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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SEMUC Nº 02/2018 

“PROJETO DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REGISTROS DE FUNCIONÁRIOS DA 

CVRD INTEGRANTES DO ACERVO DO MUSEU FERROVIÁRIO DE JOÃO NEIVA” 

 

O Município de João Neiva, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Cultura, 

Turismo, Juventude e Esporte - SEMUC, estabelece e divulga as normas para o Edital de 

Seleção Pública SEMUC Nº 02/2018 “PROJETO DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO 

DE REGISTROS DE FUNCIONÁRIOS DA CVRD INTEGRANTES DO ACERVO DO 

MUSEU FERROVIÁRIO DE JOÃO NEIVA”, respeitando os princípios da transparência, 

isonomia, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, equilíbrio na 

distribuição dos recursos, gratuidade e acesso à inscrição. 

1.  DO OBJETO 

1.1 O Município de João Neiva torna público a abertura e a realização do Edital de Seleção 

Pública SEMUC Nº 02/2018 “PROJETO DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

REGISTROS DE FUNCIONÁRIOS DA CVRD INTEGRANTES DO ACERVO DO 

MUSEU FERROVIÁRIO DE JOÃO NEIVA”, nos termos da Lei Federal nº 

13.019/2014, para SELECIONAR ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM 

FINS ECONÔMICOS PARA ELABORAÇÃO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E 

EXECUÇÃO DO PROJETO DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

REGISTROS DE FUNCIONÁRIOS DA CVRD INTEGRANTES DO ACERVO 

DO MUSEU FERROVIÁRIO DE JOÃO NEIVA, pelas condições estabelecidas pelo 

presente Edital. 

2.  INFORMAÇÕES E FORNECIMENTO DO EDITAL 

2.1.  Os interessados em participar da presente seleção poderão obter informações ou agendar visita 

técnica, na SEMUC, localizada no endereço: Av. Presidente Vargas, 235, Centro, João Neiva – 

ES, CEP: 29.680-000; ou pelo telefone (27) 3258-3651 e e-mail: cultura@joaoneiva.es.gov.br. 

2.2.  A Prefeitura Municipal de João Neiva - PMJN disponibilizará gratuitamente o Edital e os anexos 

aos interessados, através do endereço eletrônico: http://www.joaoneiva.es.gov.br; durante 30 

dias, em período antecedente às inscrições, de 04 de junho a 04 de julho de 2018. 

mailto:cultura@joaoneiva.es.gov.br
http://www.joaoneiva.es.gov.br/
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2.3.  Quaisquer esclarecimentos, informações ou agendamento de visitas técnicas serão prestados 

mediante solicitação, formulada até 48 (quarenta e oito) horas antes da data prevista para término 

do período de entrega das propostas, nos dias úteis, em horário de funcionamento. 

2.4.  As dúvidas a serem dirimidas por telefone (27) 3258-3651 e e-mail: cultura@joaoneiva.es.gov.br 

serão somente aquelas de ordem estritamente formal. 

3.  DATA, LOCAL DE ENTREGA E DE ABERTURA DOS ENVELOPES COM AS 

INSCRIÇÕES 

3.1.  As inscrições para a presente seleção pública estarão abertas no período de 05 de julho a 20 de 

julho de 2018 e poderão ser realizadas diretamente no Protocolo Geral da PMJN no horário de 

7hs às 11h e 12h30 às 16h30, na Av. Presidente Vargas, nº 157, Centro, João Neiva, Espírito 

Santo, CEP 29.680-000, ou encaminhadas pelos Correios, através de Sedex ou AR. 

3.2.  Não serão aceitas inscrições realizadas fora do período acima estabelecido. Em se tratando de 

inscrições realizadas pelos Correios serão consideradas as datas de postagem na agência, 

devidamente comprovadas. 

3.3.  Serão indeferidas as inscrições de propostas concorrentes apresentadas em desacordo com as 

normas, condições e especificações previstas no presente Edital. 

3.4.  A abertura das propostas recebidas dentro do período previsto acima ocorrerá no dia 07 de agosto 

de 2018, às 9h30min, na Sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Juventude e Esporte 

- SEMUC, localizada à Av. Presidente Vargas, nº 235, Centro, João Neiva, Espírito Santo, CEP 

29.680-000.  

