






Apresentação

Car�lha desenvolvida para auxiliar na construção de editais, com os seguintes modelos:

- Modelo de Premiação.

- Modelo de Prêmio Arte Cultura em Movimento.

- Modelo de Seleção de Profissionais para realizar oficinas.

- Modelo Edital de Subsídio Mensal para Espaços.

. Legendas

 1.VERDE

Os textos grifados com a cor são apenas sugestões, mas que podem ser adequadas de acordo com verde 

as dinâmicas das secretarias que apresentarão o edital. 

Exemplo: Cabe à formar uma Comissão de Seleção de Projetos, cons�tuída por [NOME DA SECRETARIA] 05 (cinco) 

membros, com experiência na área cultural, sendo 2(dois) servidores da Secretaria Municipal da Cultura e 03 (três) profissionais 

da sociedade civil com experiência na área cultural, indicados pelo gestor da pasta e nomeados por Portaria. 

No exemplo, o texto se refere ao número de pessoas para avaliar as propostas. O número destacado 

sugerido é “ ”. Contudo, caso o município que propõe o edital não tenha esse efe�vo de 05 (cinco) membros

pessoas, pode-se adequar para um número ímpar menor

2.VERMELHO

Os textos grifados com a cor são para serem subs�tuídos por nomes de secretarias e outros vermelha 

órgãos responsáveis do município, ou por datas específicas. 

Exemplo: Cabe à  formar uma Comissão de Seleção de Projetos, cons�tuída por 05 (cinco) [NOME DA SECRETARIA]

membros, com experiência na área cultural, sendo 2(dois) servidores da Secretaria Municipal da Cultura e 03 (três) profissionais 

da sociedade civil com experiência na área cultural, indicados pelo gestor da pasta e nomeados por Portaria.

No exemplo, o texto se refere ao nome da secretaria que irá formar os membros da comissão destacado 

que irão avaliar as propostas. 
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MODELO DE PREMIAÇÃO

EDITAL DE PREMIAÇÃO PARA GRAVAÇÃO MUSICAL, VIDEOCLIPES, EP´s, CD´s, E DVD´s
Nº [NÚMERO/ANO]

      

O [NOME DO ÓRGÃO] [NOME DA SECRETARIA] – [SIGLA]/SE, por meio da  torna público o EDITAL DE PREMIAÇÃO PARA 

GRAVAÇÃO MUSICAL, VIDEOCLIPES, EP´s, CD´s, E DVD´s nº , como forma de ação da Lei nº 14.017, de [NÚMERO/ANO]

29 de junho de 2020, conhecida como Lei Aldir Blanc que des�na ações emergenciais do setor cultural em virtude da 

pandemia do Covid-19. 

 1. DO OBJETO

 O presente Edital de Premiação para Gravação Musical, Videoclipes, EP´s, CD´s e DVDs nº [NÚMERO/ANO], 

visa a premiação de ar�stas e agentes culturais que comprovem atuação mínima de 24 (vinte e quatro) meses 

imediatamente anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020.

   Os (as) premiados (as) par�ciparão das programações as quais poderão ser transmi�das pela internet ou 

disponibilizadas por meio de redes sociais e/ou outras plataformas digitais, conforme Art.2º, inciso III da Lei nº 

14.017/2020. Estas poderão também ser veiculadas em rádio e TV. Em caso de programações semipresenciais e/ou 

presenciais, ambas estarão em consonância com os decretos estaduais e municipais vigentes no período de 

realização, seguindo os protocolos sanitários para enfretamento do Covid-19.

 2. DO OBJETIVO

   Selecionar propostas apresentadas para gravação e lançamento de obras de ar�stas sergipanos através de 

gravações de áudio, videoclipes e DVDs para contribuir com a valorização e difusão da produção musical.

         3.DA INSCRIÇÃO E PRAZOS

      3.1. As inscrições serão realizadas no período de  de  a  de  de .[DIA] [MÊS] [dIA] [MÊS] [ANO]

     3.2. As inscrições serão realizadas de forma gratuita e devem ser preenchidas no formulário online, diretamente 

na Plataforma Mapa Cultural de Sergipe  .h�ps://mapas.cultura.se.gov.br

  3.3. O Proponente deverá possuir cadastro com as informações atualizadas na Plataforma 

h�ps://mapas.cultura.se.gov.br.

    3.4. Poderão par�cipar residentes no Estado de Sergipe, que comprovem atuação nas áreas ar�s�ca e cultural 

nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 29 de junho 

de 2020.

    3.5. Poderão par�cipar também ar�stas circences e de rua que comprovem permanência no território sergipano 

durante a pandemia do Covid-19.

     3.6. Poderão par�cipar Pessoas Físicas maiores de 18 anos e Pessoas Jurídicas. 

    3.7. A /SE não se responsabilizará por falha na inscrição por conta de problemas em servidores de [SIGLA]
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Apresentação

Car�lha desenvolvida para auxiliar na construção de editais, com os seguintes modelos:

- Modelo de Premiação.

- Modelo de Prêmio Arte Cultura em Movimento.

- Modelo de Seleção de Profissionais para realizar oficinas.

- Modelo Edital de Subsídio Mensal para Espaços.

. Legendas

 1.VERDE

Os textos grifados com a cor são apenas sugestões, mas que podem ser adequadas de acordo com verde 

as dinâmicas das secretarias que apresentarão o edital. 

Exemplo: Cabe à formar uma Comissão de Seleção de Projetos, cons�tuída por [NOME DA SECRETARIA] 05 (cinco) 

membros, com experiência na área cultural, sendo 2(dois) servidores da Secretaria Municipal da Cultura e 03 (três) profissionais 

da sociedade civil com experiência na área cultural, indicados pelo gestor da pasta e nomeados por Portaria. 

No exemplo, o texto se refere ao número de pessoas para avaliar as propostas. O número destacado 

sugerido é “ ”. Contudo, caso o município que propõe o edital não tenha esse efe�vo de 05 (cinco) membros

pessoas, pode-se adequar para um número ímpar menor

2.VERMELHO

Os textos grifados com a cor são para serem subs�tuídos por nomes de secretarias e outros vermelha 

órgãos responsáveis do município, ou por datas específicas. 

Exemplo: Cabe à  formar uma Comissão de Seleção de Projetos, cons�tuída por 05 (cinco) [NOME DA SECRETARIA]

membros, com experiência na área cultural, sendo 2(dois) servidores da Secretaria Municipal da Cultura e 03 (três) profissionais 

da sociedade civil com experiência na área cultural, indicados pelo gestor da pasta e nomeados por Portaria.

No exemplo, o texto se refere ao nome da secretaria que irá formar os membros da comissão destacado 

que irão avaliar as propostas. 
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MODELO DE PREMIAÇÃO

EDITAL DE PREMIAÇÃO PARA GRAVAÇÃO MUSICAL, VIDEOCLIPES, EP´s, CD´s, E DVD´s
Nº [NÚMERO/ANO]

      

O [NOME DO ÓRGÃO] [NOME DA SECRETARIA] – [SIGLA]/SE, por meio da  torna público o EDITAL DE PREMIAÇÃO PARA 

GRAVAÇÃO MUSICAL, VIDEOCLIPES, EP´s, CD´s, E DVD´s nº , como forma de ação da Lei nº 14.017, de [NÚMERO/ANO]

29 de junho de 2020, conhecida como Lei Aldir Blanc que des�na ações emergenciais do setor cultural em virtude da 

pandemia do Covid-19. 

 1. DO OBJETO

 O presente Edital de Premiação para Gravação Musical, Videoclipes, EP´s, CD´s e DVDs nº [NÚMERO/ANO], 

visa a premiação de ar�stas e agentes culturais que comprovem atuação mínima de 24 (vinte e quatro) meses 

imediatamente anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020.

   Os (as) premiados (as) par�ciparão das programações as quais poderão ser transmi�das pela internet ou 

disponibilizadas por meio de redes sociais e/ou outras plataformas digitais, conforme Art.2º, inciso III da Lei nº 

14.017/2020. Estas poderão também ser veiculadas em rádio e TV. Em caso de programações semipresenciais e/ou 

presenciais, ambas estarão em consonância com os decretos estaduais e municipais vigentes no período de 

realização, seguindo os protocolos sanitários para enfretamento do Covid-19.

 2. DO OBJETIVO

   Selecionar propostas apresentadas para gravação e lançamento de obras de ar�stas sergipanos através de 

gravações de áudio, videoclipes e DVDs para contribuir com a valorização e difusão da produção musical.

         3.DA INSCRIÇÃO E PRAZOS

      3.1. As inscrições serão realizadas no período de  de  a  de  de .[DIA] [MÊS] [dIA] [MÊS] [ANO]

     3.2. As inscrições serão realizadas de forma gratuita e devem ser preenchidas no formulário online, diretamente 

na Plataforma Mapa Cultural de Sergipe  .h�ps://mapas.cultura.se.gov.br

  3.3. O Proponente deverá possuir cadastro com as informações atualizadas na Plataforma 

h�ps://mapas.cultura.se.gov.br.

    3.4. Poderão par�cipar residentes no Estado de Sergipe, que comprovem atuação nas áreas ar�s�ca e cultural 

nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 29 de junho 

de 2020.

    3.5. Poderão par�cipar também ar�stas circences e de rua que comprovem permanência no território sergipano 

durante a pandemia do Covid-19.

     3.6. Poderão par�cipar Pessoas Físicas maiores de 18 anos e Pessoas Jurídicas. 

    3.7. A /SE não se responsabilizará por falha na inscrição por conta de problemas em servidores de [SIGLA]
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4.1.1. RG, CPF e Comprovante de residência atualizado.

 4.1.2. Dados bancários da Conta Corrente ou Poupança do (a) Proponente.

     4.2. De Pessoa Jurídica:

 4.2.1. Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado. 

 4.2.2. Comprovante de CNPJ de acordo com a área de atuação, compa�vel com o objeto deste Edital.

 4.2.3. RG, CPF e Comprovante de residência atualizado do (a) representante legal da empresa.

 4.2.4. Dados bancários da Conta Corrente Jurídica da empresa.

     4.3. De Micro-empreendedor Individual – MEI

 4.3.1. Cer�ficado da Condição do Micro-empreendedor Individual – CCMEI.

 4.3.2. RG, CPF e Comprovante de residência atualizado.

 4.3.3. Dados bancários da Conta Corrente ou Poupança do (a) Proponente.

        - Os selecionados deverão enviar os documentos digitalizados diretamente na Plataforma Mapa Cultural de   

Sergipe h�ps://mapas.cultura.se.gov.br

             - A Pessoa Física poderá optar por ser representada por MEI compá�vel com a proposta.

         5.DOS EIXOS DE PREMIAÇÃO

     5.1. EIXO 01: SINGLE 

     TOTAL DE VAGAS:  ( ).[XX] ESCREVER POR EXTENSO

     - Gravação de 01 (uma) faixa (música) inédita para ser lançada de forma virtual através de plataformas digitais.

5.2. EIXO 02: VIDEOCLIPE

TOTAL DE VAGAS: ( ).[XX] ESCREVER POR EXTENSO

- Gravação de 01 (um) videoclipe (audiovisual) para ser lançado de forma virtual através de plataformas digitais.
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internet, em provedores de acesso, na transmissão de dados, na linha de comunicação ou qualquer outra razão, 

cabendo ao(a) proponente a devida prudência para realização dos atos necessários em tempo hábil.

   3.8. Caso seja necessário, quaisquer informações ou dúvidas sobre a inscrição, estas deverão ser encaminhadas à 

[SIGLA], para análise, por meio do seguinte e-mail: . XXXXXXXXXXXXXXXXX

     3.9. Não poderão par�cipar do presente edital:

       3.9.1. Titulares de cargos efe�vos, comissionados, empregados temporários e terceirizados da /SE. [SIGLA]

  3.9.2. Integrantes da Comissão de Seleção, seus cônjuges ou parentes consangüíneos de 1º grau.

 3.9.3. Membros do Conselho Estadual de Cultura de Sergipe, salvo os conselheiros que estão em

afastamento, conforme o parágrafo 12º, do ar�go 02 do Decreto Estadual de nº 40.675 de 21 de setembro de

2020.

3.9.4. Membros do Comitê Gestor, conforme Decreto Estadual nº 40.675 de 21 de setembro de 2020.

 3.9.5. Pessoa Física ou Jurídica que esteja impedida de contratar com a Administração Pública Estadual.

4. DA DOCUMENTAÇÃO 

     4.1. De Pessoa Física: 

 

5.3. EIXO 03: EP (5 FAIXAS)

             TOTAL DE VAGAS:  ( ).[XX] ESCREVER POR EXTENSO

- Gravação de Ep (Mini álbum) com 5 faixas (músicas) inéditas para ser lançado de forma virtual através de 

plataformas digitais.

5.4. EIXO 04: ÁLBUM INTÉRPRETE (12 FAIXAS)

             TOTAL DE VAGAS: ( ).[XX] ESCREVER POR EXTENSO

- Gravação de Álbum com 12 faixas (músicas) de ar�stas que trabalham na noite para ser lançado de forma 

virtual através de plataformas digitais.

5.5. EIXO 05: ÁLBUM (12 FAIXAS)

 TOTAL DE VAGAS: ( ).[XX] ESCREVER POR EXTENSO

            - Gravação de Álbum com 12 faixas (músicas) inéditas para ser lançado de forma virtual  através de plataformas 

digitais.

5.6. EIXO 06: DVD (90 minutos)

TOTAL DE VAGAS:  ( ).[XX] ESCREVER POR EXTENSO

- Gravação de DVD com duração de 90 (noventa) minutos para ser lançado de forma virtual  através de 

plataformas digitais.

6. REQUISITOS GERAIS PARA PREMIAÇÃO:

     6.1. Atuação de pelo menos 24 (vinte e quatro) meses;

  6 . 2 . A p re s e n t a r  p ro p o s t a  d e  g rava ç ã o  ( Fo r m u l á r i o  o n l i n e  d i s p o n í v e l  n a  P l a t a fo r m a 

h�ps://mapas.cultura.se.gov.br);

     6.3. Nas propostas de gravação de Videoclipe, o ar�sta deve possuir o fonograma  (gravação da música) pronto;

 - Gravação apenas de obras inéditas e de caráter autoral, exceto nos eixos álbum  intérprete (12 Faixas) e DVD 

(90 Minutos); 

6.4. Entregar a gravação da proposta, o lançamento nas plataformas digitais e o clipping para divulgação das

gravações;

6.5. U�lizar profissionais técnicos, músicos, estúdios e gravadoras com sede no Estado de Sergipe;

6.6. Apresentar comprovações em fichas técnicas da gravação;

6.7. Para as obras que não sejam de autoria do proponente, o proponente selecionado deverá apresentar

documento que autorize a gravação do fonograma em questão, pelo detentor da obra. 

6.8. Disponibilizar gravação para inserção na programação da TV e Rádio Aperipê;

6.9. Todas as gravações dos (as) selecionados (as) serão disponibilizadas ao acervo do Governo de Estado de

Sergipe, como forma de difusão de novas obras;

6.10. Os direitos autorais das gravações são de responsabilidade dos proponentes selecionados; 

6.11. Todas as obras devem ter caráter invendável. 
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4.1.1. RG, CPF e Comprovante de residência atualizado.

 4.1.2. Dados bancários da Conta Corrente ou Poupança do (a) Proponente.

     4.2. De Pessoa Jurídica:

 4.2.1. Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado. 

 4.2.2. Comprovante de CNPJ de acordo com a área de atuação, compa�vel com o objeto deste Edital.

 4.2.3. RG, CPF e Comprovante de residência atualizado do (a) representante legal da empresa.

 4.2.4. Dados bancários da Conta Corrente Jurídica da empresa.

     4.3. De Micro-empreendedor Individual – MEI

 4.3.1. Cer�ficado da Condição do Micro-empreendedor Individual – CCMEI.

 4.3.2. RG, CPF e Comprovante de residência atualizado.

 4.3.3. Dados bancários da Conta Corrente ou Poupança do (a) Proponente.

        - Os selecionados deverão enviar os documentos digitalizados diretamente na Plataforma Mapa Cultural de   

Sergipe h�ps://mapas.cultura.se.gov.br

             - A Pessoa Física poderá optar por ser representada por MEI compá�vel com a proposta.

         5.DOS EIXOS DE PREMIAÇÃO

     5.1. EIXO 01: SINGLE 

     TOTAL DE VAGAS:  ( ).[XX] ESCREVER POR EXTENSO

     - Gravação de 01 (uma) faixa (música) inédita para ser lançada de forma virtual através de plataformas digitais.

5.2. EIXO 02: VIDEOCLIPE

TOTAL DE VAGAS: ( ).[XX] ESCREVER POR EXTENSO

- Gravação de 01 (um) videoclipe (audiovisual) para ser lançado de forma virtual através de plataformas digitais.
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internet, em provedores de acesso, na transmissão de dados, na linha de comunicação ou qualquer outra razão, 

cabendo ao(a) proponente a devida prudência para realização dos atos necessários em tempo hábil.

   3.8. Caso seja necessário, quaisquer informações ou dúvidas sobre a inscrição, estas deverão ser encaminhadas à 

[SIGLA], para análise, por meio do seguinte e-mail: . XXXXXXXXXXXXXXXXX

     3.9. Não poderão par�cipar do presente edital:

       3.9.1. Titulares de cargos efe�vos, comissionados, empregados temporários e terceirizados da /SE. [SIGLA]

  3.9.2. Integrantes da Comissão de Seleção, seus cônjuges ou parentes consangüíneos de 1º grau.

 3.9.3. Membros do Conselho Estadual de Cultura de Sergipe, salvo os conselheiros que estão em

afastamento, conforme o parágrafo 12º, do ar�go 02 do Decreto Estadual de nº 40.675 de 21 de setembro de

2020.

3.9.4. Membros do Comitê Gestor, conforme Decreto Estadual nº 40.675 de 21 de setembro de 2020.

 3.9.5. Pessoa Física ou Jurídica que esteja impedida de contratar com a Administração Pública Estadual.

4. DA DOCUMENTAÇÃO 

     4.1. De Pessoa Física: 

 

5.3. EIXO 03: EP (5 FAIXAS)

             TOTAL DE VAGAS:  ( ).[XX] ESCREVER POR EXTENSO

- Gravação de Ep (Mini álbum) com 5 faixas (músicas) inéditas para ser lançado de forma virtual através de 

plataformas digitais.

5.4. EIXO 04: ÁLBUM INTÉRPRETE (12 FAIXAS)

             TOTAL DE VAGAS: ( ).[XX] ESCREVER POR EXTENSO

- Gravação de Álbum com 12 faixas (músicas) de ar�stas que trabalham na noite para ser lançado de forma 

virtual através de plataformas digitais.

5.5. EIXO 05: ÁLBUM (12 FAIXAS)

 TOTAL DE VAGAS: ( ).[XX] ESCREVER POR EXTENSO

            - Gravação de Álbum com 12 faixas (músicas) inéditas para ser lançado de forma virtual  através de plataformas 

digitais.

5.6. EIXO 06: DVD (90 minutos)

TOTAL DE VAGAS:  ( ).[XX] ESCREVER POR EXTENSO

- Gravação de DVD com duração de 90 (noventa) minutos para ser lançado de forma virtual  através de 

plataformas digitais.

6. REQUISITOS GERAIS PARA PREMIAÇÃO:

     6.1. Atuação de pelo menos 24 (vinte e quatro) meses;

  6 . 2 . A p re s e n t a r  p ro p o s t a  d e  g rava ç ã o  ( Fo r m u l á r i o  o n l i n e  d i s p o n í v e l  n a  P l a t a fo r m a 

h�ps://mapas.cultura.se.gov.br);

     6.3. Nas propostas de gravação de Videoclipe, o ar�sta deve possuir o fonograma  (gravação da música) pronto;

 - Gravação apenas de obras inéditas e de caráter autoral, exceto nos eixos álbum  intérprete (12 Faixas) e DVD 

(90 Minutos); 

6.4. Entregar a gravação da proposta, o lançamento nas plataformas digitais e o clipping para divulgação das

gravações;

6.5. U�lizar profissionais técnicos, músicos, estúdios e gravadoras com sede no Estado de Sergipe;

6.6. Apresentar comprovações em fichas técnicas da gravação;

6.7. Para as obras que não sejam de autoria do proponente, o proponente selecionado deverá apresentar

documento que autorize a gravação do fonograma em questão, pelo detentor da obra. 

