escolhidos mediante 

análise, em particular, da documentação apresentada conforme indicado no ítem 4, por uma 

comissão julgadora escolhida pela Fundação Parnamirim de Cultura, sendo esta composta de, no 

mínimo, 3 (três) membros, os quais observarão o reconhecimento do profissional em função do 

currículo artístico e portfólio.  

5.2. Os resultados apresentados pela comissão julgadora serão afixados e divulgados no mural 

oficial da Fundação Parnamirim de Cultura e comunicados aos vencedores em prazo máximo de 

2 (dois) dias úteis, após a avaliação. A informação também será veiculada no site da Prefeitura de 

Parnamirim e na página da Fundação Parnamirim de Cultura no Facebook.  

5.3. Qualquer Proponente participante desta Chamada Pública poderá recorrer ao Presidente da 

Fundação Parnamirim de Cultura, dos atos decisórios, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, 

contados da divulgação do ato, no Diário Oficial do Município. 

6. Das Disposições Finais  

6.1. Os(as) profissionais selecionados para este trabalho terão à sua disposição os desenhos 

(croquis) conforme indicação desta Fundação. 



6.2. Os figurinos e adereços deverão ser produzidos conforme orientação desta Fundação, 

indicando os materiais a serem utilizados. 

6.3. A Fundação Parnamirim de Cultura pagará um preço único e geral por figurino e adereço 

confeccionado, conforme explicitado nos ítens 2.1. e 2.2, não sendo possível pagamento 

complementar. 

6.2. A inscrição do Proponente implicará a prévia e integral concordância com todas as normas 

desta Chamada Pública. 

6.3. A Fundação Parnamirim de Cultura não se responsabilizará por aquisição de matéria-prima 

destinada à confecção dos figurinos e adereços. 

6.4. Os profissionais selecionados assinarão contrato ou equivalente com a Fundação Parnamirim 

de Cultura, ficando sujeito ao cumprimento de suas cláusulas, bem como cientes das sanções 

aplicáveis, em caso de descumprimento contratual.  

6.5. Todos os profissionais que forem selecionados com base na presente Chamada Pública, 

deverão apresentar nota fiscal de Pessoa Jurídica para recebimento dos valores correspondentes, 

sendo abatidos os tributos previstos na legislação vigente.  

6.6. O presente Edital conta com os recursos oriundos do Orçamento Municipal, da fonte 

13.392.012.2062 – Realização de Eventos Diversos no Teatro Municipal. 

6.7. Os casos omissos serão decididos pela Fundação Parnamirim de Cultura, por intermédio de 

seu Conselho Diretor. 

 

Patrícia Kayonara Eleutério da Silva 

Presidente da CPL 

 

Parnamirim (RN), 11 de agosto de 2018. 