4.  CONDIÇÕES BÁSICAS PARA INSCRIÇÃO 

4.1.  Poderão participar do presente Edital: 

a. Organização da Sociedade Civil sem fins econômicos, e que comprove que possui objetivos 

voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, 

devidamente definidos nos atos constitutivos. 

5.  DAS VEDAÇÕES  

5.1.  Estarão impedidos de se inscrever no presente Edital:  
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a. pessoas jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria sejam membros da Comissão de 

Seleção ou possuam relações de parentesco até o 2º grau com membros da Comissão de Seleção.  

b. pessoas jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria sejam funcionários da PMJN ou 

possuam relações de parentesco até o 2º grau com servidores da PMJN.  

c. sejam pessoas jurídicas que não possuam natureza ou finalidade cultural;  

d. estejam em mora, inadimplentes com as Fazendas Federal, Estadual ou Municipal; 

e. estejam irregular com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

f. tenham débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

g. sejam pessoas jurídicas de direito público; 

5.2.  O candidato declara no Anexo VI a não ocorrência das hipóteses previstas no item 5.1. 

5.3.  As inscrições que incorrerem nas vedações do item 5 serão eliminadas. 

6.  DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA INSCRIÇÃO  

6.1.  Para concorrer no presente Edital a proponente poderá inscrever apenas 1 (uma) proposta. Na 

hipótese de apresentar mais de 1 (uma) proposta, será automaticamente desclassificado ou 

eliminado do certame.  

6.2.  Deverão ser entregues 2 (dois) envelopes fechados e lacrados, sendo: um com o 

PROJETO/PLANO DE TRABALHO, incluindo a documentação para qualificação técnica da 

proponente; e o outro incluindo toda a DOCUMENTACAO DE HABILITAÇÃO, sendo 

identificados, cada qual, em sua parte externa, os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA – PMJN 

SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E ESPORTE - SEMUC 

 

SELEÇÃO PÚBLICA SEMUC Nº 02/2018  

“PROJETO DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REGISTROS DE FUNCIONÁRIOS DA 

CVRD INTEGRANTES DO ACERVO DO MUSEU FERROVIÁRIO DE JOÃO NEIVA” 

 

Comissão de Seleção 

“ENVELOPE 1 – PROJETO/PLANO DE TRABALHO" 

 

Endereço: Av. Presidente Vargas, 157, Centro, João Neiva – ES 

CEP 29.680-000 
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6.3.  No “ENVELOPE 1 – PROJETO/PLANO DE TRABALHO" a proponente deverá apresentar 

PROJETO/PLANO DE TRABALHO para execução das atividades a serem desenvolvidas, 

observadas as especificações técnicas constantes do ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA.  

6.4.  No “ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" a proponente deverá apresentar 

DOCUMENTAÇÃO para habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-

financeira e demais documentos, como segue:  

6.4.1.  Habilitação Jurídica  

a. Ato Constitutivo/Estatuto devidamente registrado com as respectivas alterações, caso 

existam, acompanhados da ata de eleição de seus administradores/atual diretoria.  

b. Identidade e CPF do(s) administrador(es).  

c. Declaração firmada por seu representante legal que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado(s) menor(es) de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor(es) 

de 16 anos em qualquer atividade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme modelo sugerido no 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR.  

d. Declaração firmada por seu representante legal que não se encontra em mora com a prestação 

de contas de recursos recebidos de outras esferas de Governo e de que não foi declarada 

inidônea pela Administração Pública ou punida com a suspensão do direito de firmar 

parceria, contratos ou outros ajustes.  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA – PMJN 

SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E ESPORTE - SEMUC 

 

SELEÇÃO PÚBLICA SEMUC Nº 02/2018  

“PROJETO DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REGISTROS DE FUNCIONÁRIOS DA 

CVRD INTEGRANTES DO ACERVO DO MUSEU FERROVIÁRIO DE JOÃO NEIVA” 

 

Comissão de Seleção 

“ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" 

 

Endereço: Av. Presidente Vargas, 157, Centro, João Neiva – ES 

CEP 29.680-000 
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e. Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão 

expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – 

CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB de cada um deles. 

f. Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela 

declarado. 