6.8. Disponibilizar gravação para inserção na programação da TV e Rádio Aperipê;

6.9. Todas as gravações dos (as) selecionados (as) serão disponibilizadas ao acervo do Governo de Estado de

Sergipe, como forma de difusão de novas obras;

6.10. Os direitos autorais das gravações são de responsabilidade dos proponentes selecionados; 

6.11. Todas as obras devem ter caráter invendável. 
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EIXO CATEGORIAS VAGAS ESTIMADAS 

VALOR UNITÁRIO 
BRUTO ESTIMADO R$

VALOR TOTAL BRUTO 
ESTIMADO R$

EIXO 01 SINGLE [XX] R$ [XXX,XX] R$ [XXX,XX]

EIXO 02 VIDEOCLIPE [XX] R$ [XXX,XX] R$ [XXX,XX]

EIXO 03 EP [XX] R$ [XXX,XX] R$ [XXX,XX]

EIXO 04 ÁLBUM 
INTÉRPRETE

[XX] R$ [XXX,XX] R$ [XXX,XX]

EIXO 05 ÁLBUM [XX] R$ [XXX,XX] R$ [XXX,XX]

EIXO 06 DVD [XX] R$ [XXX,XX] R$ [XXX,XX]

VALOR TOTAL DO EDITAL – R$ [XXX,XX]

7.DO VALOR DO PRÊMIO

 

7.1. Os valores dos Prêmios apresentados correspondem a valores brutos.

7.2. Do valor total do prêmio a ser pago, a /SE fará a retenção do imposto de renda e outros tributos [SIGLA]

devidos, de acordo com a legislação em vigor.

7.3. Os pagamentos ocorrerão por meio de depósito, através de transferência bancária. Pessoa Física em conta 

corrente ou poupança do Proponente. Pessoa Jurídica em Conta Corrente Jurídica em nome do CNPJ 

cadastrado.

7.4. Os(as) proponentes selecionados(as) assinarão recibos ou entregarão nota fiscal junto à /SE, [SIGLA]

localizada na . [ENDEREÇO COMPLETO]

8. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

 8.1. Os prêmios serão concedidos analisando os seguintes critérios:

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

Excelência, originalidade e relevância da proposta: 
Qualidade, compatibilidade da proposta e contribuição para a valorização cultural e 
artística local.

0 a 20

Efeito multiplicador: 
- Proposta de interesse público e impacto social; 0 a 20

Potencial de realização do Proponente:
- Serão analisadas as informações e documentos apresentados no portfólio que 
está na Plataforma https://mapas.cultura.se.gov.br.

0 a 20

PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL 60 pontos

cartilha - modelo de editais - 09

8.2. Caso haja empate na totalização de pontos, a Comissão de Seleção considerará o Proponente que tenha 

apresentado o maior número de realizações em seu campo de atuação, conforme apresentado no por�ólio. 

8.3. Serão divulgadas as notas finais. Não haverá divulgação de pareceres específicos para cada proposta 

inscrita ou Proponente.

9.DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

9.1. Serão compostas 02 (duas) comissões de seleção:

COMISSÃO A: EIXOS 01, 03, 04 e 05. 

COMISSÃO B: EIXOS 02 e 06.

9.2. A Comissão será composta por 03 (três) membros convidados pela /SE, sendo   01 (um) destes,[SIGLA]

membro do Conselho Estadual de Cultura. 

     9.3. A Comissão de Seleção será ins�tuída por portaria publicada no Diário Oficial do Estado.

 9.4.Caberá à Comissão de Seleção analisar e selecionar as propostas conforme os critérios estabelecidos no

  item 07 neste Edital.

10. DO RESULTADO E PRAZOS

 10.1.O resultado dos(as) proponentes selecionados(as)  e suplentes será publicado oficialmente no Diário

Oficial do Estado de Sergipe, no site [ endereço virtual do site] e a na Plataforma Mapa Cultural de Sergipe

h�ps://mapas.cultura.se.gov.br  na data prevista de de de    .[dia] [mês] [ano]

 10.2. Do resultado da seleção, caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias utéis, enviado através do sistema e-doc

protocolo externo, conforme os Decretos Estaduais de números 40.394/2019 e 40.588/2020, e obterá a

resposta em até 02 (dois) dias úteis.

 10.3. O Cronograma da Programação será divulgado após o resultado final, posterior ao prazo de recurso,

correspondendo ao período de .[xxxxxxxx]

 10.4. O proponente selecionado que por algum mo�vo não puder executar sua proposta, deverá comunicar

formalmente à /SE, através do sistema e-doc protocolo externo, a desistência até 15 (quinze) dias úteis [SIGLA]

antes da data de realização da a�vidade. 

 10.5. Em caso de não realização da a�vidade, o proponente selecionado sofrerá penalidade, conforme o item

12 deste Edital.

 10.6. Tanto em caso de desistência quanto não realização da a�vidade de quaisquer proponente selecionado

caberá à /SE convocar os suplentes até exaurir os mesmos, conforme disponibilidade financeira.[SIGLA]

 11. CABERÁ À /SE[SIGLA]

 11.1.Conceder o Prêmio ao(a) proponente selecionado(a) que es�ver com documentação em dias, assinar

autodeclaração e o Termo de Compromisso.

11.2. Orientar e acompanhar os(as) proponentes selecionados(as) no cumprimento do Termo de Compromisso.

11.3. Divulgar as programações de todos os(as) proponentes selecionados(as), conforme calendário

posteriormente publicado pela /SE. [SIGLA]

   11.4. Solicitar, caso necessário, complementação de documentação dos(as) proponentes selecionados(as).
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EIXO CATEGORIAS VAGAS ESTIMADAS 

VALOR UNITÁRIO 
BRUTO ESTIMADO R$

VALOR TOTAL BRUTO 
ESTIMADO R$

EIXO 01 SINGLE [XX] R$ [XXX,XX] R$ [XXX,XX]

EIXO 02 VIDEOCLIPE [XX] R$ [XXX,XX] R$ [XXX,XX]

EIXO 03 EP [XX] R$ [XXX,XX] R$ [XXX,XX]

EIXO 04 ÁLBUM 
INTÉRPRETE

[XX] R$ [XXX,XX] R$ [XXX,XX]

EIXO 05 ÁLBUM [XX] R$ [XXX,XX] R$ [XXX,XX]

EIXO 06 DVD [XX] R$ [XXX,XX] R$ [XXX,XX]

VALOR TOTAL DO EDITAL – R$ [XXX,XX]

7.DO VALOR DO PRÊMIO

 

7.1. Os valores dos Prêmios apresentados correspondem a valores brutos.

7.2. Do valor total do prêmio a ser pago, a /SE fará a retenção do imposto de renda e outros tributos [SIGLA]

devidos, de acordo com a legislação em vigor.

7.3. Os pagamentos ocorrerão por meio de depósito, através de transferência bancária. Pessoa Física em conta 

corrente ou poupança do Proponente. Pessoa Jurídica em Conta Corrente Jurídica em nome do CNPJ 

cadastrado.

7.4. Os(as) proponentes selecionados(as) assinarão recibos ou entregarão nota fiscal junto à /SE, [SIGLA]

localizada na . [ENDEREÇO COMPLETO]

8. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

 8.1. Os prêmios serão concedidos analisando os seguintes critérios:

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

Excelência, originalidade e relevância da proposta: 
Qualidade, compatibilidade da proposta e contribuição para a valorização cultural e 
artística local.

0 a 20

Efeito multiplicador: 
- Proposta de interesse público e impacto social; 0 a 20

Potencial de realização do Proponente:
- Serão analisadas as informações e documentos apresentados no portfólio que 
está na Plataforma https://mapas.cultura.se.gov.br.

0 a 20

PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL 60 pontos
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8.2. Caso haja empate na totalização de pontos, a Comissão de Seleção considerará o Proponente que tenha 

apresentado o maior número de realizações em seu campo de atuação, conforme apresentado no por�ólio. 

8.3. Serão divulgadas as notas finais. Não haverá divulgação de pareceres específicos para cada proposta 

inscrita ou Proponente.

9.DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

9.1. Serão compostas 02 (duas) comissões de seleção:

COMISSÃO A: EIXOS 01, 03, 04 e 05. 

COMISSÃO B: EIXOS 02 e 06.

9.2. A Comissão será composta por 03 (três) membros convidados pela /SE, sendo   01 (um) destes,[SIGLA]

membro do Conselho Estadual de Cultura. 

     9.3. A Comissão de Seleção será ins�tuída por portaria publicada no Diário Oficial do Estado.

 9.4.Caberá à Comissão de Seleção analisar e selecionar as propostas conforme os critérios estabelecidos no

  item 07 neste Edital.

10. DO RESULTADO E PRAZOS

 10.1.O resultado dos(as) proponentes selecionados(as)  e suplentes será publicado oficialmente no Diário

Oficial do Estado de Sergipe, no site [ endereço virtual do site] e a na Plataforma Mapa Cultural de Sergipe

h�ps://mapas.cultura.se.gov.br  na data prevista de de de    .[dia] [mês] [ano]

 10.2. Do resultado da seleção, caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias utéis, enviado através do sistema e-doc

protocolo externo, conforme os Decretos Estaduais de números 40.394/2019 e 40.588/2020, e obterá a

resposta em até 02 (dois) dias úteis.

 10.3. O Cronograma da Programação será divulgado após o resultado final, posterior ao prazo de recurso,

correspondendo ao período de .[xxxxxxxx]

 10.4. O proponente selecionado que por algum mo�vo não puder executar sua proposta, deverá comunicar

formalmente à /SE, através do sistema e-doc protocolo externo, a desistência até 15 (quinze) dias úteis [SIGLA]

antes da data de realização da a�vidade. 

 10.5. Em caso de não realização da a�vidade, o proponente selecionado sofrerá penalidade, conforme o item

12 deste Edital.

 10.6. Tanto em caso de desistência quanto não realização da a�vidade de quaisquer proponente selecionado

caberá à /SE convocar os suplentes até exaurir os mesmos, conforme disponibilidade financeira.[SIGLA]

 11. CABERÁ À /SE[SIGLA]

 11.1.Conceder o Prêmio ao(a) proponente selecionado(a) que es�ver com documentação em dias, assinar

autodeclaração e o Termo de Compromisso.

11.2. Orientar e acompanhar os(as) proponentes selecionados(as) no cumprimento do Termo de Compromisso.

11.3. Divulgar as programações de todos os(as) proponentes selecionados(as), conforme calendário

posteriormente publicado pela /SE. [SIGLA]

   11.4. Solicitar, caso necessário, complementação de documentação dos(as) proponentes selecionados(as).



12. CABERÁ AO (A) PROPONENTE SELECIONADO  (A)

 12.1. Baixar, assinar e enviar a auto-declaração disponível na Plataforma Mapa Cultural de Sergipe

h�ps://mapas.cultura.se.gov.br.

 12.2. Baixar, assinar e cumprir com o Termo de Compromisso disponível na Plataforma Mapa Cultural de

Sergipe  h�ps://mapas.cultura.se.gov.br.

  12.3. Manter, durante toda a vigência deste edital e suas possíveis prorrogações, os documentos apresentados,

devidamente atualizados. Além disso, conceder outros documentos dis�ntos para complementação em caso de

solicitação da /SE.[SIGLA]

 12.4. Ao término de realização da proposta, o contemplado deverá encaminhar relatório de execução da

a�vidade com texto e fotos no prazo de 03 (três) dias.

 12.5.O Proponente contemplado ficará integralmente responsável pelas despesas com translado, alimentação,

diárias e outras incidentes sobre a produção, apresentação ou exibição da proposta selecionada, eximindo a

[SIGLA]/SE de quaisquer responsabilidades. 

  12.6. Incluir em todos os materiais de divulgação e produção as marcas nessa ordem: Bicentenário do Estado

de Sergipe, Conselho Estadual de Cultura, [NOME DO ÓRGÃO], Governo do Estado de Sergipe, Secretária

Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, disponíveis no site [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx].

 13. PENALIDADES

13.1. O(a) premiado(a) que desis�u e recebeu o pagamento deverá res�tuir o valor da premiação em prestação

de serviços, definidos pela /SE. [SIGLA]

 13.2. O(a) premiado(a) que não realizar o item 12.1 ficará sem contratar ou licitar com a /SE, pelo prazo[SIGLA]

de 02 (dois) anos. 

 14. DISPOSIÇÕES GERAIS

 14.1. A inscrição do Proponente configura a aceitação integral de todas as condições estabelecidas neste Edital

de Premiação.

 14.2. O edital garante 50% de oportunidades para afrodescedentes, considerando que este público representa

a maioria dos ar�stas inscritos em nosso cadastro estadual, bem como a maioria dos es�los musicais ser de

origem afro.

 14.3. O edital garante equidade na seleção para mulheres, LGBTQIA+, Juventude, bem como acessibilidade e

interiorização das propostas.

 14.4. Nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 9.610/98 (Direitos Autorais), o(a) contemplado(a)  no presente

Edital, autoriza a /SE a arquivar, armazenar e divulgar a proposta executada em diferentes plataformas[SIGLA]

digitais, rádio e TV, sob sua responsabilidade com fins educa�vos e culturais de acordo com as modalidades

previstas na referida Lei.

 14.5. Após a seleção dos(as) proponentes, caso não haja selecionado(a) e suplentes suficientes, a /SE[SIGLA]

poderá remanejar os recursos remanescentes dentro do mesmo Eixo, entre os Eixos e para outros Editais, desde

que u�lizem os recursos da Lei nº 14.017/2020, o�mizando recurso, tempo e atendendo a um maior número de

beneficiários. 

 14.6. Os recursos dos editais podem ser suplementados em caso de saldo Inciso I – Renda Emergencial, bem
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como, os recursos de reversão dos municípios. 

  14.7. Os casos omissos serão resolvidos pela /SE.[SIGLA]

 15. DA VIGÊNCIA

 O presente Prêmio terá vigência no dia de sua publicação no Diário Oficial do Estado até o dia 19 de junho de 

2021, sendo admi�da prorrogação mediante decreto e/ou orientação estabelecido pelo Governo Federal no 

tocante à Lei nº 14.017/2020, caso ocorra. 

[município] [dia] [mês] [ano]/SE, , , .

[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]

Presidente

[nome da secretaria]– [SIGLA]/SE
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como, os recursos de reversão dos municípios. 
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[município] [dia] [mês] [ano]/SE, , , .

[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]

Presidente

[nome da secretaria]– [SIGLA]/SE
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MODELO DE PRÊMIO ARTE E CULTURA EM MOVIMENTO

EDITAL Nº  - SECRETARIA DA CULTURA[NÚMERO/ANO]
LEI FEDERAL Nº 14.017, de 29 de JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC PRÊMIO ARTE E CULTURA
EM MOVIMENTO

       A Prefeitura do Município de , pessoa jurídica de direito público, com sede na , [NOME DO MUNICÍPIO] [ENDEREÇO]

por meio da , torna público o presente Edital para a seleção e premiação de inicia�vas [NOME DA SECRETARIA]

ar�s�cas e culturais que deverão ser disponibilizadas em plataformas virtuais, em atendimento ao disposto na Lei 

Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais 

des�nadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legisla�vo Federal nº 6, de 20 de março de 2020, e nas condições e exigências estabelecidas neste Edital

       1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

    1.1. A seleção e premiação de inicia�vas ar�s�cas e culturais para a aplicação da Lei Aldir Blanc no município de 

[NOME DO MUNICÍPIO] [NOME DO MUNICÍPIO]é uma realização da Prefeitura de , por meio da Secretaria da 

Cultura, com apoio de recursos emergenciais da Lei Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc nº 14.017, de 29 

de junho de2020.

  1.2. Sua realização visa minimizar os impactos sociais e econômicos sofridos pelos profissionais da cultura, 

grupos, cole�vos e espaços culturais, os quais �veram suas a�vidades interrompidas pelas medidas de 

isolamento social ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, através de inicia�vas ar�s�cas e culturais.

    1.3. Este edital atende ao Inciso III, ar�go 2º da Lei Aldir Blanc, des�nado à manutenção de agentes, de espaços, 

de inicia�vas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de a�vidades de economia cria�va e de economia 

solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de a�vidades ar�s�cas 

e culturais que possam ser transmi�das pela Internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras 

plataformas digitais.

    2. DO OBJETO

  2.1 O presente edital tem por finalidade reconhecer e premiar inicia�vas ar�s�cas e culturais, tendo como 

obje�vo a disseminação da arte e cultura de maneira virtual, podendo par�cipar proponentes pessoas �sicas e 

jurídicas, inclusive Microempreendedor Individual (MEI), em conformidade com o inciso III do ar�go 2º da Lei 

Federal nº 14.017/2020, aqui iden�ficada como Lei Aldir Blanc, regulamentada pelo Decreto Federal 

nº10.464/2020.

    2.2. Este edital visa disponibilizar inicia�vas ar�s�cas e culturais para a população através de conteúdos virtuais   

com duração mínima de 20 minutos e no máximo 90 minutos, tais como: shows,  apresentações ar�s�co-

culturais, tutoriais, vídeo-aulas, esquetes, demonstrações, saraus, para as áreas: música, artes cênicas, 

audiovisual, contação de histórias, literatura, artes visuais, cultura popular, artesanato e outros compa�veis 
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com a linguagem de audiovisual.

    2.3. A produção audiovisual deverá seguir as seguintes orientações: gravação na horizontal, com  boa 

iluminação, qualidade de imagem e de áudio, com boa dicção e clareza, sem ruídos e/ou barulhos externos, no 

padrão de FullHD;

   2.4. Caberá ao proponente/ar�sta:

   a)a produção do material audiovisual com classificação indica�va livre, que deverá ser 

disponibilizada/compar�lhada em suas redes sociais/plataformas digitais, conforme Item 10 deste Edital;

   b)é de inteira responsabilidade do proponente/ar�sta toda a produção (tudo que envolva preparação do 

show, apresentações, vídeo-aula, espetáculo etc.) e equipamentos (som/luz/internet/gravação de 

vídeo/edição), isentando a Prefeitura de Marília de despesas não previstas nesse edital.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  3.1. Poderão par�cipar do presente edital pessoas �sicas maiores de 18 anos e jurídicas, inclusive 

Microempreendedor Individual (MEI), que comprove residência no município e que tenha no cartão CNPJ o 

desenvolvimento de a�vidades relacionadas à produção ar�s�ca e/ou cultural em suas finalidades.

 3.2. Cada proposta poderá contemplar até 6 pessoas, entre ar�stas e demais profissionais envolvidos na 

produção, cujos dados deverão ser descritos nos Anexos II.

   3.3. O proponente (seja pessoa �sica e/ou jurídica ) e todos os demais envolvidos na produção do projeto 

deverão preencher o formulário online, disponível no link  h�ps://mapas.cultura.se.gov.br.

4.DAS INSCRIÇÕES

    4.1. As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas até às 23h59 minutos do dia 06 de novembro de 2020, e serão 

feitas online enviando a ficha de inscrição e demais documentos/declarações preenchidos e assinados, 

exclusivamente para o e-mail da Secretaria da Cultura: contendo no assunto os dados do [xxxxxxxxxxxxxxxx]

presente edital: “EDITAL Nº  - SECRETARIA DACULTURA”[NÚMERO/ANO]

    4.2. Cada proponente poderá apresentar e par�cipar de 01 (uma) única proposta, não sendo permi�da a 

par�cipação de uma mesma pessoa em mais de uma proposta no mesmo edital, estando ciente de que um 

profissional presente em mais de um projeto poderá desclassificar todo o projeto.

       4.3. Na falta de documentos, a inscrição não será considerada.

      4.4. Ao se inscrever neste edital, o proponente reconhece e aceita o es�pulado neste edital, seus anexos e as 

demais normas que o integram.

     4.5. A qualquer momento, a [NOME DA SECRETARIA] poderá solicitar outros documentos que julgar necessários.
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MODELO DE PRÊMIO ARTE E CULTURA EM MOVIMENTO
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audiovisual, contação de histórias, literatura, artes visuais, cultura popular, artesanato e outros compa�veis 

12 - cartilha - modelo de editais

com a linguagem de audiovisual.

    2.3. A produção audiovisual deverá seguir as seguintes orientações: gravação na horizontal, com  boa 

iluminação, qualidade de imagem e de áudio, com boa dicção e clareza, sem ruídos e/ou barulhos externos, no 

padrão de FullHD;

   2.4. Caberá ao proponente/ar�sta:

   a)a produção do material audiovisual com classificação indica�va livre, que deverá ser 

disponibilizada/compar�lhada em suas redes sociais/plataformas digitais, conforme Item 10 deste Edital;

   b)é de inteira responsabilidade do proponente/ar�sta toda a produção (tudo que envolva preparação do 

show, apresentações, vídeo-aula, espetáculo etc.) e equipamentos (som/luz/internet/gravação de 

vídeo/edição), isentando a Prefeitura de Marília de despesas não previstas nesse edital.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  3.1. Poderão par�cipar do presente edital pessoas �sicas maiores de 18 anos e jurídicas, inclusive 

Microempreendedor Individual (MEI), que comprove residência no município e que tenha no cartão CNPJ o 

desenvolvimento de a�vidades relacionadas à produção ar�s�ca e/ou cultural em suas finalidades.

