
Oficina de apresentação

Edital de Chamamento Público Nº 01/2016 
Salvaguarda do Carimbó – Encontro Estadual do 

Carimbó e Manutenção do Comitê Gestor de 
Salvaguarda do Carimbó.

Facilitadoras

Eliana Bogéa

Gleycilene Pereira

Larissa Guimarães



OBJETIVO DA OFICINA

Apresentar o edital e seus anexos às entidades interessadas em 
concorrer ao chamamento público e orientá-los na composição 

do Plano de Trabalho, exigido no referido edital.

PROGRAMAÇÃO

• 08h30 – Credenciamento/Inscrição

• 09h00 – Apresentação do edital e seus anexos

• 10h00 – Intervalo

• 10h30 – Momento para sanar dúvidas sobre o edital

• 12h00 – Intervalo para o almoço

• 13h00 – Orientações para o Plano de Trabalho

• 17h00 - Encerramento 



LEIS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL

• Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 

(http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/lei-de-responsabilidade-fiscal);

• Leis de Diretrizes e Orçamentárias;

• Lei Orçamentária Anual;

• Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm);

• Decreto nº 8.726 de 27 de abril de 2016 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8726.htm);

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/lei-de-responsabilidade-fiscal
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8726.htm


O QUE É?

É um edital de seleção, onde será escolhida uma proposta de 

uma entidade da sociedade civil para realizar ações de 

salvaguarda do Carimbó. 

O QUE É O OBJETO?

• 2º Congresso Estadual do Carimbó (previsão setembro de 

2016);

• Manutenção do comitê gestor de Salvaguarda do Carimbó (02 

reuniões de trabalho);



QUEM PODE PARTICIPAR?

Entidades da sociedade civil de natureza privada sem fins 
lucrativos que comprovem:

• No mínimo, 3 anos de existência, com cadastro ativo;

• Experiência prévia na realização de ação-objeto da parceria ou 
de natureza semelhante;

• Capacidade técnica e operacional;

• Objetivos estatuários em consonância com o objeto deste 
edital; 

ATÉ QUANDO VÃO AS INSCRIÇÕES?

As inscrições vão até o dia 04 de agosto de 2016.



O QUE PRECISA PARA FAZER A INSCRIÇÃO?

Tem que enviar todos os documentos abaixo:

• Plano de trabalho (Anexo 2);

• Previsão orçamentária (Anexo 3);

• Currículo da entidade;

• Cópia autenticada do estatuto ou documentos que 
comprovem a que a entidade está regular, juridicamente;

• Cópia autenticada da ata de eleição dos dirigentes atuais;

• Relação de nomes dos dirigentes atuais da entidade com 
endereço, número e órgão expedidor RG e número do CPF;

• Cópias autenticadas do RG e CPF do dirigente da entidade;

• Certidão das Fazendas Municipal, Estadual e Federal; 



• Comprovante de regularidade junto ao INSS através da 
Certidão Negativa de Débito;

• Comprovante de regularidade junto ao FGTS através da 
certidão de Regularidade Fiscal;

• Atestado que comprove experiência prévia na realização, 
com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 
semelhante;

• Declaração de capacidade técnica e operacional (Anexo 4);



ONDE DEVO ENTREGAR OS DOCUMENTOS PARA FAZER A INSCRIÇÃO?
Os documentos deverão ser entregues ou enviados via SEDEX para a 
Superintendência do IPHAN no Pará.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016 – IPHAN-PA

Nome da entidade

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Superintendência Estadual do Pará

Av. Governador José Malcher, nº 474, Bairro Nazaré

CEP: 66035-065 / Belém-PA



COMO SERÁ A SELEÇÃO?

A seleção será composta de uma única fase, dividida em algumas 
etapas: 

• 1ª) Habilitação jurídica e fiscal das Entidades – eliminatória

• 2ª) Avaliação técnica das propostas;

a) Qualidade técnica da proposta;

b) Currículo da entidade;

c) Resultados; 

IMPORTANTE!!!!!!!