6.4.2.  Qualificação Econômico-Financeira  

a. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, na forma da Lei, 

já exigíveis, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade 

competente, contendo termo de abertura, encerramento e registro no órgão competente, 

extraídos do livro diário, comprovando a boa situação financeira do licitante, podendo ser 

atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados há mais de 03 (três) meses da data 

de sua apresentação, vedada a substituição por Balancetes e Balanços provisórios; 

6.4.3.  Regularidade Fiscal e Trabalhista  

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

(Cartão CNPJ/MF); 

b. Prova de quitação com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, constando os seguintes 

documentos, válidos na data de realização da seleção das propostas: 

i. Certidão de regularidade de débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;  

ii. Certidão de regularidade com a Fazenda do Estado onde for sediado o licitante e com 

a Fazenda do Estado do Espírito Santo; 

iii. Certidão de regularidade com a Fazenda do Município onde for sediado o licitante. 

c. Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

d. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão de regularidade de débitos trabalhistas, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio 

de 1943. 

6.4.4 Declarações 

a. Declaração de ciência do objeto a ser executado, conforme modelo no ANEXO V – 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO OBJETO. A proponente poderá 

agendar uma visita técnica, para ciência do objeto deste edital, durante o período indicado 
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no item 3.1; com agendamento prévio, podendo ser feito conforme indicado no item 2, 

sujeito a disponibilidade da SEMUC/PMJN. 

b. Declaração de participação, conforme modelo no ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE 

PARTICIPAÇÃO. 

6.5.  OBSERVAÇÕES  

6.5.1.  Em caso de isenção ou não incidência de tributos, a proponente deverá apresentar documentação 

comprobatória do direito.  

6.5.2.  A cópia de certidão ou documento autenticado na forma da lei, desde que perfeitamente legível, 

dispensa a nova conferência com o documento original, ficando, entretanto, reservado à 

Comissão de Seleção o direito de exigir os originais para quaisquer verificações.  

6.5.3.  Não será aceito protocolo de entrega em substituição aos documentos requeridos no presente 

EDITAL.  

6.5.4.  As proponentes interessadas e que não apresentarem os documentos exigidos nesta seção, que 

os apresentarem incompletos, incorretos ou com validade expirada, ou que não sanearem 

eventuais falhas no prazo concedido pela Comissão de Seleção, serão consideradas inabilitadas.  

7.  DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E DOS PROCEDIMENTOS 

7.1.  A Prefeitura Municipal de João Neiva designa Comissão de Seleção, composta pelos servidores 

da SEMUC designados por meio da Portaria nº 10.599, de 23 de maio de 2018, publicada no 

Mural da Prefeitura de João Neiva em 23 de maio de 2018, cuja competência incluirá a realização 

da fase de Habilitação, Julgamento e de Seleção de Projetos. 

7.2.  A Comissão de Seleção decidirá sobre a seleção da proposta vencedora, escolhendo as melhores 

de com base nos critérios e parâmetros definidos no presente Edital. 

7.3.  A Comissão de Seleção fundamentará em Ata sua decisão sobre a seleção, com base nos critérios 

e parâmetros definidos no presente Edital. 

7.4.  O resultado apurado pela Comissão de Seleção será consignado em Ata e homologado pelo 

Prefeito Municipal. 

7.5.  No caso de desclassificação ou não-aprovação da proposta, as despesas de execução porventura 

já efetuadas pela proponente serão de sua exclusiva responsabilidade. 
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7.6.  A proposta selecionada será divulgada no site da PMJN (www.joãoneiva.es.gov.br) e publicados 

no Mural da Prefeitura, e deverá encaminhar a documentação para a contratação, no prazo de 10 

(dez) dias úteis a contar da data de publicação do ato de convocação no Mural da Prefeitura. 

7.7.  Na Sessão de Abertura a Comissão de Seleção procederá a abertura dos ENVELOPES-

PROJETOS/PLANOS DE TRABALHO, após a verificação formal dos mesmos, conferindo e 

rubricando todo o seu conteúdo que, em seguida será juntado ao respectivo processo 

administrativo.  

7.8.  Por deliberação da Comissão de Seleção, os trabalhos poderão ser suspensos, para posterior 

análise da documentação.  