 3.2. Cada proposta poderá contemplar até 6 pessoas, entre ar�stas e demais profissionais envolvidos na 

produção, cujos dados deverão ser descritos nos Anexos II.

   3.3. O proponente (seja pessoa �sica e/ou jurídica ) e todos os demais envolvidos na produção do projeto 

deverão preencher o formulário online, disponível no link  h�ps://mapas.cultura.se.gov.br.

4.DAS INSCRIÇÕES

    4.1. As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas até às 23h59 minutos do dia 06 de novembro de 2020, e serão 

feitas online enviando a ficha de inscrição e demais documentos/declarações preenchidos e assinados, 

exclusivamente para o e-mail da Secretaria da Cultura: contendo no assunto os dados do [xxxxxxxxxxxxxxxx]

presente edital: “EDITAL Nº  - SECRETARIA DACULTURA”[NÚMERO/ANO]

    4.2. Cada proponente poderá apresentar e par�cipar de 01 (uma) única proposta, não sendo permi�da a 

par�cipação de uma mesma pessoa em mais de uma proposta no mesmo edital, estando ciente de que um 

profissional presente em mais de um projeto poderá desclassificar todo o projeto.

       4.3. Na falta de documentos, a inscrição não será considerada.

      4.4. Ao se inscrever neste edital, o proponente reconhece e aceita o es�pulado neste edital, seus anexos e as 

demais normas que o integram.

     4.5. A qualquer momento, a [NOME DA SECRETARIA] poderá solicitar outros documentos que julgar necessários.
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5. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

 5.1. Será disponibilizado para este edital o valor bruto de R$ [xxxxx,xx] (VALOR ESCRITO POR EXTENSO), de

acordo com a disponibilidade financeira, com apoio de recursos provenientes da Lei nº 14.017, de 29 de junho

de 2020, “Lei Aldir Blanc”, que serão distribuídos da seguinte forma:

     5.2. Cada pessoa envolvida na proposta premiada receberá o valor bruto de R$ [XXX,XX] (VALOR ESCRITO POR

      EXTENSO).

      5.2.1.O proponente será o responsável pelo recebimento do valor total referente a apresentações em grupo.

   5.3. Do valor repassado, serão deduzidos impostos cabíveis, conforme legislação vigente, salvo isenção.

  5.4. Não serão aceitos documentos com prazo de validade vencido.

 6. A DOCUMENTAÇÃO

  6.1. No ato da inscrição, a documentação deverá ser enviada no formato em PDF com a ficha de inscrição pelo

e-mail ins�tucional, email: [XXXXXXXXXXXXX]

     6.1.1.Pessoa Jurídica:

          a) Formulário de inscrição, anexo I deste edital;

          b) Declaração de aceite, anexo II deste edital;

          c) Cópia legível do CPF e RG do proponente ou de seu representante legal (em caso de pessoa jurídica);

          d) Cópia do cartão de CNPJ;

          e) Cópia do Cer�ficado da Condição de Microempreendedor Individual (MEI), se for o caso;

       f) Comprovante de endereço atualizado do proponente (com a data de vencimento não anterior a três 

meses), preferencialmente de água, luz e ou telefone;

      g) Conta bancária no nome do proponente para pagamento da premiação: nome do Banco, agência e 

número da conta corrente;

     6.1.2. Pessoa �sica:

          a) Formulário de inscrição, anexo I deste edital;

          b) Declaração, anexo II deste edital;

          c) Cópia legível do CPF e RG do proponente;

      d) Comprovante de endereço atualizado do proponente (com a data de vencimento não anterior a três 

meses), preferencialmente de água, luz e ou telefone;

        e) Conta bancária no nome do proponente para pagamento da premiação: nome do Banco, agência e 

número da contacorrente;

7. DA SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

 Cabe à formar uma Comissão de Seleção de Projetos, cons�tuída por [NOME DA SECRETARIA] 05 (cinco) 

membros, com experiência na área cultural, sendo 2(dois) servidores da Secretaria Municipal da Cultura e 03 

Modalidade de Premiação Quantidade máxima de pessoas 
envolvidas na ação

R$ Prêmio por pessoa

Prêmio Cultura e Arte em 
Movimento

xx R$ 
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(três) profissionais da sociedade civil com experiência na área cultural, indicados pelo gestor da pasta e 

nomeados por Portaria.

  A Comissão de Seleção tem autonomia na análise técnica e decisão de seleção quanto ao projeto 

apresentado, inclusive para desclassificar os que não atendam requisitos mínimos exigidos.

  O processo sele�vo dos projetos ocorrerá de acordo com os seguintes critérios e pontuações:

          a) Clareza da proposta, descrita de maneira clara e obje�va - (0 a 10 pontos);

          b) Relevância ar�s�ca e cultural da proposta - (0 a 10 pontos);

       c) Abrangência cultural da proposta considerando o potencial de comunicação com o público - (0 a 10 

pontos);

          d) Currículo do proponente: experiência comprovada tendo como relevância tempo de atuação do ar�sta 

ou profissional responsável pela apresentação ou a�vidade cultural - (o a 10 pontos);

          e) Trabalho autoral - (0 a 10 pontos).

  Havendo empate na totalização dos pontos, a Comissão de Seleção observará a seguinte ordem de desempate:

          a) projetos com maior pontuação no item 7.3, letra“b”;

          b) projetos com maior pontuação no item 7.3, letra“e”;

   O resultado da seleção será registrado em ata da comissão de seleção e publicado no Diário Oficial do 

Município e site Oficial da Prefeitura Municipal de .[NOME DO MUNICÍPIO]

 Os projetos aprovados deverão entregar o arquivo de vídeo até na  [DATA MÁXIMA DE ENTREGA] [NOME DA

SECRETARIA], localizada na [ENDEREÇO]. 

   Da decisão da Comissão de seleção não caberá recurso.

        8. DO IMPEDIMENTO E VEDAÇÕES

        8.1. Fica vedada a par�cipação de servidor público municipal da administração direta ou indireta, inclusive 

fundações e autarquias, efe�vo ou comissionado, bem como de membros da Comissão de Seleção e Análise de 

Projetos, assim como de seus familiares até 2º grau de parentesco.

           8.2. Não serão aceitas propostas que contenham material impróprio, tais como: propaganda polí�co-par�dário, 

intolerância religiosa; racismo, homofobia e/ou qualquer �po de apologia à violência, incluindo conteúdo que 

contrarie as medidas públicas de enfrentamento à Covid-19.  

        9. DO DIREITO DE USO DE IMAGEM

    9.1. Ao se inscrever neste edital, o proponente concorda com a cessão total e irrestrita de direitos de imagem e 

direitos do autor, que poderão ser u�lizados para fins de divulgação da programação e ações de comunicação 

ins�tucional da .[NOME DA SECRETARIA]

   9.2. Os conteúdos ar�s�co-culturais autorais selecionados por meio deste edital poderão ser totalmente ou 

parcialmente indicados, citados, descritos, transcritos ou u�lizados pela  em trabalhos, [NOME DA SECRETARIA]

publicações (internas ou externas, passíveis ou não de comercialização), cartazes ou quaisquer outros meios de 

promoção e divulgação do patrimônio cultural, inclusive por meio da mídia, mediante a inclusão do respec�vo 
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5. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

 5.1. Será disponibilizado para este edital o valor bruto de R$ [xxxxx,xx] (VALOR ESCRITO POR EXTENSO), de

acordo com a disponibilidade financeira, com apoio de recursos provenientes da Lei nº 14.017, de 29 de junho

de 2020, “Lei Aldir Blanc”, que serão distribuídos da seguinte forma:

     5.2. Cada pessoa envolvida na proposta premiada receberá o valor bruto de R$ [XXX,XX] (VALOR ESCRITO POR

      EXTENSO).

      5.2.1.O proponente será o responsável pelo recebimento do valor total referente a apresentações em grupo.

   5.3. Do valor repassado, serão deduzidos impostos cabíveis, conforme legislação vigente, salvo isenção.

  5.4. Não serão aceitos documentos com prazo de validade vencido.

 6. A DOCUMENTAÇÃO

  6.1. No ato da inscrição, a documentação deverá ser enviada no formato em PDF com a ficha de inscrição pelo

e-mail ins�tucional, email: [XXXXXXXXXXXXX]

     6.1.1.Pessoa Jurídica:

          a) Formulário de inscrição, anexo I deste edital;

          b) Declaração de aceite, anexo II deste edital;

          c) Cópia legível do CPF e RG do proponente ou de seu representante legal (em caso de pessoa jurídica);

          d) Cópia do cartão de CNPJ;

          e) Cópia do Cer�ficado da Condição de Microempreendedor Individual (MEI), se for o caso;

       f) Comprovante de endereço atualizado do proponente (com a data de vencimento não anterior a três 

meses), preferencialmente de água, luz e ou telefone;

      g) Conta bancária no nome do proponente para pagamento da premiação: nome do Banco, agência e 

número da conta corrente;

     6.1.2. Pessoa �sica:

          a) Formulário de inscrição, anexo I deste edital;

          b) Declaração, anexo II deste edital;

          c) Cópia legível do CPF e RG do proponente;

      d) Comprovante de endereço atualizado do proponente (com a data de vencimento não anterior a três 

meses), preferencialmente de água, luz e ou telefone;

        e) Conta bancária no nome do proponente para pagamento da premiação: nome do Banco, agência e 

número da contacorrente;

7. DA SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

 Cabe à formar uma Comissão de Seleção de Projetos, cons�tuída por [NOME DA SECRETARIA] 05 (cinco) 

membros, com experiência na área cultural, sendo 2(dois) servidores da Secretaria Municipal da Cultura e 03 

Modalidade de Premiação Quantidade máxima de pessoas 
envolvidas na ação

R$ Prêmio por pessoa

Prêmio Cultura e Arte em 
Movimento

xx R$ 
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(três) profissionais da sociedade civil com experiência na área cultural, indicados pelo gestor da pasta e 

nomeados por Portaria.

  A Comissão de Seleção tem autonomia na análise técnica e decisão de seleção quanto ao projeto 

apresentado, inclusive para desclassificar os que não atendam requisitos mínimos exigidos.

  O processo sele�vo dos projetos ocorrerá de acordo com os seguintes critérios e pontuações:

          a) Clareza da proposta, descrita de maneira clara e obje�va - (0 a 10 pontos);

          b) Relevância ar�s�ca e cultural da proposta - (0 a 10 pontos);

       c) Abrangência cultural da proposta considerando o potencial de comunicação com o público - (0 a 10 

pontos);

          d) Currículo do proponente: experiência comprovada tendo como relevância tempo de atuação do ar�sta 

ou profissional responsável pela apresentação ou a�vidade cultural - (o a 10 pontos);

          e) Trabalho autoral - (0 a 10 pontos).

  Havendo empate na totalização dos pontos, a Comissão de Seleção observará a seguinte ordem de desempate:

          a) projetos com maior pontuação no item 7.3, letra“b”;

          b) projetos com maior pontuação no item 7.3, letra“e”;

   O resultado da seleção será registrado em ata da comissão de seleção e publicado no Diário Oficial do 

Município e site Oficial da Prefeitura Municipal de .[NOME DO MUNICÍPIO]

 Os projetos aprovados deverão entregar o arquivo de vídeo até na  [DATA MÁXIMA DE ENTREGA] [NOME DA

SECRETARIA], localizada na [ENDEREÇO]. 

   Da decisão da Comissão de seleção não caberá recurso.

        8. DO IMPEDIMENTO E VEDAÇÕES

        8.1. Fica vedada a par�cipação de servidor público municipal da administração direta ou indireta, inclusive 

fundações e autarquias, efe�vo ou comissionado, bem como de membros da Comissão de Seleção e Análise de 

Projetos, assim como de seus familiares até 2º grau de parentesco.

           8.2. Não serão aceitas propostas que contenham material impróprio, tais como: propaganda polí�co-par�dário, 

intolerância religiosa; racismo, homofobia e/ou qualquer �po de apologia à violência, incluindo conteúdo que 

contrarie as medidas públicas de enfrentamento à Covid-19.  

        9. DO DIREITO DE USO DE IMAGEM

    9.1. Ao se inscrever neste edital, o proponente concorda com a cessão total e irrestrita de direitos de imagem e 

direitos do autor, que poderão ser u�lizados para fins de divulgação da programação e ações de comunicação 

ins�tucional da .[NOME DA SECRETARIA]

   9.2. Os conteúdos ar�s�co-culturais autorais selecionados por meio deste edital poderão ser totalmente ou 

parcialmente indicados, citados, descritos, transcritos ou u�lizados pela  em trabalhos, [NOME DA SECRETARIA]

publicações (internas ou externas, passíveis ou não de comercialização), cartazes ou quaisquer outros meios de 

promoção e divulgação do patrimônio cultural, inclusive por meio da mídia, mediante a inclusão do respec�vo 
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   crédito de autoria, sem que caiba ao autor direito à percepção de qualquer valor, inclusive a �tulo de direitos 

autorais.

   9.3. A  e a Comissão de Seleção ficam isentas de responsabilidades sobre fatos [NOME DA SECRETARIA]

decorrentes do uso indevido ou sem autorização de imagens e/ou obras de terceiros, respondendo por isso, 

exclusivamente, o proponente, nos termos da legislação específica.

10. DA DIVULGAÇÃO

 10.1. As propostas beneficiadas com recursos da Lei Federal Aldir Blanc, deverão divulgar o auxílio concedido 

de forma explícita, visível e destacada, conforme segue:

 10.2. Com inserção da logomarca disponibilizada pelo Governo Federal e o Brasão oficial da cidade de [NOME 

DA CIDADE] em todo material gráfico de divulgação do projeto apoiado (materiais impressos de divulgação, 

produtos culturais �sicos, vídeos, mul�meios e outros).

 10.3. Todos os materiais acima citados deverão conter a frase: Projeto apoiado pela Lei Emergencial Aldir Blanc 

nº14.017/2020.

 10.4. Quando da par�cipação do proponente em entrevistas aos órgãos de comunicação ou matérias de 

jornais, deverá divulgar que o projeto foi apoiado pela Lei Emergencial Aldir Blanc.

 10.5. Para efeito de rastreamento da ação nas redes sociais, os vídeos deverão ser iden�ficados com as 

hashtags: #LeiAldirBlanc e #TransparenciaLeiAldirBlanc.[NOME DA CIDADE] 

  10.6. É proibida a divulgação de patrocinadores e/ou apoiadores durante a exibição.

11. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

    11.1. O ato de inscrição no Edital Nº  –  já pressupõe a aceitação e[NÚMERO/ANO] [NOME DA SECRETARIA]

   concordância de todos os termos do presente edital O desrespeito ao presente edital poderá sujeitar a 

inabilitação da inscrição.

 11.2. Na hipótese em que o número de propostas selecionadas seja menor do que quan�dade de prêmios 

oferecidos, poderá ser realizado o remanejamento dos recursos restantes para outras ações de 

implementação da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020.

  11.3. É da responsabilidade do proponente manter todos os dados cadastrais permanentemente atualizados 

junto à , por meio do e-mail ins�tucional: e-mail:[NOME DA SECRETARIA] [X XXXXXXXXX]XXXX

 11.4. O proponente selecionado será o único responsável pela veracidade da proposta e documentos 

encaminhados, isentando a  de qualquer responsabilidade civil ou penal, inclusive no [NOME DA SECRETARIA]

que tange aos compromissos e encargos de fiscal, previdenciária, bancária, de propriedade intelectual e direito 

autoral. 

 11.5. Ao se inscrever, os proponentes cedem os direitos de imagem da ação realizada, por tempo 

indeterminado, à Secretaria Municipal da Cultura que poderá publicá-las em diversos formatos, sem finalidade 

comercial e/ou lucra�va, visando à democra�zação do acesso aos bens culturais,  sempre mencionando os 

referidos créditos dos autores.
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  11.6. Este edital não inviabiliza que o proponente obtenha outros recursos junto à inicia�va pública ou privada, 

exceto os casos de impedimentos previstos na Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural e sua regulamentação. 

11.7. Dúvidas e informações podem ser esclarecidas com a Secretaria Municipal da Cultura Pelo e-mail 

ins�tucional:  e ou pelo telefone .[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] [(xx) xxxxxxxxx]

  11.8. Os casos omissos nesse edital, ou não esclarecidos, serão resolvidos pela Comissão de Análise e Seleção e, 

em caso de dúvidas, pela .[NOME DA SECRETARIA]

[NOME DA CIDADE], DATA

[NOME DO SECRETÁRIO]

Secretário Municipal da Cultura
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   crédito de autoria, sem que caiba ao autor direito à percepção de qualquer valor, inclusive a �tulo de direitos 

autorais.

   9.3. A  e a Comissão de Seleção ficam isentas de responsabilidades sobre fatos [NOME DA SECRETARIA]

decorrentes do uso indevido ou sem autorização de imagens e/ou obras de terceiros, respondendo por isso, 

exclusivamente, o proponente, nos termos da legislação específica.

10. DA DIVULGAÇÃO

 10.1. As propostas beneficiadas com recursos da Lei Federal Aldir Blanc, deverão divulgar o auxílio concedido 

de forma explícita, visível e destacada, conforme segue:

 10.2. Com inserção da logomarca disponibilizada pelo Governo Federal e o Brasão oficial da cidade de [NOME 

DA CIDADE] em todo material gráfico de divulgação do projeto apoiado (materiais impressos de divulgação, 

produtos culturais �sicos, vídeos, mul�meios e outros).

 10.3. Todos os materiais acima citados deverão conter a frase: Projeto apoiado pela Lei Emergencial Aldir Blanc 

nº14.017/2020.

 10.4. Quando da par�cipação do proponente em entrevistas aos órgãos de comunicação ou matérias de 

jornais, deverá divulgar que o projeto foi apoiado pela Lei Emergencial Aldir Blanc.

 10.5. Para efeito de rastreamento da ação nas redes sociais, os vídeos deverão ser iden�ficados com as 

hashtags: #LeiAldirBlanc e #TransparenciaLeiAldirBlanc.[NOME DA CIDADE] 

  10.6. É proibida a divulgação de patrocinadores e/ou apoiadores durante a exibição.

11. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

    11.1. O ato de inscrição no Edital Nº  –  já pressupõe a aceitação e[NÚMERO/ANO] [NOME DA SECRETARIA]

   concordância de todos os termos do presente edital O desrespeito ao presente edital poderá sujeitar a 

inabilitação da inscrição.

 11.2. Na hipótese em que o número de propostas selecionadas seja menor do que quan�dade de prêmios 

oferecidos, poderá ser realizado o remanejamento dos recursos restantes para outras ações de 

implementação da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020.

  11.3. É da responsabilidade do proponente manter todos os dados cadastrais permanentemente atualizados 

junto à , por meio do e-mail ins�tucional: e-mail:[NOME DA SECRETARIA] [X XXXXXXXXX]XXXX

 11.4. O proponente selecionado será o único responsável pela veracidade da proposta e documentos 

encaminhados, isentando a  de qualquer responsabilidade civil ou penal, inclusive no [NOME DA SECRETARIA]

que tange aos compromissos e encargos de fiscal, previdenciária, bancária, de propriedade intelectual e direito 

autoral. 

 11.5. Ao se inscrever, os proponentes cedem os direitos de imagem da ação realizada, por tempo 

indeterminado, à Secretaria Municipal da Cultura que poderá publicá-las em diversos formatos, sem finalidade 

comercial e/ou lucra�va, visando à democra�zação do acesso aos bens culturais,  sempre mencionando os 

referidos créditos dos autores.
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  11.6. Este edital não inviabiliza que o proponente obtenha outros recursos junto à inicia�va pública ou privada, 

exceto os casos de impedimentos previstos na Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural e sua regulamentação. 

11.7. Dúvidas e informações podem ser esclarecidas com a Secretaria Municipal da Cultura Pelo e-mail 
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[NOME DA CIDADE], DATA

[NOME DO SECRETÁRIO]

Secretário Municipal da Cultura
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MODELO DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAR OFICINAS

SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ARTES E CULTURA PARA A [NOME DA SECRETARIA]
EDITAL Nº  - MODALIDADE: CONCURSO PÚBLICO[NÚMERO/ANO]

   A , com sede na , na qualidade de Promotora do Concurso  [NOME DO ÓRGÃO QUE PUBLICARÁ O EDITAL] [xxxxxxxx]

Público n. , torna público que realizará licitação na modalidade Concurso Público, para seleção de [NÚMERO/ANO]

profissionais de arte e cultura para a , com aplicação da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de [NOME DA SECRETARIA]

1993, Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e demais normas legais federais vigentes.

           Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste edital de Concurso Público:

            Anexo I – Termo de Referência;

            Anexo II – Modelo de Currículo Profissional; Anexo III – Modelo de Conteúdo Programá�co;

            Anexo IV – Endereços das casas administradas pela Fundação Catarinense de Cultura; Anexo Anexo   V –

            Cronograma de A�vidade;

            Anexo VI – Modelo de declaração de impossibilidade de apresentação de CND;

           Anexo VII – Modelo de Declaração para fins do disposto no inciso V do ar�go 27 da Lei Federal n ° 8.666 de 21 de 

junho de 1993;

            Anexo VIII – Minuta do Contrato;

        1. APRESENTAÇÃO

         1.1. A Fundação Catarinense de Cultura, por meio de sua Diretoria de Difusão Ar�s�ca, busca valorizar a cultura 

através de ações que es�mulem e promovam a produção ar�s�ca catarinense.

          1.2. A torna público as inscrições para a seleção deprofissionais de arte e cultura que,  [NOME DA SECRETARIA] 

por meio de propostas de trabalho, ministrem oficinas no [NOMES DOS LOCAIS/ OU DAS PLATAFORMAS 

DIGITAIS].

        2. DO OBJETO

    2.1. Cons�tui objeto deste Concurso Público a seleção de até 40 (quarenta) profissionais de arte e cultura para 

ministrarem oficinas em diversas áreas das artes culturais pelo período de 8(oito) horas mensais.

3. DA PARTICIPAÇÃO

    3.1. Serão aceitas pessoas �sicas maiores de 18 (dezoito) anos;

    3.2. Serão aceitas en�dades jurídicas com atuação comprovada em artes culturais;

  3.3. Será permi�do ao candidato inscrever-se com até 02 (duas) propostas de trabalho, desde que sejam 

propostas diferentes e que obedeçam aos critérios deste Edital e seus anexos; 

 3.4.Em caso de proposta cole�va, é obrigatória a eleição de um representante que deverá comprovar a sua 

condição por meio de uma procuração por instrumento público;
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             3.5. Os prazos es�pulados no presente edital não serão alterados em razão de proposta cole�va;

     3.6. A par�cipação na licitação implica automa�camente na aceitação integral dos termos e

           conteúdo deste Edital e seus anexos, regulamentos, instruções e leis aplicáveis.

     3.7. Encerrado o prazo para inscrição, não serão aceitas alterações à documentação ou às 

           propostas.

           3.8. É vedada a inscrição de servidores públicos da  e [NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO QUE PUBLICARÁ O EDITAL]

suas ins�tuições vinculadas, inclusive seus Conselhos e Comissões, bem como seus cônjuges e companheiros, 

parentes consangüíneos ou afins em linha reta ou colateral até o segundo grau.

         4. INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

             4.1. As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas de  até ;[xxxxxxxxxxxxx] [xxxxxxxxxxxxx]

            4.2. O candidato deverá realizar uma inscrição para cada proposta de trabalho limitado a 02 (duas) inscrições 

por candidato;

       4.2.1.O candidato que fizer mais de uma inscrição com a mesma proposta de trabalho 

           terá somente uma das inscrições efe�vada;

     4.3. As inscrições serão realizadas exclusivamente através de preenchimento de cadastro

          na página eletrônica da   desde Plataforma Mapa Cultural de Sergipe  h�ps://mapas.cultura.se.gov.br-

          que todos os campos obrigatórios do cadastro sejam preenchidos e enviados;

                  4.3.1. O candidato deverá acessar a página eletrônica h�ps://mapas.cultura.se.gov.br, 

        preencher o cadastro e ao final do preenchimento o candidato deverá anexar em campo próprio os seguintes 

documentos: 

           a) Frente e verso do documento de Iden�dade (ex.: RG, CNH, Carteiras de Iden�dade Profissional) e do Cadastro 

de Pessoa Física (CPF);

             b) No caso de Pessoa Jurídica: comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ), situação a�va;

            c) No caso de Pessoa Jurídica: frente e verso do Documento de Iden�dade (ex.: RG, CNH, Carteiras de Iden�dade 

Profissional) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável legal. No caso de procurador enviar a procuração 

registrada em cartório;

             d) No caso de Pessoa Jurídica: o estatuto ou contrato social ou cer�ficado de microempreendedor individual ou 

requerimento de empresário em vigor e suas alterações, devidamente registrado em seu Estado de origem;

            e) No caso de pessoa �sica e de pessoa jurídica: currículo profissional do candidato ou do empregado– modelo 

Anexo II;

             f) No caso de pessoa �sica e de pessoa jurídica: Conteúdo Programá�co – modelo AnexoIII;

                 4.3.2. Após o preenchimento dos campos obrigatórios, o candidato deverá clicar em"Enviar";

       4 .3.3.A soma total  dos anexos de cada proposta não poderá superar  o tamanho de 

            30 MB: arquivo compactado (.zip ou .rar) de texto (.pdf ou.doc);

     4 .4 .  A  integr idade e  a  leg ib i l idade dos  documentos  a  serem anexados  são de inte i ra

           responsabilidade do candidato;
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MODELO DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAR OFICINAS

SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ARTES E CULTURA PARA A [NOME DA SECRETARIA]
EDITAL Nº  - MODALIDADE: CONCURSO PÚBLICO[NÚMERO/ANO]

   A , com sede na , na qualidade de Promotora do Concurso  [NOME DO ÓRGÃO QUE PUBLICARÁ O EDITAL] [xxxxxxxx]

Público n. , torna público que realizará licitação na modalidade Concurso Público, para seleção de [NÚMERO/ANO]

profissionais de arte e cultura para a , com aplicação da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de [NOME DA SECRETARIA]

1993, Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e demais normas legais federais vigentes.

           Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste edital de Concurso Público:

            Anexo I – Termo de Referência;

            Anexo II – Modelo de Currículo Profissional; Anexo III – Modelo de Conteúdo Programá�co;

            Anexo IV – Endereços das casas administradas pela Fundação Catarinense de Cultura; Anexo Anexo   V –

            Cronograma de A�vidade;

            Anexo VI – Modelo de declaração de impossibilidade de apresentação de CND;

           Anexo VII – Modelo de Declaração para fins do disposto no inciso V do ar�go 27 da Lei Federal n ° 8.666 de 21 de 

junho de 1993;

            Anexo VIII – Minuta do Contrato;

        1. APRESENTAÇÃO

         1.1. A Fundação Catarinense de Cultura, por meio de sua Diretoria de Difusão Ar�s�ca, busca valorizar a cultura 

através de ações que es�mulem e promovam a produção ar�s�ca catarinense.

          1.2. A torna público as inscrições para a seleção deprofissionais de arte e cultura que,  [NOME DA SECRETARIA] 

por meio de propostas de trabalho, ministrem oficinas no [NOMES DOS LOCAIS/ OU DAS PLATAFORMAS 

DIGITAIS].

        2. DO OBJETO

    2.1. Cons�tui objeto deste Concurso Público a seleção de até 40 (quarenta) profissionais de arte e cultura para 

ministrarem oficinas em diversas áreas das artes culturais pelo período de 8(oito) horas mensais.

3. DA PARTICIPAÇÃO

    3.1. Serão aceitas pessoas �sicas maiores de 18 (dezoito) anos;

    3.2. Serão aceitas en�dades jurídicas com atuação comprovada em artes culturais;

  3.3. Será permi�do ao candidato inscrever-se com até 02 (duas) propostas de trabalho, desde que sejam 

propostas diferentes e que obedeçam aos critérios deste Edital e seus anexos; 

 3.4.Em caso de proposta cole�va, é obrigatória a eleição de um representante que deverá comprovar a sua 

condição por meio de uma procuração por instrumento público;
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             3.5. Os prazos es�pulados no presente edital não serão alterados em razão de proposta cole�va;

     3.6. A par�cipação na licitação implica automa�camente na aceitação integral dos termos e

           conteúdo deste Edital e seus anexos, regulamentos, instruções e leis aplicáveis.

     3.7. Encerrado o prazo para inscrição, não serão aceitas alterações à documentação ou às 

           propostas.

           3.8. É vedada a inscrição de servidores públicos da  e [NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO QUE PUBLICARÁ O EDITAL]

suas ins�tuições vinculadas, inclusive seus Conselhos e Comissões, bem como seus cônjuges e companheiros, 

parentes consangüíneos ou afins em linha reta ou colateral até o segundo grau.

         4. INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

             4.1. As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas de  até ;[xxxxxxxxxxxxx] [xxxxxxxxxxxxx]

            4.2. O candidato deverá realizar uma inscrição para cada proposta de trabalho limitado a 02 (duas) inscrições 

por candidato;

       4.2.1.O candidato que fizer mais de uma inscrição com a mesma proposta de trabalho 

           terá somente uma das inscrições efe�vada;

     4.3. As inscrições serão realizadas exclusivamente através de preenchimento de cadastro

          na página eletrônica da   desde Plataforma Mapa Cultural de Sergipe  h�ps://mapas.cultura.se.gov.br-

          que todos os campos obrigatórios do cadastro sejam preenchidos e enviados;

                  4.3.1. O candidato deverá acessar a página eletrônica h�ps://mapas.cultura.se.gov.br, 

        preencher o cadastro e ao final do preenchimento o candidato deverá anexar em campo próprio os seguintes 

documentos: 

           a) Frente e verso do documento de Iden�dade (ex.: RG, CNH, Carteiras de Iden�dade Profissional) e do Cadastro 

de Pessoa Física (CPF);

             b) No caso de Pessoa Jurídica: comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ), situação a�va;

            c) No caso de Pessoa Jurídica: frente e verso do Documento de Iden�dade (ex.: RG, CNH, Carteiras de Iden�dade 

Profissional) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável legal. No caso de procurador enviar a procuração 

registrada em cartório;

             d) No caso de Pessoa Jurídica: o estatuto ou contrato social ou cer�ficado de microempreendedor individual ou 

requerimento de empresário em vigor e suas alterações, devidamente registrado em seu Estado de origem;

            e) No caso de pessoa �sica e de pessoa jurídica: currículo profissional do candidato ou do empregado– modelo 

Anexo II;

             f) No caso de pessoa �sica e de pessoa jurídica: Conteúdo Programá�co – modelo AnexoIII;

                 4.3.2. Após o preenchimento dos campos obrigatórios, o candidato deverá clicar em"Enviar";

       4 .3.3.A soma total  dos anexos de cada proposta não poderá superar  o tamanho de 

            30 MB: arquivo compactado (.zip ou .rar) de texto (.pdf ou.doc);

     4 .4 .  A  integr idade e  a  leg ib i l idade dos  documentos  a  serem anexados  são de inte i ra

           responsabilidade do candidato;
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     6.5 Os candidatos classificados dentro do número de vagas oferecidas serão convocados a efetuar uma 

apresentação presencial para a Comissão de Seleção – Etapa Prá�ca;

                6.5.1. A Apresentação Presencial analisará a capacidade do candidato em executar o trabalho proposto;

                 6.5.2. A Apresentação Presencial tem caráter eliminatório e não estará sujeita a reavaliação;

                 6.5.3. Serão considerados desclassificados os candidatos com menos de 15 (quinze) pontos na Etapa Prá�ca;

              6.5.4. O candidato que apresentar na Etapa Prá�ca uma proposta diversa do trabalho proposto na inscrição 

será automa�camente desclassificado;

             6.6. No caso de desclassificação na Etapa Prá�ca, o candidato subseqüente classificado na etapa teórica poderá 

ser convocado para efetuar a apresentação presencial do trabalho proposto;

              6.6.1. A  reserva-se no direito de, durante a vigência deste Concurso Público, facultar [NOME DA SECRETARIA]

em convocar os candidatos em cadastro reserva para completar o quadro de vagas originalmente divulgado 

neste Edital e em seus anexos;

             6.7. A pontuação final será o somatório dos pontos da etapa teórica e prá�ca;

           6.8. No caso de empate na pontuação, serão u�lizados os critérios do item 5do Termo de Referência - Anexo I - 

para decidir a classificação;

             6.9.A fica obrigada a obedecer à ordem de classificação dos candidatos;[NOME DA SECRETARIA] 

             6.10. Os selecionados ficam impedidos de modificar a proposta de trabalho apresentada no a toda

             inscrição, podendo adequá-lo com prévia e expressa autorização da .[NOME DA SECRETARIA]

         7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

             7.1. A relação dos candidatos aprovados será divulgado no site da Plataforma Mapa Cultural de Sergipe.

          7.2. Não cabe recurso das decisões da Comissão de Seleção, que se referem à avaliação das propostas de 

trabalho.

         8. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

            8.1. Os selecionados deverão encaminhar, entre os dias 13 de agosto de 2018 a 17 de agosto de 2018, através da 

página eletrônica da Plataforma Mapa Cultural de Sergipe  h�ps://mapas.cultura.se.gov.br no campo [NOME 

DO LOCAL ONDE O PROPONENTE IRÁ ANEXAR OS DOCUMENTOS] os seguintes documentos:

                 8.1.1. PARA PESSOA FÍSICA: no campo [NOME DO LOCAL ONDE

                  8.1.1.1. CND – Cer�dão Nega�va de Débitos, junto à Fazenda Municipal ou Cer�dão de Não Cadastro 

emi�da pela Fazenda Municipal do domicilio de residência do candidato;

                          8.1.1.2. CND – Cer�dão Nega�va de Débitos (conjunta) da Dívida A�va da União e INSS;

                          8.1.1.3. CND - Cer�dão Nega�va de Débitos da Secretaria de Estado da Fazenda;

                 8.1.2. PARA PESSOA JURÍDICA:

                         a) CNDT – Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas;

                 b) CND – Cer�dão Nega�va de Débitos ou Não Cadastro da Fazenda Pública Municipal ou (no caso de 

municípios que mantêm Cadastro Imobiliário e Mobiliário separados, deverão ser apresentados os 

comprovantes referentes a cada um dos cadastros, ou seja, duas Cer�dões, uma sobre Tributos Imobiliários e 

outra sobre Tributos Mobiliários);
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            4.5. A  não se responsabiliza pela falha na inscrição, devido a problemas  [NOME DA SECRETARIA]

           nos servidores, em provedores de acesso, na transmissão de dados, na linha de comunicação ou por       len�dão 

de servidores;

             4.6. Em caso de proposta cole�va, anexar uma cópia digitalizada do documento que comprove que o inscrito é o 

representante do cole�vo;

           4.7. A natureza da a�vidade econômica da pessoa jurídica deverá estar relacionada com as artes e  cultura, sob 

pena de desclassificação do concurso;

            4.8. Fica sob responsabilidade do candidato toda e qualquer despesa relacionada à sua inscrição.

        5. DA HABILITAÇÃO

     5.1. A HABILITAÇÃO (Etapa documental) compreende a triagem, de caráter eliminatório, com 

         obje�vo de verificar se o candidato cumpre as exigências previstas para inscrição neste Edital e seus anexos, 

constantes do capítulo 4 - INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO, deste Edital.

          5.2. A lista dos candidatos habilitados será divulgada na página eletrônica da Plataforma Mapa Cultural de 

Sergipe  contendo a razão da inabilitação, quando for o caso; h�ps://mapas.cultura.se.gov.br, 

          5.3. Os recursos referentes a não habilitação deverão ser enviados pela página eletrônica da Plataforma Mapa 

Cultural de Sergipe -  no campo ‘‘Recursos’h�ps://mapas.cultura.se.gov.br.- ’ nas datas previstas no Anexo V.

Parágrafo único: O pedido de recurso, que tenha por finalidade encaminhar documentação (constante do capítulo 4 do 

Edital), não entregue no prazo previsto da inscrição, será automa�camente indeferido;

        5.4.  Os recursos serão julgados pela Comissão Permanente de Licitação atendendo o disposto na legislação 

per�nente e publ icados na página eletrônica da Plataforma Mapa Cultural  de Sergipe- 

h�ps://mapas.cultura.se.gov.br;

          5.5. É de total responsabilidade dos candidatos acompanharem a atualização das informações, através da página 

eletrônica da Plataforma Mapa Cultural de Sergipe.

        6. SELEÇÃO E CRITÉRIOS

         6.1. Os candidatos habilitados terão suas propostas de trabalho avaliadas pela Comissão de Seleção, que será 

elencada pela , conforme determina o item 4do Termo de Referência - Anexo I;[NOME DA SECRETARIA]

           6.2. A Comissão de Seleção irá avaliar as propostas de trabalho, de acordo com os critérios determinados no item 

5do Termo de Referência - Anexo I;

                6.2.1.  A pontuação será atribuída ao conjunto de informações que formam a proposta de trabalho, a saber: 

o conteúdo programá�co e o currículo profissional, de forma que cada inscrição obtenha, ao final da avaliação, 

uma única pontuação classificatória;

      6.2.2. A pontuação de cada candidato será a média simples das pontuações dadas pelos 

          avaliadores;

            6.3. Os candidatos com pontuação abaixo dos 15 (quinze) pontos na Etapa Teórica serão desclassificados;

           6.4. Será formado cadastro reserva com os candidatos remanescentes que não foram desclassificados na etapa 

teórica;
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     6.5 Os candidatos classificados dentro do número de vagas oferecidas serão convocados a efetuar uma 

apresentação presencial para a Comissão de Seleção – Etapa Prá�ca;

                6.5.1. A Apresentação Presencial analisará a capacidade do candidato em executar o trabalho proposto;

                 6.5.2. A Apresentação Presencial tem caráter eliminatório e não estará sujeita a reavaliação;

                 6.5.3. Serão considerados desclassificados os candidatos com menos de 15 (quinze) pontos na Etapa Prá�ca;

              6.5.4. O candidato que apresentar na Etapa Prá�ca uma proposta diversa do trabalho proposto na inscrição 

será automa�camente desclassificado;

             6.6. No caso de desclassificação na Etapa Prá�ca, o candidato subseqüente classificado na etapa teórica poderá 

ser convocado para efetuar a apresentação presencial do trabalho proposto;

              6.6.1. A  reserva-se no direito de, durante a vigência deste Concurso Público, facultar [NOME DA SECRETARIA]

em convocar os candidatos em cadastro reserva para completar o quadro de vagas originalmente divulgado 

neste Edital e em seus anexos;

             6.7. A pontuação final será o somatório dos pontos da etapa teórica e prá�ca;

           6.8. No caso de empate na pontuação, serão u�lizados os critérios do item 5do Termo de Referência - Anexo I - 

para decidir a classificação;

             6.9.A fica obrigada a obedecer à ordem de classificação dos candidatos;[NOME DA SECRETARIA] 

             6.10. Os selecionados ficam impedidos de modificar a proposta de trabalho apresentada no a toda

             inscrição, podendo adequá-lo com prévia e expressa autorização da .[NOME DA SECRETARIA]

         7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

             7.1. A relação dos candidatos aprovados será divulgado no site da Plataforma Mapa Cultural de Sergipe.

          7.2. Não cabe recurso das decisões da Comissão de Seleção, que se referem à avaliação das propostas de 

trabalho.

         8. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

            8.1. Os selecionados deverão encaminhar, entre os dias 13 de agosto de 2018 a 17 de agosto de 2018, através da 

página eletrônica da Plataforma Mapa Cultural de Sergipe  h�ps://mapas.cultura.se.gov.br no campo [NOME 

DO LOCAL ONDE O PROPONENTE IRÁ ANEXAR OS DOCUMENTOS] os seguintes documentos:

                 8.1.1. PARA PESSOA FÍSICA: no campo [NOME DO LOCAL ONDE

                  8.1.1.1. CND – Cer�dão Nega�va de Débitos, junto à Fazenda Municipal ou Cer�dão de Não Cadastro 

emi�da pela Fazenda Municipal do domicilio de residência do candidato;

                          8.1.1.2. CND – Cer�dão Nega�va de Débitos (conjunta) da Dívida A�va da União e INSS;

                          8.1.1.3. CND - Cer�dão Nega�va de Débitos da Secretaria de Estado da Fazenda;

                 8.1.2. PARA PESSOA JURÍDICA:

                         a) CNDT – Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas;

                 b) CND – Cer�dão Nega�va de Débitos ou Não Cadastro da Fazenda Pública Municipal ou (no caso de 

municípios que mantêm Cadastro Imobiliário e Mobiliário separados, deverão ser apresentados os 

comprovantes referentes a cada um dos cadastros, ou seja, duas Cer�dões, uma sobre Tributos Imobiliários e 

outra sobre Tributos Mobiliários);
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            4.5. A  não se responsabiliza pela falha na inscrição, devido a problemas  [NOME DA SECRETARIA]

           nos servidores, em provedores de acesso, na transmissão de dados, na linha de comunicação ou por       len�dão 

de servidores;

             4.6. Em caso de proposta cole�va, anexar uma cópia digitalizada do documento que comprove que o inscrito é o 

representante do cole�vo;

           4.7. A natureza da a�vidade econômica da pessoa jurídica deverá estar relacionada com as artes e  cultura, sob 

pena de desclassificação do concurso;

            4.8. Fica sob responsabilidade do candidato toda e qualquer despesa relacionada à sua inscrição.

        5. DA HABILITAÇÃO

     5.1. A HABILITAÇÃO (Etapa documental) compreende a triagem, de caráter eliminatório, com 

         obje�vo de verificar se o candidato cumpre as exigências previstas para inscrição neste Edital e seus anexos, 

constantes do capítulo 4 - INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO, deste Edital.

