PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA
Estado do Paraná
Rua José de Sá Ribas, 238 - Centro - CEP: 83840-000
FONE: (41) 3623-1231
Site: www.quitandinha.pr.gov.br / Email: prefeitura@quitandinha.pr.gov.br

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018
O Município de Quitandinha, neste ato representado pela prefeita municipal,
por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, visando à
aproximação entre a Administração e administrados, o estímulo à atuação participativa do
cidadão na gestão das políticas publicas da cidade, e ainda, no interesse de fomentar as
atividades artísticas, culturais e desportivas do município, vem em atendimento aos
princípios constitucionais especialmente aos da impessoalidade, publicidade, moralidade,
eficiência e economicidade, COMUNICAR a todos os interessados que estará recebendo
propostas de parcerias com entidades da sociedade civil organizada, sem fins lucrativos,
estabelecidas nesta cidade, para potencializar a realização dos eventos desportivos e
culturais promovidos pela Prefeitura de Quitandinha especialmente em espaços públicos,
visando atender de forma ampla toda a população, com atividades culturais e desportivas,
nos seguintes termos;
1. Da Apresentação de Proposta: Os interessados em apoiar os eventos culturais e
desportivos do município deverão manifestar-se formalmente até o dia 06/08/2018,
dirigindo-se até a Prefeitura Municipal de Quitandinha - Secretaria Municipal de
Administração e Finanças, localizada na Rua José de Sá Ribas nº 238, Centro –
Quitandinha / PR, CEP 83.840.000, ou via correspondência, informando por intermédio de
ofício, que atende aos dispostos neste chamamento, e aceita os termos e a forma de
execução dos trabalhos, acompanhado do Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, estatuto da associação
devidamente registrado em cartório, ata de Assembleia Geral que escolheu os
representantes da Associação, relatório de atividades já realizadas no âmbito cultural e
desportivo no Município e Projeto de Desenvolvimento Desportivo e Cultural (relatar em
plano de ação de que forma irá atuar em parceria com o Município para promover
atividades culturais e desportivas na cidade).
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2. Das Condições de Participação: Poderá participar do presente chamamento a
entidade representativa (Associações) de cunho social e sem fins lucrativos, que já
realizem projetos sociais consolidados na área esportiva e ou cultural no território de
Quitandinha. Tais entidades devem ter não menos de 12 meses de sua fundação, devendo
constar em seu estatuto constituinte seus princípios culturais e desportivos, e demonstrar
propostas de apoio condizentes ao objeto deste chamamento, estando sempre sujeita a
avaliação das Diretorias de Cultura e Esportes e seus Conselhos quanto a sua pertinência,
podendo ser esta parceria revista ou interrompida a qualquer tempo por iniciativa do Poder
Publico Municipal;
2.1 DOS DEVERES DA ENTIDADE ESCOLHIDA:
A entidade que atender aos requisitos deste chamamento, deverá em contrapartida,
garantir a manutenção dos espaços públicos utilizados nos eventos, e também, deverá
destinar parte de sua arrecadação nestes eventos para a aquisição de equipamentos e ou
contratação de pessoal terceirizado desde que, estritamente, para objeto deste
chamamento.
2.2 CONTRAPRESTAÇÃO A ENTIDADE ESCOLHIDA:
Não haverá, em decorrência do objeto deste chamamento público, remuneração pelo
Município a entidade escolhida, todavia, a eleita desde que atenda aos pré-requisitos deste
chamamento, terá o direito de trabalhar juntamente com o poder público municipal, na
execução de eventos culturais e desportivos, podendo assim, utilizar espações públicos
para executar atividades, ainda que tenham retorno financeiro, podendo também,
promover eventos e explorar cobrar por publicidade nos mesmos, desde que, a renda seja
auditada com transparência e destinada especificamente ao objeto da associação e
cumprimento do objeto deste, que é o fomento do desenvolvimento do esporte e da
cultura no Município.
3. É VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES QUE:
(I)

Tenham em seu objeto social finalidade estranha a atividade
desportiva e cultural, bem como, exploração econômica ou sem fins lucrativos.
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(II)

Estejam com sua documentação em desconformidade com a previsão deste
edital ou, com qualquer tipo de pendência e/ou irregularidade junto aos
órgãos competentes até a data de análise da proposta.

4. DA ESCOLHA DA ENTIDADE:
Havendo pluralidade de entidades habilitadas a firmar parceria com o Município nos termos
deste edital, caberá a uma Comissão da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura realizar
o julgamento das propostas, afim de escolher a que melhor atenda o objetivo deste edital
e o interesse público.
Outras informações: Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (41)
3623-1242, em dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esporte, localizada na Rua Padre Francisco nº 47, Centro –
Quitandinha / PR, CEP 83.840.000 (Departamento de Cultura e ou Esporte).
Quitandinha, 25 de Julho de 2018.
Maria Julia Socek Wojcik
Prefeita Municipal
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