7.9.  Os PROJETOS/PLANOS DE TRABALHO serão considerados em estudo a partir de sua abertura 

até a classificação, que será apresentada em sessão aberta, na presença das proponentes 

concorrentes, em data e horário a ser divulgado no Mural da Prefeitura, sendo também 

disponibilizado no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de João Neiva - PMJN, ocasião em 

que serão abertos os envelopes de número 2 utilizando a metodologia disposta no item 14 - 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

7.10.  Durante o período de estudo, as proponentes, os seus representantes ou outros interessados 

deverão abster-se de entrar em contato com a Comissão de Seleção para tratar de assuntos 

vinculados ao(s) PROJETO(S).  

7.11.  A Comissão de Seleção poderá proceder diligências e solicitar esclarecimentos a qualquer das 

proponentes, que deverão ser fornecidos por escrito, para integrarem o Processo nº 5.035/2017 

no prazo estipulado quando da solicitação, desde que não acarretem qualquer alteração nos 

valores e especificações indicados no(s) PROJETOS/PLANOS DE TRABALHO, sob pena de 

desclassificação.  

8.  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DO PROJETO  

8.1.  A Comissão de Seleção nomeada pela Portaria nº 10.599, de 23 de maio de 2018 será responsável 

pela análise e seleção das propostas apresentadas.  

8.2.  Ficam estabelecidos critérios de avaliação para análise da comissão, com pontuação de 0 (zero) a 

60 (sessenta). Conforme definido no quadro "CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO", a seguir:  

 

http://www.joãoneiva.es.gov.br/
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CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

I – ADEQUAÇÃO DO PROJETO/PLANO DE TRABALHO PONTUAÇÃO 

A) Articulação e consistência do projeto quanto a: diretrizes, 

metodologia, atividades, monitoramento e avaliação. Baseia-se no 

ANEXO I - Termo de Referência 

PESO 
NOTA 

MÁXIMA 
PONTOS 

1. Diretrizes da Chamada: O projeto contempla as diretrizes 

enunciadas neste edital. 
1 5 5 

2. Objetivos e metas a serem atingidas: Adequação ao objeto deste 

chamamento. 
1 5 5 

3. Metodologia: Proposta metodológica para a realização das 

atividades e alcance das metas. 
2 5 10 

Pontuação obtida (ADEQUAÇÃO DO PROJETO/PLANO DE TRABALHO) 20 

II – CAPACIDADE DE EXECUÇÃO PONTUAÇÃO 

B) Capacidade de execução e experiência da equipe técnica. PESO 
NOTA 

MÁXIMA 
PONTOS 

1. Coordenação Geral: Profissional com experiência na  elaboração 

e coordenação de projetos e obras com características equivalentes ou 

superiores em termos de complexidade tecnológica e operacional ao objeto 

deste chamamento. 

2 10 20 

2. Marceneiro: Profissional com experiência em marcenaria e 

elaboração de projetos de restauro de acervo histórico. 
2 5 10 

3. Arquivista: Profissional com experiência em arquivo e elaboração 

de projetos de restauro de acervo histórico. 
1 5 5 

4. Digitalizador: Profissional com experiência em digitalização e 

elaboração de projetos de restauro de acervo histórico. 
1 5 5 

Pontuação obtida (CAPACIDADE DE EXECUÇÃO) 40 

PONTUAÇÃO FINAL (I + II) 60 

8.2.1.  O mesmo profissional poderá atuar em mais de um item acima, desde que, comprovada a 

experiência em cada área de atuação. 

8.2.2.  O julgamento do item I – ADEQUAÇÃO DO PROJETO/PLANO DE TRABALHO será feito 

conforme a documentação apresentada pela proponente obedecendo aos seguintes critérios: 

A)1. Diretrizes da chamada NOTA 

Exposição insatisfatória 0 

Exposição satisfatória. 5 

A)2. Objetivos e metas a serem atingidas NOTA 
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Exposição insatisfatória 0 

Exposição satisfatória. 5 

A)3. Metodologia NOTA 

Exposição insatisfatória 0 

Exposição satisfatória. 5 

8.3.  Sagra-se vencedora da seleção pública a proponente que adquirir maior PONTUAÇÃO FINAL. 

Em caso de empate na nota final atribuída às proponentes, a Comissão de Seleção deverá avaliar 

a maior pontuação do item I. Permanecendo o empate, deverá ser observada a pontuação do item 

II.  