          5.2. A lista dos candidatos habilitados será divulgada na página eletrônica da Plataforma Mapa Cultural de 

Sergipe  contendo a razão da inabilitação, quando for o caso; h�ps://mapas.cultura.se.gov.br, 

          5.3. Os recursos referentes a não habilitação deverão ser enviados pela página eletrônica da Plataforma Mapa 

Cultural de Sergipe -  no campo ‘‘Recursos’h�ps://mapas.cultura.se.gov.br.- ’ nas datas previstas no Anexo V.

Parágrafo único: O pedido de recurso, que tenha por finalidade encaminhar documentação (constante do capítulo 4 do 

Edital), não entregue no prazo previsto da inscrição, será automa�camente indeferido;

        5.4.  Os recursos serão julgados pela Comissão Permanente de Licitação atendendo o disposto na legislação 

per�nente e publ icados na página eletrônica da Plataforma Mapa Cultural  de Sergipe- 

h�ps://mapas.cultura.se.gov.br;

          5.5. É de total responsabilidade dos candidatos acompanharem a atualização das informações, através da página 

eletrônica da Plataforma Mapa Cultural de Sergipe.

        6. SELEÇÃO E CRITÉRIOS

         6.1. Os candidatos habilitados terão suas propostas de trabalho avaliadas pela Comissão de Seleção, que será 

elencada pela , conforme determina o item 4do Termo de Referência - Anexo I;[NOME DA SECRETARIA]

           6.2. A Comissão de Seleção irá avaliar as propostas de trabalho, de acordo com os critérios determinados no item 

5do Termo de Referência - Anexo I;

                6.2.1.  A pontuação será atribuída ao conjunto de informações que formam a proposta de trabalho, a saber: 

o conteúdo programá�co e o currículo profissional, de forma que cada inscrição obtenha, ao final da avaliação, 

uma única pontuação classificatória;

      6.2.2. A pontuação de cada candidato será a média simples das pontuações dadas pelos 

          avaliadores;

            6.3. Os candidatos com pontuação abaixo dos 15 (quinze) pontos na Etapa Teórica serão desclassificados;

           6.4. Será formado cadastro reserva com os candidatos remanescentes que não foram desclassificados na etapa 

teórica;
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                     c) CND – Cer�dão Nega�va de Débitos da Dívida A�va da União e Previdência Social (INSS);

                     8.1.2.1. CND - Cer�dão Nega�va de Débitos da Secretaria de Estado da Fazenda;

                     8.1.2.2. CND – Cer�ficado de Nega�va de Débitos do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço (FGTS-CRF);

         8.1.2.3. Declaração de que a empresa candidata cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da 

                Cons�tuição Federal, conforme Anexo VII;

      8.2. Microempreendedores individuais (MEI's) que não possuem empregados vinculados à sua empresa, 

            poderão apresentar declaração da impossibilidade de apresentar a CND do FGTS e/ou INSS, conforme AnexoVI;

            8.3. Os documentos solicitados como documentação complementar devem estar legíveis e sem rasuras.

      8.4. O contrato deverá ser assinado na  em até [LOCAL ONDE A PROPONENTE ASSINARÁ O CONTRATO]

             dias úteis, a contar da data de convocação. [NÚMERO DE DIAS ÚTEIS]

       8.5. Caso o candidato selecionado, ou representante legal, não compareça na  para  [NOME DA SECRETARIA]

assinatura do contrato, no prazo es�pulado no item 8.4 deste edital, fica facultado à  [NOME DA SECRETARIA]

convocar, a qualquer tempo, o candidato selecionado subsequente, obedecendo a ordem de classificação.

             

        9. CONTRATO

           9.1. O contrato terá início a par�r da data de sua assinatura e vigência de 04 (quatro) semestres   prorrogáveis 

por igual período, mediante Termo Adi�vo, por conveniência da ;[NOME DA SECRETARIA]

         9.2. A rescisão do Contrato de prestação de serviços poderá ocorrer na forma e hipóteses previstas pela Lei 

Federal nº 8.666 de 21 de junho de1993.

           9.3. A celebração do contrato não gera vínculo emprega�cio, uma vez que não caracteriza relação pessoal ou de 

subordinação direta;

      9.4. As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à contratante são as previstas na Lei Federal 

             nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

     9.5. Ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão administra�va, na 

             forma estabelecida no ar�go 77 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

            9.6. O contrato poderá ser alterado, na forma e condições estabelecidas no ar�go 65 da Lei Federal nº 8.666 de 

21 de junho de 1993.

       9.7. Os candidatos selecionados, que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais 

assumidas, estarão sujeitos às sansões e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 

1993;

        9.8. Fica estabelecido que o não cumprimento injus�ficado dos trabalhos propostos e o desvio de qualidade 

injus�ficada, no espaço cedido, são mo�vos para advertência que deverá ser formalmente informado ao 

contratado(a);

               9.8.1. Fica estabelecido que o acúmulo de duas advertências resulta, a critério da , em  [NOME DA SECRETARIA]

rescisão contratual. 

           10. OFICINAS

         10.1. A ] é vinculada à  e está localizada no  [NOME DA DIRETORIA [NOME DA SECRETARIA] [ENDEREÇO 

COMPLETO].
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             10.2. O número de alunos e o valor das oficinas serão fixados pelos contratados (as) que deverão informar à

             Diretoria de Difusão Ar�s�ca, através de registro próprio, os valores que serão cobrados dos alunos;

                     10.2.1. O contratado (a) fica obrigado a repassar 15% (quinze por cento) do valor total bruto para a [NOME 

DA SECRETARIA] como contrapar�da a cessão do uso do espaço;

                      10.2.2. Inclui-se nos valores brutos a eventual cobrança de matrícula do aluno;

                      10.2.3. A contraprestação pela cessão do espaço será mensal por meio de depósito na conta da [NOME DA 

SECRETARIA];

             10.2.4. O contratado (a) fica obrigado a apresentar até o 5° dia ú�l do mês subsequente o comprovante do 

depósito;

                   10.2.5. O atraso no pagamento da contraprestação implicará de multa mensal de 2% sobre o valor total 

bruto, além de 0,1% de juros ao dia de atraso, sem prejudicar o direito de rescisão contratual;

                      10.2.6. O contratado poderá optar repassar 15% (quinze por cento) do valor total bruto na forma de bolsas 

de estudo para alunos indicados pela , sendo que esta opção obriga o contratado (a) a [NOME DA SECRETARIA]

oferecer no mínimo de 02 (duas) bolsas de estudo por oficina;

       10.3. Ficam sob a responsabilidade da Diretoria de as publicações do [NOME DA DIRETORIA RESPOSNÁVEL] 

calendário de oficinas, onde constam as datas e os horários de todas as oficinas, bem como a sua devida 

fiscalização;

            10.4. O trabalho proposto é de inteira responsabilidade do (a) contratado(a);

         10.4.1. A matrícula, as mensalidades e as comunicações com os alunos serão realizadas pelo 

                (a) contratado(a);

                   10.4.2. Todos os equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento do trabalho proposto são 

de responsabilidade do contratado (a);

            10.5. As despesas decorrentes da divulgação, locação de painéis promocionais e dos transportes até os locais

             onde serão realizadas as oficinas são de responsabilidade do contratado(a);

                     10.5.1. Toda e qualquer divulgação não poderá ser efetuada sem autorização prévia e acompanhamento 

da Fundação Catarinense de Cultura.

      10.6. A  não se responsabilizará por eventuais furtos ou danos verificados nos [NOME DA SECRETARIA]

             locais onde são realizadas as oficinas.

           10.7. A  não se responsabilizará por qualquer objeto deixado na sala após o término da [NOME DA SECRETARIA]

oficina; 

            10.8. Ao término de cada oficina o contratado (a) fica obrigado a desocupar inteiramente o local, uma vez que o 

espaço será u�lizado por outros contratados (as);

                 10.8.1. A não se responsabilizará por qualquer objeto deixado na sala após o [NOME DA SECRETARIA] 

término da oficina;

         10.9. No caso de acontecimento impedi�vo permanente do contratado (a) em oferecer a oficina, e no desejo 

deste e por conveniência da , o contratado (a) poderá solicitar junto a [NOME DA SECRETARIA] [NOME DA 

DIRETORIA REPONSÁVEL] a mudança de calendário;

      10.10. As propostas de trabalho poderão ser estendidas às demais casas administradas pela [NOME DA 
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             10.2. O número de alunos e o valor das oficinas serão fixados pelos contratados (as) que deverão informar à

             Diretoria de Difusão Ar�s�ca, através de registro próprio, os valores que serão cobrados dos alunos;

                     10.2.1. O contratado (a) fica obrigado a repassar 15% (quinze por cento) do valor total bruto para a [NOME 

DA SECRETARIA] como contrapar�da a cessão do uso do espaço;

                      10.2.2. Inclui-se nos valores brutos a eventual cobrança de matrícula do aluno;

                      10.2.3. A contraprestação pela cessão do espaço será mensal por meio de depósito na conta da [NOME DA 

SECRETARIA];

             10.2.4. O contratado (a) fica obrigado a apresentar até o 5° dia ú�l do mês subsequente o comprovante do 

depósito;

                   10.2.5. O atraso no pagamento da contraprestação implicará de multa mensal de 2% sobre o valor total 

bruto, além de 0,1% de juros ao dia de atraso, sem prejudicar o direito de rescisão contratual;

                      10.2.6. O contratado poderá optar repassar 15% (quinze por cento) do valor total bruto na forma de bolsas 

de estudo para alunos indicados pela , sendo que esta opção obriga o contratado (a) a [NOME DA SECRETARIA]

oferecer no mínimo de 02 (duas) bolsas de estudo por oficina;

       10.3. Ficam sob a responsabilidade da Diretoria de as publicações do [NOME DA DIRETORIA RESPOSNÁVEL] 

calendário de oficinas, onde constam as datas e os horários de todas as oficinas, bem como a sua devida 

fiscalização;

            10.4. O trabalho proposto é de inteira responsabilidade do (a) contratado(a);

         10.4.1. A matrícula, as mensalidades e as comunicações com os alunos serão realizadas pelo 

                (a) contratado(a);

                   10.4.2. Todos os equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento do trabalho proposto são 

de responsabilidade do contratado (a);

            10.5. As despesas decorrentes da divulgação, locação de painéis promocionais e dos transportes até os locais

             onde serão realizadas as oficinas são de responsabilidade do contratado(a);

                     10.5.1. Toda e qualquer divulgação não poderá ser efetuada sem autorização prévia e acompanhamento 

da Fundação Catarinense de Cultura.

      10.6. A  não se responsabilizará por eventuais furtos ou danos verificados nos [NOME DA SECRETARIA]

             locais onde são realizadas as oficinas.

           10.7. A  não se responsabilizará por qualquer objeto deixado na sala após o término da [NOME DA SECRETARIA]

oficina; 

            10.8. Ao término de cada oficina o contratado (a) fica obrigado a desocupar inteiramente o local, uma vez que o 

espaço será u�lizado por outros contratados (as);

                 10.8.1. A não se responsabilizará por qualquer objeto deixado na sala após o [NOME DA SECRETARIA] 

término da oficina;

         10.9. No caso de acontecimento impedi�vo permanente do contratado (a) em oferecer a oficina, e no desejo 

deste e por conveniência da , o contratado (a) poderá solicitar junto a [NOME DA SECRETARIA] [NOME DA 

DIRETORIA REPONSÁVEL] a mudança de calendário;

      10.10. As propostas de trabalho poderão ser estendidas às demais casas administradas pela [NOME DA 
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SECRETARIA],conforme relação do Anexo IV, desde que as casas tenham espaço apropriado para o 

desenvolvimento dos trabalhos;

           10.10.1. Os candidatos que pretendem desenvolver seus trabalhos nas demais casas 

              administradas pela  deverão apresentar essa opção no trabalho proposto.[NOME DA SECRETARIA]

      11. RESPONSABILIDADES DA [NOME DA SECRETARIA]

            Além de outras obrigações, caberá à :[NOME DA SECRETARIA]

             a) Cessão do espaço �sico para a realização das oficinas;

             b) Entrega e manutenção do espaço em condições de funcionamento;

             c) Estabelecer o calendário de oficinas a serem oferecidas;

      12.RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO (A)

           Dentre outras obrigações, para o fiel cumprimento dos termos deste Edital e seus anexos, caberá ao contratado 

(a):

            a) Assinar o Contrato e os termos e declarações constantes no item 8deste Edital , sob pena de desclassificação.

            b) Respeitar as decisões tomadas pela , através de suas comissões e gestores.[NOME DA SECRETARIA]

     c) Cumprir com os calendários estabelecidos com a  sob pena de [NOME DA SECRETARIA]

             Advertência;

            d) Apresentar o trabalho proposto à ;[NOME DA SECRETARIA]

            e) Arcar com despesas rela�vas à sua estada na cidade, caso necessário.

            f) Disponibilizar informações sobre as oficinas quando solicitadas pela ;[NOME DA SECRETARIA]

            g) Manter limpo e desimpedido os locais onde acontecerão as oficinas;

            h) Comunicar à  qualquer alteração em seus dados cadastrais.[NOME DA SECRETARIA]

            i) Manter regularizadas, na vigência do contrato, todas as cer�dões débitos.

      13. ESCLARECIMENTO E DÚVIDAS

            13.1. O endereço para informações é: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]

            13.2. Maiores esclarecimentos poderão ser ob�dos através do e-mail ;[xxxxxxxxxxxxxxxxxxx]

      14. DISPOSIÇÕES GERAIS

          14.1. A  reserva-se o direito de, quando de seu interesse, oferecer outras oficinas que [NOME DA SECRETARIA]

não fizeram parte desse Edital, portanto, não estão sujeitas às suas regras;

            14.2. A inscrição implica a plena concordância com os termos deste Edital e seus anexos.

            14.3. Os casos omissos rela�vos ao julgamento das propostas, serão decididos pela Comissão de Seleção.

NOME DO PRESIDENTE

Presidente da [NOME DO ÓRGÃO]
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       EDITAL Nº [NÚMERO/ANO]
MODALIDADE: CONCURSO PÚBLICO

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

           OBJETO: SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ARTE E CULTURA PARA A .[NOME DA INSTITUIÇÃO]

      1.DOS OBJETIVOS

   1.1. O objetivo deste Edital é a seleção, por meio de propostas de trabalho válidas por quatro semestres   

prorrogáveis por igual período, para a contratação de profissionais de arte e cultura com obje�vo de ministrar 

oficinas nas diversas áreas das Oficinas de Arte, pelo período mínimo de 8 (oito) horas mensais.

    1.2. Serão oferecidas 40 (quarenta) oportunidades para as mais diferentes manifestações de arte e cultura;

    2. JUSTIFICATIVA

   2.1. Santa Catarina é privilegiada por uma diversidade de atuações que representa o que mais consequente é 

realizado na esfera Cultural e Ar�s�ca de nosso Estado. Esta diversidade reflete a formação dos catarinenses 

sob as luzes das etnias, o que enriquece a visão de nossos criadores em música, literatura, artes visuais, artes 

cênicas, criações integradas e contemporâneas, e nos levam a ter uma verdadeira dimensão de nossa história, 

que é a história de nossa linguagem.

   2.2. É com este conhecimento que a  propõe o Edital para contratação de [NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO]

orientadores para as Oficinas de Arte/CIC. O conceito filosófico que norteia os trabalhos nas oficinas é sempre 

informal. A  reconhece o valor e a necessidade das ins�tuições acadêmicas, mas, [NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO]

ao permi�r o livre exercício dos processos ar�s�cos induz à cria�vidade espontânea, a intui�vidade e possibilita 

ao aluno descobrir, aceitar e trabalhar suas capacidades ar�s�cas.

     2.3. A  considera a Arte e a Cultura um poderoso instrumento de desenvolvimento [NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO]

humano capaz de significa�va transformação social. Entende Cultura como a herança que solidifica as 

expressões mais importantes de uma comunidade, um lugar, um povo. Porque imprime a alma com formas e 

pensamentos com espiritualidade. A arte permite que cada um de nós, passantes no tempo, preservemos as 

heranças singulares de nossas vivências ar�s�cas com o respeito ao peso da produção cultural em todos os 

processos de desenvolvimento e integração social.

     3. DAS INSCRIÇÕES

       3.1. Poderão par�cipar da seleção neste Termo de Referência os seguintes proponentes:

            3.1.1. Maiores de 18 (dezoito)anos;

            3.1.2. Serão aceitos até 02 (dois) trabalhos por pessoa �sica ou jurídica, desde que sejam dis�ntos e  que 

            sejam realizadas inscrições separadas.

        3.2. Os candidatos deverão inscrever-se por meio eletrônico conforme cronograma definido no anexo V;

     3.3. Para cada inscrição o candidato deverá apresentar o currículo profissional e o conteúdo programá�co 
conforme anexos II e III;

           3.4. O candidato que teve seu trabalho proposto selecionado será convocado a apresentar presencialmente na 
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SECRETARIA],conforme relação do Anexo IV, desde que as casas tenham espaço apropriado para o 
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            Além de outras obrigações, caberá à :[NOME DA SECRETARIA]
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             b) Entrega e manutenção do espaço em condições de funcionamento;
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          14.1. A  reserva-se o direito de, quando de seu interesse, oferecer outras oficinas que [NOME DA SECRETARIA]

não fizeram parte desse Edital, portanto, não estão sujeitas às suas regras;
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            14.3. Os casos omissos rela�vos ao julgamento das propostas, serão decididos pela Comissão de Seleção.

NOME DO PRESIDENTE

Presidente da [NOME DO ÓRGÃO]

24 - cartilha - modelo de editais

       EDITAL Nº [NÚMERO/ANO]
MODALIDADE: CONCURSO PÚBLICO

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

           OBJETO: SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ARTE E CULTURA PARA A .[NOME DA INSTITUIÇÃO]

      1.DOS OBJETIVOS

   1.1. O objetivo deste Edital é a seleção, por meio de propostas de trabalho válidas por quatro semestres   

prorrogáveis por igual período, para a contratação de profissionais de arte e cultura com obje�vo de ministrar 

oficinas nas diversas áreas das Oficinas de Arte, pelo período mínimo de 8 (oito) horas mensais.

    1.2. Serão oferecidas 40 (quarenta) oportunidades para as mais diferentes manifestações de arte e cultura;

    2. JUSTIFICATIVA

   2.1. Santa Catarina é privilegiada por uma diversidade de atuações que representa o que mais consequente é 

realizado na esfera Cultural e Ar�s�ca de nosso Estado. Esta diversidade reflete a formação dos catarinenses 

sob as luzes das etnias, o que enriquece a visão de nossos criadores em música, literatura, artes visuais, artes 

cênicas, criações integradas e contemporâneas, e nos levam a ter uma verdadeira dimensão de nossa história, 

que é a história de nossa linguagem.

   2.2. É com este conhecimento que a  propõe o Edital para contratação de [NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO]

orientadores para as Oficinas de Arte/CIC. O conceito filosófico que norteia os trabalhos nas oficinas é sempre 

informal. A  reconhece o valor e a necessidade das ins�tuições acadêmicas, mas, [NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO]

ao permi�r o livre exercício dos processos ar�s�cos induz à cria�vidade espontânea, a intui�vidade e possibilita 

ao aluno descobrir, aceitar e trabalhar suas capacidades ar�s�cas.

     2.3. A  considera a Arte e a Cultura um poderoso instrumento de desenvolvimento [NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO]

humano capaz de significa�va transformação social. Entende Cultura como a herança que solidifica as 

expressões mais importantes de uma comunidade, um lugar, um povo. Porque imprime a alma com formas e 

pensamentos com espiritualidade. A arte permite que cada um de nós, passantes no tempo, preservemos as 

heranças singulares de nossas vivências ar�s�cas com o respeito ao peso da produção cultural em todos os 

processos de desenvolvimento e integração social.

     3. DAS INSCRIÇÕES

       3.1. Poderão par�cipar da seleção neste Termo de Referência os seguintes proponentes:

            3.1.1. Maiores de 18 (dezoito)anos;

            3.1.2. Serão aceitos até 02 (dois) trabalhos por pessoa �sica ou jurídica, desde que sejam dis�ntos e  que 

            sejam realizadas inscrições separadas.

