EDITAL PLUGA & PENSA:
Credenciamento de Propostas para Atividades Formativas do Centro
Cultural Belchior
ANEXO II - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE OS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO
A) Todas as pessoas credenciadas a compor a programação deverão apresentar os
documentos de idoneidade e aptidão da empresa representante solicitados pelo Instituto
Cultural Iracema. Todas as contratações dar-se-ão exclusivamente com Pessoa Jurídica que
possuam Classificações pelo Código Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) adequada(s)
às atividades a serem desempenhadas.
B) Para Microempreendedores/as Individuais (MEI) a contratação só será possível se a
situação demonstrar-se compatível com as normas internas do ICI. MEI é aquela pessoas
jurídica que realiza diretamente e - individualmente - as atividades para qual é contratada. A
representação de propostas artísticas por MEI só é possível quando a pessoa proprietária do
MEI seja a proponente e idealizadora da atividade de formação e que o seu Código Nacional
de Atividades Econômicas (CNAE) seja compatível com a função a ser desempenhada.
C) Sem prejuízos à aferição da equipe técnica do ICI quanto a idoneidade da empresa,
sugerem-se as seguintes Classificações pelo Código Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)
relativo às atividades a serem desempenhadas:

ENSINO DE ARTE E CULTURA
Segmento Cultural

CNAE

Ensino

8599-6 - Atividades de ensino não especificadas anteriormente

Ensino de arte

8592-9 - Ensino de arte e cultura

Ensino de música

8592-9/03 - Ensino de música

Ensino de arte e
cultura não
especificado

8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

D) Sobre Valores:
Valor da hora/aula Curso: R$ 70,00 (setenta reais)
Valor Workshop/Palestra: R$ 500,00 (quinhentos reais)
E) Documentação para fins de Contratação e Pagamento:
Em caso de ME/EMPRESA representante:
*CNPJ com CNAE compatível com Ensino de Artes;
*Certidão Negativa Municipal Válida;
*Certidão Negativa Estadual Válida;
*Certidão Negativa Federal Válida;
*Certidão Negativa Trabalhista Válida;
*Certificado de regularidade FGTS Válido;
*RG, CPF e Comprovante de Endereço do Responsável;
*Contrato Social e aditivos;
*Carta de Exclusividade;
*Currículo ou portfólio do(a) facilitador(a);
*Release da proposta de formação.

OBS: O jurídico e o financeiro do Centro Cultural Belchior (CCBel) informam que as pessoas
proponentes que tiverem a ME/EMPRESA que não seja da cidade de Fortaleza, devem se
cadastrar no Cadastro de Prestadores Serviços de Outros Municípios (CPOM) de Fortaleza para
não pagarem a bitributação.

Segue link da Prefeitura com mais informações sobre o CPOM:
https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/servicos-e-sefin/3771-cpom-cadastro-de-prestadoresservic
os-de-outros-municipios

Em caso de MEI (MicroEmpreendedor Individual):
*Cartão CNPJ com CNAE compatível - Ensino de artes;
*Cartão de MEI;
*Certidão Negativa Municipal Válida;
* Certidão Negativa Estadual Válida;
* Certidão Negativa Federal Válida;
* Certidão Negativa Trabalhista Válida;
*Certificado de regularidade FGTS;
*Cópia de RG, CPF e Comprovante de Endereço do Responsável;
*Currículo ou portfólio do(a) facilitador(a);
*Release da proposta de formação.

OBS: A documentação de MEI só será aceita caso a pessoa representante da empresa seja a
proponente e executora da atividade de formação, não podendo representar mais ninguém
senão ela mesma.