8.4.  Se permanecer empate após a análise dos critérios de avaliação acima, será realizado sorteio para 

definição da proponente vencedora, devendo a Comissão de Seleção informar data, hora e local 

do sorteio, com comunicação prévia às proponentes concorrentes.  

9.  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

9.1.  Classificadas as propostas de acordo com os critérios definidos no item 8.  será aberto, na sessão 

prevista no item 7.9. , o Envelope 2 (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO) da proponente 

classificada em primeiro lugar.  

9.2.  Não atendidas integralmente às exigências documentais previstas do item 6.4.  deste Edital e não 

sendo possível o saneamento de eventuais falhas, será considerada inabilitada a proponente 

classificada em primeiro lugar, e prosseguirá a Comissão de Seleção na abertura do “ENVELOPE 

2 – DA DOCUMENTAÇÃO” da proponente classificada em segundo lugar, e assim 

sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de uma que atenda plenamente ao Edital.  

9.3.  Ultimado todo o procedimento, a Comissão de Seleção indicará a vencedora, fazendo publicar o 

resultado final do Concurso no Mural da Prefeitura, abrindo, nos termos do art. 109 da Lei nº 

8.666/93, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventuais recursos.  

9.4.  Nas sessões públicas a serem realizadas, lavrar-se-ão atas circunstanciadas nas quais será 

registrado o resumo de todas as ocorrências havidas, que deverão ser assinadas pelos membros 

da Comissão de Seleção e candidatas presentes.  
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9.5.  À Comissão de Seleção deverá receber, examinar e manifestar-se sobre os recursos, cabendo-lhe 

manter ou rever sua decisão. No caso de manutenção da decisão, o recurso será decidido pelo 

Prefeito Municipal.  

9.6.  Decididos os recursos, o processo deverá ser submetido à homologação do Senhor Prefeito 

Municipal, seguindo-se a lavratura do Acordo de Cooperação Técnica, observado o ANEXO III 

deste Edital.  

9.7.  Caso nenhuma das concorrentes atendam integralmente as exigências documentais e demais 

condições previstas neste Edital será revogado a presente seleção pública. 

10.  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E APRESENTAÇÃO DE RECURSOS 

10.1.  Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnação ao presente 

Edital.  

10.2.  A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de impugnação.  

10.3.  Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da intimação do 

ato ou da lavratura da ata nos casos: habilitação ou inabilitação, julgamento das propostas, da 

anulação ou revogação do Edital.  

10.4.  Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.  

10.5.  O recurso e contrarrazões de recurso, bem como impugnação do edital, deverão ser dirigidos à 

Comissão de Seleção para avaliação – Prefeitura Municipal de João Neiva - PMJN, situada na 

Av. Presidente Vargas, nº 157, Centro, João Neiva, Espírito Santo, CEP: 29.680-000, no horário 

de funcionamento, a qual deverá receber, examinar e submetê-los a autoridade competente que 

decidirá sobre sua pertinência.  

10.6.  A falta de manifestação no prazo estipulado importará na decadência do direito de recorrer.  

11.  DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

11.1.  Julgados os PROJETOS/PLANOS DE TRABALHO e homologado o resultado desta seleção 

pública proceder-se-á a assinatura do o Acordo de Cooperação Técnica, conforme modelo do 
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ANEXO III, conforme exigência do Ministério da Cultura para apresentação de projetos nos 

termos da Lei nº 8.313 de 23 de dezembro de 1991.  

11.1.1.  Antes da celebração e formalização do Acordo de Cooperação Técnica, serão adotadas pela 

administração pública, as providências elencadas no Art. 35 da Lei Federal nº 13.019/2014, que 

sejam compatíveis com o referido instrumento a ser celebrado. 

11.2.  Se a Organização da Sociedade Civil selecionada se recusar a assinar o Acordo de Cooperação 

Técnica após transcorridos dois dias úteis da convocação, será convocada a segunda proponente 

classificada e assim sucessivamente.  

11.3.  O fato de as proponentes remanescentes se recusarem assinar o Acordo de Cooperação Técnica 

não caracterizará ato passível de aplicação de penalidade.  