        3.2. Os candidatos deverão inscrever-se por meio eletrônico conforme cronograma definido no anexo V;

     3.3. Para cada inscrição o candidato deverá apresentar o currículo profissional e o conteúdo programá�co 
conforme anexos II e III;

           3.4. O candidato que teve seu trabalho proposto selecionado será convocado a apresentar presencialmente na 
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Diretoria de Difusão Ar�s�ca um resumo de sua proposta;

  3.4.1. A apresentação presencial deverá ser de no máximo 15 (quinze) minutos e o candidato estará livre para 

demonstrar o que melhor representará sua proposta;

 3.4.2. A apresentação presencial terá caráter eliminatório. Os candidatos que não comparecerem estarão 

automa�camente desclassificados;

   3.5. As inscrições que não cumprirem as condições de par�cipação, constantes no item 3 deste Termo de 

Referência, serão desclassificadas.

     3.6. O ato de inscrição implica o conhecimento e a integral concordância do candidato com as normas e com as 

condições estabelecidas neste Termo de Referência, inclusive no que diz respeito à autorização à [NOME DO 

ÓRGÃO PÚBLICO] para publicar e divulgar, sem finalidade lucra�va, os conteúdos das oficinas.

     3.7. O ônus da par�cipação na seleção pública, incluídas as despesas com deslocamentos, cópias e impressões, 

é de exclusiva responsabilidade do candidato ou de seus representantes.

      4. DA AVALIAÇÃO

   4.1. O julgamento dos trabalhos apresentados em conformidade com este Termo de Referência, será realizado 

por uma Comissão de Seleção, indicada pela ; [NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO]

   4.2. As avaliações dos trabalhos propostos serão realizados por, no mínimo, três avaliadores conforme a natureza 

da proposta.

   4.3. Durante o processo de análise e avaliação dos critérios, a Comissão de Seleção poderá recomendar 

adequações ou solicitar comprovação das informações fornecidas pelos par�cipantes.

   4.4. O candidato que �ver sua(s) proposta(s) selecionada(s) deverá fazer uma apresentação presencial sobre o 

trabalho proposto para a Comissão de Seleção.

 4.4.1. A  irá divulgar, conforme o cronograma do Anexo V o local, as [NOME DA DIRETORIA RESPONSÁVEL]

datas e os horários em que o candidato deverá efetuar sua apresentação;

  4.4.2.  A apresentação presencial será de no máximo 15 (quinze) minutos e terá caráter eliminatório;

    4.5. Cada trabalho proposto deverá estar em consonância com a quan�dade de oficinas mensais disponíveis, ou 

seja, 08 (oito) horas mensais, e em concordância com o calendário de aulas proposto pela Diretoria de Difusão 

Ar�s�ca;

      5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

    5.1. Após o período de inscrições terá início o processo de seleção, que será realizado por uma Comissão de 

Seleção, ficando encarregada de avaliar as propostas de trabalho de acordo com os seguintes critérios:

     

     5.2. Serão desclassificados os candidatos que não alcançarem 15 (quinze) pontos na Etapa Teórica;

ITEM DESCRIÇÃO  PONTOS

5.1.1 Currículo Profissional - Etapa Teórica 0 a 10 - pontos

5.1.2 Conteúdo Programá�co - Etapa Teórica 0 a 20 - pontos

5.1.3 Apresentação Presencial - Etapa Prá�ca 0 a 30 - pontos
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     5.3. A Apresentação Presencial – Etapa Prá�ca – terá pontuação de 0 (zero) a 30 (trinta), sendo considerado 

classificado o candidato com, no mínimo, 15 (quinze)pontos;

    5.4. A pontuação final será o somatório dos pontos das etapas teórica e prá�ca;

    5.5. Em caso de empate, será considerada como critério de desempate a maior pontuação na etapa prá�ca;

    5.6. Caso o critério acima não seja capaz de promover o desempate, será considerada como critério final de 

desempate a idade do par�cipante, dando-se preferência ao mais idoso.

    5.7. O candidato selecionado que por qualquer mo�vo não puder realizar o trabalho proposto, será 

subs�tuído pelo candidato subsequente, conforme classificação final dos selecionados.

      6. DAS OFICINAS

     6.1. A  irá divulgar um calendário onde informará o local, data e horário [NOME DA DIRETORIA RESPONSÁVE]

para a execução das oficinas;

     6.2. Os contratados ficam obrigados a depositarem mensalmente 15% do valor total bruto arrecadado com as 

oficinas na conta bancária da  em contrapar�da pela cessão do espaço;[NOME DA SECRETARIA]

  6.2.1.  É facultado aos contratados oferecer, em contrapar�da ao uso do espaço, bolsas de estudo que 

deverão ser de no mínimo 2 (duas) por oficina;

     6.3. Ficam a critério dos contratados fixarem os valores de matrícula e mensalidade;

 6.3.1. Sempre no início das a�vidades os contratados deverão informar a [NOME DA DIRETORIA 

RESPONSÁVEL], através de registro assinado pelo contratado, os valores fixados e o número de alunos;

  6.3.2.  Caberá a  fiscalizar as informações prestadas pelos contratados [NOME DA DIRETORIA RESPONSÁVEL]

bem como ao fiel cumprimento do trabalho proposto neste Edital;

    6.4. A  tem a prerroga�va de transferir, subs�tuir ou cancelar, a qualquer tempo, o [NOME DA SECRETARIA]

trabalho que julgar impróprio ou que tenha se desviado do trabalho proposto;

       7.DISPOSIÇÕES GERAIS

     7.1. As inscrições, selecionadas ou não, passarão a fazer parte do cadastro da  para fins [NOME DA SECRETARIA]

de pesquisa e documentação.

    7.2. A documentação que contenha vício de qualquer natureza ou a inobservância de qualquer vedação deste 

Termo de Referência implicará na desclassificação do candidato.

  7.3. O pedido de inscrição encaminhado em desacordo com as condições e finalidades estabelecidas 

     no presente Termo de Referência será desclassificado.

   7.4. Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de par�cipação, constatadas a qualquer tempo, 

implicarão a inabilitação da inscrição.

  7.5. O proponente será o único responsável pela veracidade de eventuais documentos encaminhados,

      isentando a  de qualquer responsabilidade civil ou penal.[NOME DA SECRETARIA]

   7.6. A , por interesse estratégico, reserva-se o direito de analisar e [NOME DA DIRETORIA RESPONSÁVEL]

selecionar oficinas fora deste Termo de Referência, para apresentação sazonal.

     7.7. A  estará à disposição dos interessados das 13h30 às 17h, para dirimir [NOME DA DIRETORIA RESPONSÁVEL]

eventuais dúvidas.

   7.8. Os resultados serão divulgados no site da  conforme cronograma do AnexoV.[NOME DA SECRETARIA]
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Diretoria de Difusão Ar�s�ca um resumo de sua proposta;

  3.4.1. A apresentação presencial deverá ser de no máximo 15 (quinze) minutos e o candidato estará livre para 

demonstrar o que melhor representará sua proposta;

 3.4.2. A apresentação presencial terá caráter eliminatório. Os candidatos que não comparecerem estarão 

automa�camente desclassificados;

   3.5. As inscrições que não cumprirem as condições de par�cipação, constantes no item 3 deste Termo de 

Referência, serão desclassificadas.

     3.6. O ato de inscrição implica o conhecimento e a integral concordância do candidato com as normas e com as 

condições estabelecidas neste Termo de Referência, inclusive no que diz respeito à autorização à [NOME DO 

ÓRGÃO PÚBLICO] para publicar e divulgar, sem finalidade lucra�va, os conteúdos das oficinas.

     3.7. O ônus da par�cipação na seleção pública, incluídas as despesas com deslocamentos, cópias e impressões, 

é de exclusiva responsabilidade do candidato ou de seus representantes.
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   4.2. As avaliações dos trabalhos propostos serão realizados por, no mínimo, três avaliadores conforme a natureza 

da proposta.

   4.3. Durante o processo de análise e avaliação dos critérios, a Comissão de Seleção poderá recomendar 

adequações ou solicitar comprovação das informações fornecidas pelos par�cipantes.

   4.4. O candidato que �ver sua(s) proposta(s) selecionada(s) deverá fazer uma apresentação presencial sobre o 

trabalho proposto para a Comissão de Seleção.

 4.4.1. A  irá divulgar, conforme o cronograma do Anexo V o local, as [NOME DA DIRETORIA RESPONSÁVEL]

datas e os horários em que o candidato deverá efetuar sua apresentação;

  4.4.2.  A apresentação presencial será de no máximo 15 (quinze) minutos e terá caráter eliminatório;

    4.5. Cada trabalho proposto deverá estar em consonância com a quan�dade de oficinas mensais disponíveis, ou 

seja, 08 (oito) horas mensais, e em concordância com o calendário de aulas proposto pela Diretoria de Difusão 

Ar�s�ca;

      5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

    5.1. Após o período de inscrições terá início o processo de seleção, que será realizado por uma Comissão de 

Seleção, ficando encarregada de avaliar as propostas de trabalho de acordo com os seguintes critérios:

     

     5.2. Serão desclassificados os candidatos que não alcançarem 15 (quinze) pontos na Etapa Teórica;

ITEM DESCRIÇÃO  PONTOS

5.1.1 Currículo Profissional - Etapa Teórica 0 a 10 - pontos

5.1.2 Conteúdo Programá�co - Etapa Teórica 0 a 20 - pontos

5.1.3 Apresentação Presencial - Etapa Prá�ca 0 a 30 - pontos
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     5.3. A Apresentação Presencial – Etapa Prá�ca – terá pontuação de 0 (zero) a 30 (trinta), sendo considerado 

classificado o candidato com, no mínimo, 15 (quinze)pontos;

    5.4. A pontuação final será o somatório dos pontos das etapas teórica e prá�ca;

    5.5. Em caso de empate, será considerada como critério de desempate a maior pontuação na etapa prá�ca;

    5.6. Caso o critério acima não seja capaz de promover o desempate, será considerada como critério final de 

desempate a idade do par�cipante, dando-se preferência ao mais idoso.

    5.7. O candidato selecionado que por qualquer mo�vo não puder realizar o trabalho proposto, será 

subs�tuído pelo candidato subsequente, conforme classificação final dos selecionados.

      6. DAS OFICINAS

     6.1. A  irá divulgar um calendário onde informará o local, data e horário [NOME DA DIRETORIA RESPONSÁVE]

para a execução das oficinas;

     6.2. Os contratados ficam obrigados a depositarem mensalmente 15% do valor total bruto arrecadado com as 

oficinas na conta bancária da  em contrapar�da pela cessão do espaço;[NOME DA SECRETARIA]

  6.2.1.  É facultado aos contratados oferecer, em contrapar�da ao uso do espaço, bolsas de estudo que 

deverão ser de no mínimo 2 (duas) por oficina;

     6.3. Ficam a critério dos contratados fixarem os valores de matrícula e mensalidade;

 6.3.1. Sempre no início das a�vidades os contratados deverão informar a [NOME DA DIRETORIA 

RESPONSÁVEL], através de registro assinado pelo contratado, os valores fixados e o número de alunos;

  6.3.2.  Caberá a  fiscalizar as informações prestadas pelos contratados [NOME DA DIRETORIA RESPONSÁVEL]

bem como ao fiel cumprimento do trabalho proposto neste Edital;

    6.4. A  tem a prerroga�va de transferir, subs�tuir ou cancelar, a qualquer tempo, o [NOME DA SECRETARIA]

trabalho que julgar impróprio ou que tenha se desviado do trabalho proposto;

       7.DISPOSIÇÕES GERAIS

     7.1. As inscrições, selecionadas ou não, passarão a fazer parte do cadastro da  para fins [NOME DA SECRETARIA]

de pesquisa e documentação.

    7.2. A documentação que contenha vício de qualquer natureza ou a inobservância de qualquer vedação deste 

Termo de Referência implicará na desclassificação do candidato.

  7.3. O pedido de inscrição encaminhado em desacordo com as condições e finalidades estabelecidas 

     no presente Termo de Referência será desclassificado.

   7.4. Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de par�cipação, constatadas a qualquer tempo, 

implicarão a inabilitação da inscrição.

  7.5. O proponente será o único responsável pela veracidade de eventuais documentos encaminhados,

      isentando a  de qualquer responsabilidade civil ou penal.[NOME DA SECRETARIA]

   7.6. A , por interesse estratégico, reserva-se o direito de analisar e [NOME DA DIRETORIA RESPONSÁVEL]

selecionar oficinas fora deste Termo de Referência, para apresentação sazonal.

     7.7. A  estará à disposição dos interessados das 13h30 às 17h, para dirimir [NOME DA DIRETORIA RESPONSÁVEL]

eventuais dúvidas.

   7.8. Os resultados serão divulgados no site da  conforme cronograma do AnexoV.[NOME DA SECRETARIA]
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     EDITAL Nº  MODALIDADE: CONCURSO PÚBLICO[NÚMERO/ANO]

ANEXO II
MODELO DE CURRÍCULO PROFISSIONAL

[NOME COMPLETO]
[ESTADO CIVIL, NACIONALIDADE, 

IDADE ENDEREÇO COMPLETO]
Tel / Cel: [xxxxxx]
E-mail: [xxxxxx]

           1. Currículo

          Informe suas experiências acadêmicas e/ou profissionais.

            

            

            2. Informações adicionais

           Insira qualquer informação que julgar relevante.

28 - cartilha - modelo de editais

     EDITAL Nº  MODALIDADE: CONCURSO PÚBLICO[NÚMERO/ANO]

ANEXO III
SUGESTÃO DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Nome do(a) professor(a)

          1. Conteúdo

        Conteúdos que serão abordados.
 

               2. Obje�vos

         Propósitos da ação. Descrição do que se pretende.

 

          3. Cronograma das A�vidades

         Descrição da aula planejada. A�vidades que serão realizadas.

          4. Recursos Didá�cos Necessários

         São os recursos que serão u�lizados durante esta aula, tais como: instrumento musical, 

         projetor mul�mídia, quadro com pauta musical, quadro branco, jogos, tanque, mesa de trabalho 

         em grupo, materiais específicos de arte (nomear cada um), filme, vídeo no YouTube, jornal, sucata,

         dentre outros.
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     EDITAL Nº  MODALIDADE: CONCURSO PÚBLICO[NÚMERO/ANO]

ANEXO III
SUGESTÃO DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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         projetor mul�mídia, quadro com pauta musical, quadro branco, jogos, tanque, mesa de trabalho 

         em grupo, materiais específicos de arte (nomear cada um), filme, vídeo no YouTube, jornal, sucata,

         dentre outros.
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EDITAL Nº [NÚMERO/ANO]
              MODALIDADE: CONCURSO PÚBLICO

ANEXO IV

Lista das casas administradas pela [NOME DA SECRETARIA]

       1- [xxxxxxxxxxxx]

   2- [xxxxxxxxxxxx]

   3- [xxxxxxxxxxxx]

   4- [xxxxxxxxxxxx]

       ... - [xxxxxxxxxxxx]

               Endereços

               1 - [xxxxxxxxxxxx]

               2 - [xxxxxxxxxxxx]

               3 - [xxxxxxxxxxxx]

       ... - [xxxxxxxxxxxx]
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     EDITAL Nº [NÚMERO/ANO]
MODALIDADE: CONCURSO PÚBLICO

ANEXO V
CRONOGRAMA DE ATIVIDADE

Seleção de Profissionais de Artes

Período de inscrição [xxxxxxxxxxxxxxxx]

Resultado da habilitação [xxxxxxxxxxxxxxxx]

Prazo para recursos sobre a habilitação [xxxxxxxxxxxxxxxx]

Resultado análise recursos [xxxxxxxxxxxxxxxx]

Resultado da avaliação Comissão de Seleção (etapa teórica) [xxxxxxxxxxxxxxxx]

Apresentações dos trabalhos propostos [xxxxxxxxxxxxxxxx]

Resultado das apresentações dos trabalhos propostos (etapa prá�ca) [xxxxxxxxxxxxxxxx]

Entrega dos documentos complementares [xxxxxxxxxxxxxxxx]

Resultado final [xxxxxxxxxxxxxxxx]
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EDITAL Nº [NÚMERO/ANO]
              MODALIDADE: CONCURSO PÚBLICO

ANEXO IV

Lista das casas administradas pela [NOME DA SECRETARIA]

       1- [xxxxxxxxxxxx]

   2- [xxxxxxxxxxxx]

   3- [xxxxxxxxxxxx]

   4- [xxxxxxxxxxxx]

       ... - [xxxxxxxxxxxx]

               Endereços

               1 - [xxxxxxxxxxxx]

               2 - [xxxxxxxxxxxx]

               3 - [xxxxxxxxxxxx]
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     EDITAL Nº [NÚMERO/ANO]
MODALIDADE: CONCURSO PÚBLICO

ANEXO V
CRONOGRAMA DE ATIVIDADE

Seleção de Profissionais de Artes

Período de inscrição [xxxxxxxxxxxxxxxx]

Resultado da habilitação [xxxxxxxxxxxxxxxx]

Prazo para recursos sobre a habilitação [xxxxxxxxxxxxxxxx]

Resultado análise recursos [xxxxxxxxxxxxxxxx]

Resultado da avaliação Comissão de Seleção (etapa teórica) [xxxxxxxxxxxxxxxx]

Apresentações dos trabalhos propostos [xxxxxxxxxxxxxxxx]

Resultado das apresentações dos trabalhos propostos (etapa prá�ca) [xxxxxxxxxxxxxxxx]

Entrega dos documentos complementares [xxxxxxxxxxxxxxxx]

Resultado final [xxxxxxxxxxxxxxxx]
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EDITAL Nº [NÚMERO/ANO]
MODALIDADE: CONCURSO PÚBLICO

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CND DO FGTS E DO INSS

     ...........................................................................................................  (nome da 

empresa),....................................................................................situada à  (endereço completo), 

inscritano CNPJ/MF sob o n° .................................................... declara, sob as penas da lei, e na 

forma das normas vigentes, para comprovação da impossibilidade de apresentar a CND do FGTS e 

do INSS, que não possui empregados vinculados a sua empresa.

                     Local e data, ...................

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
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EDITAL Nº 023/2018 
MODALIDADE: CONCURSO PÚBLICO

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO (TRABALHO DE MENORES)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  inscr ito no CNPJn° 

.........................................................................................................................................,
por intermédio de seu representante legal, o (a)Sr.(a) ......................................................,
portador  da  carteira  de iden�dade n °  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e  do CPFn° 

.........................................................................................................................................,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do ar�go 27 da Lei Federal n ° 8666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei Federal n ° 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos (ar�go 7 °, inciso XXXIII da Cons�tuição Federal).

Ressalva: emprega menor, a par�r de quatorze anos, na condição de aprendiz.( ) Observação: 

em caso afirma�vo, assinalar a ressalva acima.
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EDITAL Nº [NÚMERO/ANO]
MODALIDADE: CONCURSO PÚBLICO
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EDITAL Nº 023/2018 
MODALIDADE: CONCURSO PÚBLICO

ANEXO VII
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EDITAL Nº [NÚMERO/ANO]
MODALIDADE: CONCURSO PÚBLICO

ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO
EDITAL Nº MODALIDADE:

CONTRATONº:

      I – PARTES ENVOLVIDAS:
  Por este instrumento par�cular de contrato, de um lado, o , por intermédio da [MUNICÍPIO DE XXX]

[NOME DA SECRETARIA] [ENDEREÇO], estabelecida na , doravante denominado CONTRATANTE, 

neste ato representada por seu Presidente, Sr. ,  portador  do CPF ___________________________

nº e de  outro lado a  empresa ,  situada  na _____________________ ______________

inscrita no    CNPJ sob o nº ,  doravante   denominada   ________________________________

CONTRATADA,   neste   ato   representada   pelo   Sr.  ,   p o r t a d o r   d o  C P F 

nº firmam o presente instrumento de Contrato, regido pela ________________________________

Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e 

demais normas legais federais vigentes.
  e pelas seguintes cláusulas e condições:

           CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

              Cons�tui objeto do presente Contrato a cessão da CONTRATANTE para o (a) CONTRATADO(A) com 

ônus, de espaço específico - Oficinas de Artes, imóvel administrado pela CONTRATANTE, localizado 

na , para o fim exclusivo de ministrar oficinas de arte  e cultura pelo CONTRATADO (A) [ENDEREÇO]

em caráter temporário, conforme caracterís�cas constantes da proposta julgada vencedora e de 

acordo com as especificações do Edital de Concurso Público nº 023/2018 e seus anexos.