• A Entidade selecionada será aquela que apresentar maior pontuação no 
somatório dos critérios elencados.

• O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 09/08/2016.



E SE EU NÃO CONCORDAR COM O RESULTADO DA 

SELEÇÃO?

• Caberá recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 

publicação do resultado preliminar.

• A proponente deve: 

1) Preencher o formulário específico (Anexo 5);

2) Enviar o formulário digitalizado para o endereço eletrônico 

iphan-pa@iphan.gov.br com o título: “Recurso – Chamamento 

Público nº 01/2016”. 

mailto:iphan-pa@iphan.gov.br




SOBRE O FINANCEIRO

• Recursos financeiros disponíveis: R$ 75.000,00

• A contrapartida é de até 10% (dez por cento) do valor disponível podendo 
ser por meio de bens e serviços economicamente mensuráveis; 

MAS O QUE É CONTRAPARTIDA?

Contrapartida é a parcela em um Projeto sob a responsabilidade do 
proponente como compensação pelo apoio oferecido pelo orgão público.

“O objetivo da contrapartida é obter o comprometimento da parte beneficiária 
na execução das atividades e no aporte de recursos financeiros ou 

econômicos”.

O QUE SÃO BENS E SERVIÇOS ECONOMICAMENTE MENSURÁVEIS?

São aqueles bens (materiais) e serviços (prestados por pessoa física e/ou 
jurídica) que tenham valor de mercado comprovado por cotação de preços e 

prestação de contas.



SOBRE O PROJETO

Objetivos gerais

• Planejar, organizar e realizar o 2º Encontro Estadual do Carimbó, com
a

participação de até 150 (cento e cinquenta) delegados, como espaço
de

auto-organização e articulação de comunidades carimbozeiras, buscando

fortalecer sua autonomia e protagonismo no processo de construção do

Plano de Salvaguarda do Carimbó.

• Planejar, organizar e realizar 02 (duas) reuniões de trabalho do
Comitê

Gestor da Salvaguarda do Carimbó, composto de 18 (dezoito)

representantes de grupos/comunidades carimbozeiras, com o objetivo de

elaborar o Plano de Salvaguarda do Carimbó.



Objetivos específicos

• Discutir e referendar  as propostas de ações de salvaguarda elaboradas 
pelo 

Comitê Gestor da Salvaguarda do Carimbó, visando a construção do Plano 

de Salvaguarda do Carimbó;

• Discutir e referendar critérios para ampliação e renovação de 
representantes 

membros do Comitê Gestor da Salvaguarda do Carimbó;

• Debater  e  deliberar  sobre  questões  relacionadas  ao  Carimbó,  sua 

salvaguarda e sobre políticas públicas de cultura, educação, turismo, 
saúde, 

entre  outras,  que  sejam  do  interesse  dos  grupos  e  comunidades 

carimbozeiras paraenses;



• Promover e fortalecer o diálogo, a interação, a vivência e a 
confraternização entre  grupos,  lideranças  e  mestres/mestras  
do  carimbó  de  31  municípios paraenses, valorizando a beleza 
e a diversidade do Carimbó do Pará ; 

• Debater  e  encaminhar  modelos  de  organização  coletiva  de  
grupos  e comunidades  carimbozeiras,  visando  seu  
protagonismo  e  autonomia  no processo de salvaguarda do 
Carimbó;

• Realizar o registro audiovisual das atividades do projeto.



ANEXOS

Anexo I - Descritivo do 2º Congresso Estadual do Carimbó e das 

Reuniões do Comitê Gestor de Salvaguarda do Carimbó.

Anexo II – Plano de trabalho.

Anexo III – Planilha de previsão orçamentária.

Anexo IV – Declaração de capacidade técnica e operacional.

Anexo V – Formulário para Recurso Administrativo.

Anexo VI – Pólos de atuação da Salvaguarda do Carimbó.

Anexo VII – Minuta de Termo de Colaboração.
