12.  RECURSOS FINANCEIROS  

12.1.  Para a consecução do objeto do projeto cultural, a entidade selecionada não receberá da Prefeitura 

Municipal de João Neiva – PMJN nenhum recurso financeiro para o desenvolvimento das 

atividades.  

12.2.  Para a realização das atividades previstas no plano de trabalho, a Organização da Sociedade Civil 

selecionada deverá elaborar o projeto cultural para aprovação na Lei Federal de Incentivo à 

Cultura e realizar a captação de recursos com empresas públicas e privadas, além de captação 

com pessoas físicas, conforme os dispositivos a Lei nº 8.313 de 23 de dezembro de 1991.  

12.3.  Poderá a Organização da Sociedade Civil selecionada para execução do projeto cultural, captar 

recursos com empresas públicas e privadas sem benefício das leis de incentivo, a título de doação.  

13.  DO PRAZO  

13.1.  O Acordo de Cooperação Técnica será firmado pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, podendo 

ser prorrogado por igual período.  

14.  DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

14.1.  A Prefeitura Municipal de João Neiva - PMJN, através da Secretaria Municipal de Cultura, 

Turismo, Juventude e Esporte- SEMUC passa a ser responsável em acompanhar, monitorar e 

avaliar o referido projeto cultural.  
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14.2.  Haverá reuniões para discussões pertinentes as atividades realizadas bem como visitas técnicas 

de acompanhamento da execução do projeto cultural.  

15.  DISPOSIÇÕES GERAIS  

15.1.  Poderá ser admitido o saneamento de falhas na documentação de habilitação, desde que, a critério 

da Comissão de Seleção, os elementos faltantes possam ser apresentados no prazo máximo de 3 

(três) dias, sob pena de inabilitação da proponente.  

15.2.  Fica assegurado à Prefeitura Municipal de João Neiva - PMJN, o direito de revogar, no todo ou 

em parte o Edital de Seleção Pública SEMUC Nº 02/2018 “PROJETO DE RESTAURAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE REGISTROS DE FUNCIONÁRIOS DA CVRD INTEGRANTES DO 

ACERVO DO MUSEU FERROVIÁRIO DE JOÃO NEIVA”, no interesse da Administração, por 

razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-lo por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, a qualquer tempo, 

dando ciência às proponentes.  

15.3.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, de 

modo que a Prefeitura Municipal de João Neiva - PMJN, não será, em nenhum caso, responsável 

por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do Edital de Seleção Pública 

SEMUC Nº 02/2018 “PROJETO DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REGISTROS 

DE FUNCIONÁRIOS DA CVRD INTEGRANTES DO ACERVO DO MUSEU 

FERROVIÁRIO DE JOÃO NEIVA”. 

15.4.  A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do Edital de Seleção Pública SEMUC Nº 02/2018 

“PROJETO DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REGISTROS DE FUNCIONÁRIOS 

DA CVRD INTEGRANTES DO ACERVO DO MUSEU FERROVIÁRIO DE JOÃO NEIVA”. 

A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado ou, caso tenha sido a 

vencedora, a rescisão do Acordo de Cooperação Técnica sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

15.5.  Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão de Seleção.  
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15.6.  Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 

prazo determinado pela Comissão de Seleção, sob pena de desclassificação.  

15.7.  O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta.  

15.8.  As normas que disciplinam esta seleção pública serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação.  

15.9.  A participação do proponente nesta seleção pública implica a aceitação de todos os termos deste 

Edital.  

15.10.  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação da Comissão de Seleção em contrário.  

15.11.  Integram este edital:  

 ANEXO I - Termo de Referência;  

 ANEXO II - Modelo de Declaração do Empregador;  

 ANEXO III – Acordo de Cooperação Técnica; 

 ANEXO IV – Modelo de Declaração de Disponibilidade de Equipe Técnica; 

 ANEXO VI – Modelo de Declaração de Ciência do Objeto; e 

 ANEXO VI – Declaração de Participação. 

15.12.  Fica eleito o foro da Comarca de João Neiva – ES para dirimir quaisquer dúvidas e questões 

decorrentes do presente Edital, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

João Neiva, 02 de julho de 2017. 