           CLÁUSULA SEGUNDA –DAS RESPONSABILIDADES

              Da Contratante
                a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(a) Contratado(a);
                b) Entregar o espaço  objeto  deste edital limpo e livre para uso pelo pelo(a) Contratado(a), conforme 

calendário das oficinas;
                c) Exercer a fiscalização sobre os serviços realizados pelo(a) Contratado(a) e o cumprimento de todos 

os itens estabelecidos no contrato;
               d) No�ficar, por escrito, o(a) Contratado(a) por quaisquer irregularidades constatadas na execução 

do Contrato, solicitando providências para regularização das mesmas.
                e) Declarar a ex�nção do Contrato, quando não observadas as condições previstas neste Edital e seus 

anexos.
            f) Cumprir e fazer cumprir todas disposições legais e contratuais.

       Do(a) Contratado(a)

            a) Apresentar o trabalho proposto à ;[NOME DA SECRETARIA]
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                 b) Realizar a matrícula, cobrar as mensalidades e realizar as comunicações com os alunos;

       c) Arcar com os equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento do trabalho 

               proposto;

      d) Arcar com as despesas decorrentes de divulgação, locação de painéis promocionais e 

        dos transportes até os locais onde serão realizadas as oficinas, após autorização da [NOME DA 

SECRETARIA];

            e) Manter e entregar o espaço objeto deste edital nas mesmas condições em que foi entregue;

            f) Cumprir com os calendários estabelecidos com a sob pena de Advertência;[NOME DA SECRETARIA] 

            g) Arcar com todas as despesas rela�vas à sua estada na cidade, caso necessário;

        h) Disponibilizar informações sobre as oficinas quando solicitadas pela [NOME DA  

SECRETARIA];

            Comunicar à qualquer alteração em seus dados cadastrais,[NOME DA SECRETARIA] 

            i) Manter regularizadas, na vigência do contrato, todas as cer�dões de débitos.

 

             CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUBCESSÃO OU SUBLOCAÇÃO

     O(a) Contratado(a) não poderá, a qualquer �tulo, subcontratar, sublocar, ceder ou  emprestar, no 

todo ou em parte o espaço objeto do presente instrumento contratual, e tão pouco u�lizá-lo para 

fins diversos aqueles previstos neste edital e no calendário de oficinas estabelecido pela [NOME DA 

DIRETORIA RESPONSÁVEL] Diretoria de Difusão Ar�s�ca.

             CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE CONTRATO

            Este contrato tem vigência por 60 (sessenta) meses a par�r da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado por igual período, mediante aditamento, caso seja conveniente para a Contratante na 

forma da Lei.

                  Parágrafo primeiro O prazo de início da cessão de uso de espaço será determinado pela Diretoria 

de Difusão Ar�s�ca, a quem cabe as publicações do calendário de oficinas.

             CLÁUSULA QUINTA – DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO ORA CEDIDO

    O(a) Contratado(a) depositará, a �tulo de taxa de u�lização do espaço cultural, a quan�a 

equivalente  a 15% (quinze por cento) do valor total bruto que seja fruto do objeto do Edital de 

Concurso Público nº 023/2018 e seus anexos.

                   Parágrafo primeiro O(a) Contratado (a) deverá recolher o valor apurado, até o 5º (quinto) dia ú�l 

do mês subsequente a oficina, via DEPÓSITO para o , agência , Conta [NOME DO BANCO] [XXXX]

Corrente . Para tanto, o(a) Contratado(a) deverá emi�r um CÓDIGO IDENTIFICADOR, pelo [XXXX]

site (si�o) .[ENDEREÇO ELETRÔNICO]

           Parágrafo Segundo O comprovante de depósito deve ser entregue a [NOME DA DIRETORIA 

RESPONSÁVEL] [NOME DA SECRETARIA] da em até 05 dias úteis do mês subsequente a oficina.

                  Parágrafo Terceiro A critério da Contratante, o(a) Contratado(a) deverá oferecer bolsas de estudos 
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EDITAL Nº [NÚMERO/ANO]
MODALIDADE: CONCURSO PÚBLICO

ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO
EDITAL Nº MODALIDADE:

CONTRATONº:

      I – PARTES ENVOLVIDAS:
  Por este instrumento par�cular de contrato, de um lado, o , por intermédio da [MUNICÍPIO DE XXX]

[NOME DA SECRETARIA] [ENDEREÇO], estabelecida na , doravante denominado CONTRATANTE, 

neste ato representada por seu Presidente, Sr. ,  portador  do CPF ___________________________

nº e de  outro lado a  empresa ,  situada  na _____________________ ______________

inscrita no    CNPJ sob o nº ,  doravante   denominada   ________________________________

CONTRATADA,   neste   ato   representada   pelo   Sr.  ,   p o r t a d o r   d o  C P F 

nº firmam o presente instrumento de Contrato, regido pela ________________________________

Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e 

demais normas legais federais vigentes.
  e pelas seguintes cláusulas e condições:

           CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

              Cons�tui objeto do presente Contrato a cessão da CONTRATANTE para o (a) CONTRATADO(A) com 

ônus, de espaço específico - Oficinas de Artes, imóvel administrado pela CONTRATANTE, localizado 

na , para o fim exclusivo de ministrar oficinas de arte  e cultura pelo CONTRATADO (A) [ENDEREÇO]

em caráter temporário, conforme caracterís�cas constantes da proposta julgada vencedora e de 

acordo com as especificações do Edital de Concurso Público nº 023/2018 e seus anexos.

           CLÁUSULA SEGUNDA –DAS RESPONSABILIDADES

              Da Contratante
                a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(a) Contratado(a);
                b) Entregar o espaço  objeto  deste edital limpo e livre para uso pelo pelo(a) Contratado(a), conforme 

calendário das oficinas;
                c) Exercer a fiscalização sobre os serviços realizados pelo(a) Contratado(a) e o cumprimento de todos 

os itens estabelecidos no contrato;
               d) No�ficar, por escrito, o(a) Contratado(a) por quaisquer irregularidades constatadas na execução 

do Contrato, solicitando providências para regularização das mesmas.
                e) Declarar a ex�nção do Contrato, quando não observadas as condições previstas neste Edital e seus 

anexos.
            f) Cumprir e fazer cumprir todas disposições legais e contratuais.

       Do(a) Contratado(a)

            a) Apresentar o trabalho proposto à ;[NOME DA SECRETARIA]
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                 b) Realizar a matrícula, cobrar as mensalidades e realizar as comunicações com os alunos;

       c) Arcar com os equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento do trabalho 

               proposto;

      d) Arcar com as despesas decorrentes de divulgação, locação de painéis promocionais e 

        dos transportes até os locais onde serão realizadas as oficinas, após autorização da [NOME DA 

SECRETARIA];

            e) Manter e entregar o espaço objeto deste edital nas mesmas condições em que foi entregue;

            f) Cumprir com os calendários estabelecidos com a sob pena de Advertência;[NOME DA SECRETARIA] 

            g) Arcar com todas as despesas rela�vas à sua estada na cidade, caso necessário;

        h) Disponibilizar informações sobre as oficinas quando solicitadas pela [NOME DA  

SECRETARIA];

            Comunicar à qualquer alteração em seus dados cadastrais,[NOME DA SECRETARIA] 

            i) Manter regularizadas, na vigência do contrato, todas as cer�dões de débitos.

 

             CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUBCESSÃO OU SUBLOCAÇÃO

     O(a) Contratado(a) não poderá, a qualquer �tulo, subcontratar, sublocar, ceder ou  emprestar, no 

todo ou em parte o espaço objeto do presente instrumento contratual, e tão pouco u�lizá-lo para 

fins diversos aqueles previstos neste edital e no calendário de oficinas estabelecido pela [NOME DA 

DIRETORIA RESPONSÁVEL] Diretoria de Difusão Ar�s�ca.

             CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE CONTRATO

            Este contrato tem vigência por 60 (sessenta) meses a par�r da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado por igual período, mediante aditamento, caso seja conveniente para a Contratante na 

forma da Lei.

                  Parágrafo primeiro O prazo de início da cessão de uso de espaço será determinado pela Diretoria 

de Difusão Ar�s�ca, a quem cabe as publicações do calendário de oficinas.

             CLÁUSULA QUINTA – DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO ORA CEDIDO

    O(a) Contratado(a) depositará, a �tulo de taxa de u�lização do espaço cultural, a quan�a 

equivalente  a 15% (quinze por cento) do valor total bruto que seja fruto do objeto do Edital de 

Concurso Público nº 023/2018 e seus anexos.

                   Parágrafo primeiro O(a) Contratado (a) deverá recolher o valor apurado, até o 5º (quinto) dia ú�l 

do mês subsequente a oficina, via DEPÓSITO para o , agência , Conta [NOME DO BANCO] [XXXX]

Corrente . Para tanto, o(a) Contratado(a) deverá emi�r um CÓDIGO IDENTIFICADOR, pelo [XXXX]

site (si�o) .[ENDEREÇO ELETRÔNICO]

           Parágrafo Segundo O comprovante de depósito deve ser entregue a [NOME DA DIRETORIA 

RESPONSÁVEL] [NOME DA SECRETARIA] da em até 05 dias úteis do mês subsequente a oficina.

                  Parágrafo Terceiro A critério da Contratante, o(a) Contratado(a) deverá oferecer bolsas de estudos 
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           IV-  Serão cobradas ainda as seguintes multas contratuais:

            a) de 0,2% (zero, dois por cento) a 10% (dez por cento) por dia sobre o valor da mensalidade da 

oficina mul�plicado pela quan�dade de vagas oferecidas, por não cumprimento do disposto nos em 

quaisquer itens da Cláusula Segunda do Contrato;

            b) O atraso no pagamento da contraprestação implicará de multa mensal de 2% sobre o valor total 

bruto, além de 0,1% de juros ao dia de atraso, sem prejudicar o direito de rescisão contratual;;

            c) 10% (dez por cento) do valor do contrato, em caso de não observância do estabelecido no Anexo I 

do Edital;

          d) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, por descumprimento, pelo(a) Contratado(a), 

total ou parcial das cláusulas contratuais e editalícias que impliquem na ex�nção culposa do 

contrato, além das demais sanções permi�das em lei.

           VI- Suspensão

       A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a administração, quando o(a) Contratado(a) 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:

            a) não celebrar o Contrato;

            b) fizer declaração falsa;

            c) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame;

            d) ensejar o retardamento da execução do objeto;

            e) não man�ver a proposta;

             f) falhar ou fraudar a execução do Contrato injus�ficadamente;

            g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

             i) descumprir prazos e condições previstas neste instrumento.

           VII - Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, nos casos em 

que a Contratante, após análise dos fatos, constatar que o(a) Contratado(a) pra�cou falta grave;

      § 1º As multas previstas no inciso V serão cobradas do(a) Contratado(a) após no�ficação da 

Contratante (neste caso o(a) Contratado(a) estará obrigada a fazer o(s) recolhimento(s) aos cofres 

públicos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de cobrança judicial).

           § 2º A punição definida no inciso VI será por até 2 (dois) anos ou enquanto perdurar os mo�vos de 

sua punição.

         § 3º A punição definida no inciso VII será por até 2 (dois) anos ou enquanto perdurar os mo�vos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o(a) Contratado(a) ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

          VIII- As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumula�vamente, nos termos do art. 

87, da Lei nº 8.666, de21/06/93.

     IX- A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra 

      como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, 

a alunos indicados pela em contrapar�da aos 15% (quinze por cento) do [NOME DA SECRETARIA] 

valor bruto total na quan�dade mínima deverá ser de 2 (duas) bolsas de estudos por oficina.

             CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

     O (a) Contratado(a) fica obrigada a aceitar, nos termos do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com as devidas jus�fica�vas adequadas a esta Concorrência.

            CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

    A revisão dos preços das matrículas poderá ser concedida ao Contratado(a), a par�r da análise e 

discussão de planilha de custos e exposição de mo�vos, a ser encaminhada para a Contratante.

            CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

      A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais 

e as previstas em lei, com fulcro no capítulo III, seção V, da Lei nº 8.666/1993, nos seguintes casos:

   I - por ato unilateral, escrito, da Contratante;

            II - amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização por meio de aviso prévio, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes;

            III- judicialmente, nos termos da legislação vigente.

            § 1º O descumprimento, por parte da Contratante, de suas obrigações legais e/ou contratuais 

assegura ao CONTRATADO(A) o direito de rescindir o Contrato a qualquer tempo, independentemente 

de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

             § 2º A rescisão do Contrato, com base no parágrafo anterior, sujeita o(a) Contratado(a) à multa 

rescisória de ½ salário mínimo, independentemente de outras multas aplicadas por infrações 

anteriores.

             CLÁUSULA  NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

       I- Pelo atraso injus�ficado e pela inexecução total ou parcial do contrato, a Contratante poderá, 

garan�da a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções contratuais: advertência, multa, suspensão 

temporária de par�cipação em licitação, impedimento de contratar com a Administração por prazo 

não superior a 2 (dois) anos e declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, seção II, da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

        II- A penalidade de Advertência será aplicada em caso de infrações come�das que prejudiquem a 

lisura do processo licitatório ou que venham a causar dano à Contratante ou a terceiros;

         III- A recusa injus�ficada do(a) contratado(a) em assinar o Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis da no�ficação, implicará multa 1/3 do salário mínimo;
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           IV-  Serão cobradas ainda as seguintes multas contratuais:

            a) de 0,2% (zero, dois por cento) a 10% (dez por cento) por dia sobre o valor da mensalidade da 

oficina mul�plicado pela quan�dade de vagas oferecidas, por não cumprimento do disposto nos em 

quaisquer itens da Cláusula Segunda do Contrato;

            b) O atraso no pagamento da contraprestação implicará de multa mensal de 2% sobre o valor total 

bruto, além de 0,1% de juros ao dia de atraso, sem prejudicar o direito de rescisão contratual;;

            c) 10% (dez por cento) do valor do contrato, em caso de não observância do estabelecido no Anexo I 

do Edital;

          d) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, por descumprimento, pelo(a) Contratado(a), 

total ou parcial das cláusulas contratuais e editalícias que impliquem na ex�nção culposa do 

contrato, além das demais sanções permi�das em lei.

           VI- Suspensão

       A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a administração, quando o(a) Contratado(a) 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:

            a) não celebrar o Contrato;

            b) fizer declaração falsa;

            c) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame;

            d) ensejar o retardamento da execução do objeto;

            e) não man�ver a proposta;

             f) falhar ou fraudar a execução do Contrato injus�ficadamente;

            g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

             i) descumprir prazos e condições previstas neste instrumento.

           VII - Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, nos casos em 

que a Contratante, após análise dos fatos, constatar que o(a) Contratado(a) pra�cou falta grave;

      § 1º As multas previstas no inciso V serão cobradas do(a) Contratado(a) após no�ficação da 

Contratante (neste caso o(a) Contratado(a) estará obrigada a fazer o(s) recolhimento(s) aos cofres 

públicos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de cobrança judicial).

           § 2º A punição definida no inciso VI será por até 2 (dois) anos ou enquanto perdurar os mo�vos de 

sua punição.

         § 3º A punição definida no inciso VII será por até 2 (dois) anos ou enquanto perdurar os mo�vos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o(a) Contratado(a) ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

          VIII- As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumula�vamente, nos termos do art. 

87, da Lei nº 8.666, de21/06/93.

     IX- A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra 

      como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, 

a alunos indicados pela em contrapar�da aos 15% (quinze por cento) do [NOME DA SECRETARIA] 

valor bruto total na quan�dade mínima deverá ser de 2 (duas) bolsas de estudos por oficina.

             CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

     O (a) Contratado(a) fica obrigada a aceitar, nos termos do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com as devidas jus�fica�vas adequadas a esta Concorrência.

            CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

    A revisão dos preços das matrículas poderá ser concedida ao Contratado(a), a par�r da análise e 

discussão de planilha de custos e exposição de mo�vos, a ser encaminhada para a Contratante.

            CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

      A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais 

e as previstas em lei, com fulcro no capítulo III, seção V, da Lei nº 8.666/1993, nos seguintes casos:

   I - por ato unilateral, escrito, da Contratante;

            II - amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização por meio de aviso prévio, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes;

            III- judicialmente, nos termos da legislação vigente.

            § 1º O descumprimento, por parte da Contratante, de suas obrigações legais e/ou contratuais 

assegura ao CONTRATADO(A) o direito de rescindir o Contrato a qualquer tempo, independentemente 

de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

             § 2º A rescisão do Contrato, com base no parágrafo anterior, sujeita o(a) Contratado(a) à multa 

rescisória de ½ salário mínimo, independentemente de outras multas aplicadas por infrações 

anteriores.

             CLÁUSULA  NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

       I- Pelo atraso injus�ficado e pela inexecução total ou parcial do contrato, a Contratante poderá, 

garan�da a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções contratuais: advertência, multa, suspensão 

temporária de par�cipação em licitação, impedimento de contratar com a Administração por prazo 

não superior a 2 (dois) anos e declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, seção II, da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

        II- A penalidade de Advertência será aplicada em caso de infrações come�das que prejudiquem a 

lisura do processo licitatório ou que venham a causar dano à Contratante ou a terceiros;

         III- A recusa injus�ficada do(a) contratado(a) em assinar o Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis da no�ficação, implicará multa 1/3 do salário mínimo;
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conforme previsto no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e implicará na 

aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações posteriores, bem como no Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de2009.

      X- Na aplicação dessas penalidades serão admi�dos os recursos previstos em lei, garan�dos o 

contraditório e a ampla defesa.

       Além das penalidades acima citadas, o(a) Contratado(a) ficará sujeita ao cancelamento de sua XI- 

inscrição no Cadastro de Fornecedores do Estado de Santa Catarina.

        CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

         O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/1993 e pelos preceitos de 

direito público, aplicando-se-lhe suple�vamente os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições do direito privado.

          Parágrafo único – Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei, recorrendo-se à analogia, 

aos costumes e aos princípios gerais do direito.

        CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO

           Fica eleito o foro da Comarca de , Capital do Estado de Sergipe, para dirimir eventuais dúvidas [XXXX]

oriundas da aplicação deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja.

           E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor 

e forma, para um só efeito.

            (SE), de de .[NOME DO MUNICÍPIO] _______ ______________ ______

           [NOME DA SECRETARIA] 

           CONTRATANTE                                                                                      CONTRATADO(A)

           Testemunhas:

           Nome/CPF/Ass..............................................................................................................................

           Nome/CPF/Ass.................................................................................................................... 
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         MODELO EDITAL SUBSÍDIO MENSAL PARA ESPAÇOS

EDITAL Nº [NÚMERO/ANO]

         EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO    PARA O 

OFERECIMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL PARA 

E S PA Ç O S  A R T Í S T I C O S  E  C U LT U R A I S , 

MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS 

CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E 

ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITÁRIAS 

Q U E  T I V E R A M  A S  S UA S  AT I V I DA D ES 

INTERROMPIDAS  POR FORÇA DAS MEDIDAS 

DE ISOLAMENTO SOCIAL.

A Prefeitura do , com sede no Estado de Sergipe, por intermédio de seu [NOME DO MUNICÍPIO]

chefe do Poder Execu�vo, torna público o presente Edital para a SELEÇÃO DE espaços ar�s�cos e 

culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, coopera�vas, ins�tuições e organizações 

culturais comunitárias que �veram as suas a�vidades interrompidas por força das medidas de 

isolamento social, para oferecimento de subsídio mensal, ins�tuído pela Lei Aldir Blanc de Emergência 

Cultural - Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais 

des�nadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido 

pelo Decreto Legisla�vo federal nº 6, de 20 de março de 2020 e nas condições e exigências 

estabelecidas neste Edital.

           1. DO OBJETO

Cons�tui objeto do presente Edital, selecionar espaços ar�s�cos e culturais, microempresas e 

pequenas empresas culturais, coopera�vas, ins�tuições e organizações culturais comunitárias que 

�veram as suas a�vidades interrompidas por força das medidas de isolamento social e oferecer 

subsídio mensal, no valor mínimo de R$ ,00 ( ) e máximo de R$ ,00 [xxxx] ESCREVER POR EXTENSO [xxxx]

( ), de acordo com critérios estabelecidos no presente instrumento.ESCREVER POR EXTENSO

2. DA PARTICIPAÇÃO

Poderão par�cipar do presente edital, os espaços ar�s�cos e culturais, microempresas e pequenas 

empresas culturais, coopera�vas, ins�tuições e organizações culturais comunitárias que �veram as 

suas a�vidades interrompidas por força das medidas de isolamento social.

Compreendem-se como espaços culturais todos aqueles organizados e man�dos por pessoas, 

organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, coopera�vas 

com finalidade cultural e ins�tuições culturais, com ou sem fins lucra�vos, que sejam dedicados a 

realizar a�vidades ar�s�cas e culturais, tais como:

a) pontos e pontões de cultura;

b) teatros independentes;
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conforme previsto no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e implicará na 

aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações posteriores, bem como no Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de2009.

      X- Na aplicação dessas penalidades serão admi�dos os recursos previstos em lei, garan�dos o 

contraditório e a ampla defesa.

       Além das penalidades acima citadas, o(a) Contratado(a) ficará sujeita ao cancelamento de sua XI- 

inscrição no Cadastro de Fornecedores do Estado de Santa Catarina.

        CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

         O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/1993 e pelos preceitos de 

direito público, aplicando-se-lhe suple�vamente os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições do direito privado.

          Parágrafo único – Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei, recorrendo-se à analogia, 

aos costumes e aos princípios gerais do direito.

        CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO

           Fica eleito o foro da Comarca de , Capital do Estado de Sergipe, para dirimir eventuais dúvidas [XXXX]

oriundas da aplicação deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja.

           E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor 

e forma, para um só efeito.

            (SE), de de .[NOME DO MUNICÍPIO] _______ ______________ ______

           [NOME DA SECRETARIA] 

           CONTRATANTE                                                                                      CONTRATADO(A)

           Testemunhas:

           Nome/CPF/Ass..............................................................................................................................

           Nome/CPF/Ass.................................................................................................................... 
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         MODELO EDITAL SUBSÍDIO MENSAL PARA ESPAÇOS

EDITAL Nº [NÚMERO/ANO]

         EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO    PARA O 

OFERECIMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL PARA 

E S PA Ç O S  A R T Í S T I C O S  E  C U LT U R A I S , 

MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS 

CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E 

ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITÁRIAS 

Q U E  T I V E R A M  A S  S UA S  AT I V I DA D ES 

INTERROMPIDAS  POR FORÇA DAS MEDIDAS 

DE ISOLAMENTO SOCIAL.

A Prefeitura do , com sede no Estado de Sergipe, por intermédio de seu [NOME DO MUNICÍPIO]

chefe do Poder Execu�vo, torna público o presente Edital para a SELEÇÃO DE espaços ar�s�cos e 

culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, coopera�vas, ins�tuições e organizações 

culturais comunitárias que �veram as suas a�vidades interrompidas por força das medidas de 

isolamento social, para oferecimento de subsídio mensal, ins�tuído pela Lei Aldir Blanc de Emergência 

Cultural - Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais 

des�nadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido 

pelo Decreto Legisla�vo federal nº 6, de 20 de março de 2020 e nas condições e exigências 

estabelecidas neste Edital.

           1. DO OBJETO

Cons�tui objeto do presente Edital, selecionar espaços ar�s�cos e culturais, microempresas e 

pequenas empresas culturais, coopera�vas, ins�tuições e organizações culturais comunitárias que 

�veram as suas a�vidades interrompidas por força das medidas de isolamento social e oferecer 

subsídio mensal, no valor mínimo de R$ ,00 ( ) e máximo de R$ ,00 [xxxx] ESCREVER POR EXTENSO [xxxx]

( ), de acordo com critérios estabelecidos no presente instrumento.ESCREVER POR EXTENSO

2. DA PARTICIPAÇÃO

Poderão par�cipar do presente edital, os espaços ar�s�cos e culturais, microempresas e pequenas 

empresas culturais, coopera�vas, ins�tuições e organizações culturais comunitárias que �veram as 

suas a�vidades interrompidas por força das medidas de isolamento social.

Compreendem-se como espaços culturais todos aqueles organizados e man�dos por pessoas, 

organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, coopera�vas 

com finalidade cultural e ins�tuições culturais, com ou sem fins lucra�vos, que sejam dedicados a 

realizar a�vidades ar�s�cas e culturais, tais como:

a) pontos e pontões de cultura;

b) teatros independentes;
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c) escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança;

d) circos;

e) cineclubes;

f) centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais;

g) museus comunitários, centros de memória e patrimônio; 

h) bibliotecas comunitárias;

i) espaços culturais em comunidades indígenas;

j) centros ar�s�cos e culturaisafro-brasileiros;

k) comunidades quilombolas;

l) espaços de povos e comunidades tradicionais;

m) festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional;

n) teatro de rua e demais expressões ar�s�cas e culturais realizadas em espaços públicos;

o) livrarias, editoras e sebos;

p) empresas de diversão e produção de espetáculos;

q) estúdios de fotografia;

r) produtoras de cinema e audiovisual;

s) ateliês de pintura, moda, design e artesanato;

t) galerias de arte e de fotografias;

u) feiras de arte e de artesanato;

v) espaços de apresentação musical;

w) espaços de literatura, poesia e literatura de cordel;

x) espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas  

originárias, tradicionais e populares;

y) outros espaços e a�vidades ar�s�cos e culturais validados nos cadastros aos quais se refere o item 

3 deste Edital. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

a) Farão jus ao bene�cio referido no item 1.1. do Edital, os espaços culturais e ar�s�cos, 

microempresas e pequenas empresas culturais, organizações culturais comunitárias, coopera�vas e 

ins�tuições culturais com a�vidades interrompidas, que comprovarem sua inscrição e a respec�va 

homologação em, pelo menos, um dos seguintes cadastros:

                   I. Cadastro Estadual de Cultura;

                  II. Cadastro Municipal de Cultura;

                  III. Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura;

                  IV. Cadastro Estadual de Pontos e Pontões de Cultura;

                  V. Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais(Sniic);

                  VI. Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro(Sicab);

                  VII.outros cadastros referentes a a�vidades culturais existentes na unidade da Federação,                    

bem como projetos culturais apoiados nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 
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1991, nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de publicação da Lei 

Aldir Blanc de Emergência Cultural.

b) As en�dades deverão apresentar autodeclaração, da qual constarão informações sobre a 

interrupção de suas a�vidades e indicação dos cadastros em que es�verem inscritas acompanhados 

da sua homologação, quando for o caso, conforme modelo do ANEXO I, deste Edital.

c) O bene�cio de que trata o 1.1. somente será concedido para a gestão responsável pelo espaço 

cultural, vedado o recebimento cumula�vo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de 

um cadastro referido no 3.1. deste Edital, ou seja, responsável por mais de um espaço cultural.

d) Não podem receber o subsídio mensal, os espaços culturais criados pela administração pública 

de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a 

ins�tutos ou ins�tuições criados ou man�dos por grupos de empresas, a teatros e casas de 

espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos 

pelos serviços sociais do Sistema S.

e) A comissão de análise de concessão do subsídio poderá solicitar informações e/ou documentos 

complementares para esclarecer eventuais inconformidades cadastrais.

f) O pagamento dos recursos do subsídio mensal fica condicionado à verificação de elegibilidade do 

beneficiário, realizada por meio de consulta prévia a base de dados em âmbito federal 

disponibilizada pelo Ministério do Turismo.

g) A verificação de elegibilidade do beneficiário de que trata o item anterior não dispensa a 

realização de outras consultas a bases de dados do Estado e Município que se façam necessárias.

h) As informações ob�das de base de dados do Estado e do Município deverão ser homologadas 

pelo Ministério do Turismo.

i) Na hipótese de inexistência de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, será 

informado o número ou o código de iden�ficação único que vincule o solicitante à organização ou ao 

espaço beneficiário.

  4. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO

Para o recebimento do subsídio mensal previsto no item 1.1, deste Edital, os par�cipantes deverão 

enviar os documentos, por meio eletrônico, entre os dias  e , para o endereço de e-mail [xxxx]  [xxxx]

ins�tucional da , e-mail:   com o assunto [NOME DA SECRETARIA] [xxxxxxxxx] em um único PDF,
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c) escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança;

d) circos;

e) cineclubes;

f) centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais;

g) museus comunitários, centros de memória e patrimônio; 

h) bibliotecas comunitárias;

i) espaços culturais em comunidades indígenas;

j) centros ar�s�cos e culturaisafro-brasileiros;

k) comunidades quilombolas;

l) espaços de povos e comunidades tradicionais;

m) festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional;

n) teatro de rua e demais expressões ar�s�cas e culturais realizadas em espaços públicos;

o) livrarias, editoras e sebos;

p) empresas de diversão e produção de espetáculos;

q) estúdios de fotografia;

r) produtoras de cinema e audiovisual;

s) ateliês de pintura, moda, design e artesanato;

t) galerias de arte e de fotografias;

u) feiras de arte e de artesanato;

v) espaços de apresentação musical;

w) espaços de literatura, poesia e literatura de cordel;

x) espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas  

originárias, tradicionais e populares;

y) outros espaços e a�vidades ar�s�cos e culturais validados nos cadastros aos quais se refere o item 

3 deste Edital. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

a) Farão jus ao bene�cio referido no item 1.1. do Edital, os espaços culturais e ar�s�cos, 

microempresas e pequenas empresas culturais, organizações culturais comunitárias, coopera�vas e 

ins�tuições culturais com a�vidades interrompidas, que comprovarem sua inscrição e a respec�va 

homologação em, pelo menos, um dos seguintes cadastros:

                   I. Cadastro Estadual de Cultura;

                  II. Cadastro Municipal de Cultura;

                  III. Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura;

                  IV. Cadastro Estadual de Pontos e Pontões de Cultura;

                  V. Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais(Sniic);

                  VI. Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro(Sicab);

                  VII.outros cadastros referentes a a�vidades culturais existentes na unidade da Federação,                    

bem como projetos culturais apoiados nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 
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1991, nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de publicação da Lei 

Aldir Blanc de Emergência Cultural.

b) As en�dades deverão apresentar autodeclaração, da qual constarão informações sobre a 

interrupção de suas a�vidades e indicação dos cadastros em que es�verem inscritas acompanhados 

da sua homologação, quando for o caso, conforme modelo do ANEXO I, deste Edital.

c) O bene�cio de que trata o 1.1. somente será concedido para a gestão responsável pelo espaço 

cultural, vedado o recebimento cumula�vo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de 

um cadastro referido no 3.1. deste Edital, ou seja, responsável por mais de um espaço cultural.

d) Não podem receber o subsídio mensal, os espaços culturais criados pela administração pública 

de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a 

ins�tutos ou ins�tuições criados ou man�dos por grupos de empresas, a teatros e casas de 

espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos 

pelos serviços sociais do Sistema S.

e) A comissão de análise de concessão do subsídio poderá solicitar informações e/ou documentos 

complementares para esclarecer eventuais inconformidades cadastrais.

f) O pagamento dos recursos do subsídio mensal fica condicionado à verificação de elegibilidade do 

beneficiário, realizada por meio de consulta prévia a base de dados em âmbito federal 

disponibilizada pelo Ministério do Turismo.

g) A verificação de elegibilidade do beneficiário de que trata o item anterior não dispensa a 

realização de outras consultas a bases de dados do Estado e Município que se façam necessárias.

h) As informações ob�das de base de dados do Estado e do Município deverão ser homologadas 

pelo Ministério do Turismo.

i) Na hipótese de inexistência de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, será 

informado o número ou o código de iden�ficação único que vincule o solicitante à organização ou ao 

espaço beneficiário.

  4. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO

Para o recebimento do subsídio mensal previsto no item 1.1, deste Edital, os par�cipantes deverão 

enviar os documentos, por meio eletrônico, entre os dias  e , para o endereço de e-mail [xxxx]  [xxxx]

ins�tucional da , e-mail:   com o assunto [NOME DA SECRETARIA] [xxxxxxxxx] em um único PDF,
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“Inscrição Edital Subsídio Mensal” ou de forma presencial das  [NUMERO/ANO] [ENDEREÇO] 

[HORA DE FUNCIONAMENTO] [xxxx]; Mediante agendamento pelo telefone ,  em envelope único

lacrado, com a seguinte e�queta “Inscrição Edital  Subsídio Mensal”. [NUMERO/ANO]

Para a inscrição, os interessados deverão enviar os seguintes documentos:

a)Apresentar autodeclaração, da qual constarão informações sobre a interrupção de suas a�vidades 

e indicação dos cadastros em que es�verem inscritos acompanhados da sua homologação, quando 

for o caso, de acordo com modelo do ANEXO I, deste Edital. (Cer�fique- se que está declarando os 

mesmos dados que constam no seu Cadastro Municipal para que não haja incompa�bilidade de 

informações e seja automa�camente desclassificado).

b)Enviar solicitação de subsídio mensal e declaração de ciência da necessidade de contrapar�da e 

de prestação de contas, conforme modelo do ANEXO II, deste Edital.

c)Apresentar proposta de a�vidade de contrapar�da em bens ou serviços economicamente 

mensuráveis, de acordo com modelo do ANEXO III, deste Edital.

5. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE VALORES DO SUBSÍDIO

De acordo com o Art. 5º, do Decreto 10.464/20, o subsídio mensal de que trata o inciso II do caput do 

art. 2º terá valor mínimo de R$ ,00  e máximo de R$ ,00 [xxxx] (ESCREVER POR EXTENSO)  [xxxx]

(ESCREVER POR EXTENSO), de acordo com critérios estabelecidos no presente edital.

 

A Comissão de Seleção será composta por três membros com notório saber, indicados e nomeados 

pela Secretaria de Cultura e Turismo, com a ciência e aprovação do Grupo de Trabalho de 

Acompanhamento e Fiscalização da Lei 14.017 de 29/06/2020, regulamentado e cons�tuído pelo 

Decreto Municipal 4.796 de 05/08/2020 e nomeado pelo Decreto 4.818 de 28 de setembro de 2020.

A Comissão de Seleção é soberana, não cabendo veto ou recurso às suas decisões finais.

Aos não classificados caberá pedido de reconsideração à Comissão de Seleção, no prazo de 5 (cinco) 

dias corridos, contados a par�r da data de publicação do resultado preliminar da Fase de Seleção nos 

órgãos oficiais do município, mediante apresentação de jus�fica�va, exclusivamente por meio do 

Formulário-Modelo para Pedido de Reconsideração ANEXO IV, que integra o presente edital.

 

  O pedido de reconsideração deve estar devidamente assinado pelo(a) representante legal 

conforme ficha de inscrição e deve ser encaminhado ao endereço de e-mail da  [NOME DA

SECRETARIA] [xxxxxxxxxxxxxx], , , com o assunto “Pedido de Reconsideração – Fase em um único PDF

de Seleção, Edital ”. [NÚMERO/ANO]
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   O pedido de reconsideração à Comissão de Seleção não fundamentado será indeferido.

   A Comissão de Seleção fará o julgamento dos pedidos de reconsideração e, caso sejam 

procedentes, a reavaliação.

    Após a análise e percorrido o prazo dos pedidos de reconsideração à Comissão de Seleção, 

publicará nos órgãos oficiais do Município e no endereço eletrônico dos par�cipantes o resultado 

dos mesmos e a Homologação do Resultado Final deste Edital.
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“Inscrição Edital Subsídio Mensal” ou de forma presencial das  [NUMERO/ANO] [ENDEREÇO] 

[HORA DE FUNCIONAMENTO] [xxxx]; Mediante agendamento pelo telefone ,  em envelope único

lacrado, com a seguinte e�queta “Inscrição Edital  Subsídio Mensal”. [NUMERO/ANO]

Para a inscrição, os interessados deverão enviar os seguintes documentos:

a)Apresentar autodeclaração, da qual constarão informações sobre a interrupção de suas a�vidades 

e indicação dos cadastros em que es�verem inscritos acompanhados da sua homologação, quando 

for o caso, de acordo com modelo do ANEXO I, deste Edital. (Cer�fique- se que está declarando os 

mesmos dados que constam no seu Cadastro Municipal para que não haja incompa�bilidade de 

informações e seja automa�camente desclassificado).

b)Enviar solicitação de subsídio mensal e declaração de ciência da necessidade de contrapar�da e 

de prestação de contas, conforme modelo do ANEXO II, deste Edital.

c)Apresentar proposta de a�vidade de contrapar�da em bens ou serviços economicamente 

mensuráveis, de acordo com modelo do ANEXO III, deste Edital.

5. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE VALORES DO SUBSÍDIO

De acordo com o Art. 5º, do Decreto 10.464/20, o subsídio mensal de que trata o inciso II do caput do 

art. 2º terá valor mínimo de R$ ,00  e máximo de R$ ,00 [xxxx] (ESCREVER POR EXTENSO)  [xxxx]

(ESCREVER POR EXTENSO), de acordo com critérios estabelecidos no presente edital.

 

A Comissão de Seleção será composta por três membros com notório saber, indicados e nomeados 

pela Secretaria de Cultura e Turismo, com a ciência e aprovação do Grupo de Trabalho de 

Acompanhamento e Fiscalização da Lei 14.017 de 29/06/2020, regulamentado e cons�tuído pelo 

Decreto Municipal 4.796 de 05/08/2020 e nomeado pelo Decreto 4.818 de 28 de setembro de 2020.

A Comissão de Seleção é soberana, não cabendo veto ou recurso às suas decisões finais.

Aos não classificados caberá pedido de reconsideração à Comissão de Seleção, no prazo de 5 (cinco) 

dias corridos, contados a par�r da data de publicação do resultado preliminar da Fase de Seleção nos 

órgãos oficiais do município, mediante apresentação de jus�fica�va, exclusivamente por meio do 

Formulário-Modelo para Pedido de Reconsideração ANEXO IV, que integra o presente edital.

 

  O pedido de reconsideração deve estar devidamente assinado pelo(a) representante legal 

conforme ficha de inscrição e deve ser encaminhado ao endereço de e-mail da  [NOME DA

SECRETARIA] [xxxxxxxxxxxxxx], , , com o assunto “Pedido de Reconsideração – Fase em um único PDF

de Seleção, Edital ”. [NÚMERO/ANO]
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   O pedido de reconsideração à Comissão de Seleção não fundamentado será indeferido.

   A Comissão de Seleção fará o julgamento dos pedidos de reconsideração e, caso sejam 

procedentes, a reavaliação.

    Após a análise e percorrido o prazo dos pedidos de reconsideração à Comissão de Seleção, 

publicará nos órgãos oficiais do Município e no endereço eletrônico dos par�cipantes o resultado 

dos mesmos e a Homologação do Resultado Final deste Edital.
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Item Descrição 1 ponto 2 pontos 5 pontos

1 Situação do Local de 
Funcionamento da 
Atividade Cultural

Espaço público 
(escola, praça, rua, 
quadra ou prédio 

público)

Espaço próprio, 
prédio púlbico 

cedido/
emprestado

Espaço alugado, 
espaço próprio 

financiado

2 Quantidade em média, 
de Agentes Culturais 

envolvidos na Produção 
Cultural em 2019

Até 03 agentes 
culturais

De 04 a 10 
agentes culturais

Acima de 11 agentes 
culturais

3 Trabalhadores com 
vínculo empregatício no 
Espaço/Empresa no mês 

do cadastro

De 01 a 02 
trabalhadores

De 03 a 04 
trabalhadores

05 ou mais 
trabalhadores

4 Despesa mensal com 
locação ou 

financiamento Do 
espaço/empresa

Até R$ 1.000,00 De R$ 1.000,00
Até R$ 2.000,00

Acima de R$ 
2.000,00

5 Despesa do 
espaço/empresa com 
energia nos meses de 
novembro e dezembro 

de 2019 e janeiro e 
fevereiro de 2020

Até R$ 300,00 De R$ 301,00
Até R$ 500,00

Acima de R$ 500,00

6 Despesa do 
espaço/empresa com 
energia nos meses de 
novembro e dezembro 

de 2019 e janeiro e 
fevereiro de 2020

Até R$ 300,00 De R$ 301,00
Até R$ 500,00

Acima de R$ 500,00

7 Telefone, internet nos 
meses de novembro e 
dezembro de 2019 e 
janeiro e fevereiro de 

2020

Até R$ 300,00 De R$ 301,00
Até R$ 500,00

Acima de R$ 500,00

8 Despesa do espaço 
com IPTU 2020

Até R$ 750,00 R$ 751,00
Até R$ 1.500,00

Acima de R$ 
1.500,00

Escalonamento dos Recursos Pontuação

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

Lei Aldir Blanc de emergência cultural
(Lei Federal nº 14.017/2020)
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9 Outras despesas não previstas 
neste edital nos  meses de 

novembro e dezembro
De 2019 e janeiro e fevereiro de 

2020

Até R$ 750,00 De R$ 751,00
Até R$ 1.500,00

Acima de R$ 
1.500,00

10 Faturamento/recita do espaço 
cultural - Referente a 2019: 
emoresa/cooperativa

Até R$ 30.000,00 De R$ 30.000,00 
Até R$ 50.000.00

Acima de R$ 
50.000,00

11 Faturamento/ receita do espaço 
cultural - Referente a 2019: 
coletivo/pf/osc

Acima de R$ 
50.000,00

De R$ 10.000,00 
Até R$ 50.000.00

De R$ 0,00 Até 
R$ 10.000,00

12 Porte e finalidade econômica do 
espaço cultural

EPP/ME MEI/PF Coletivo/cooperati
va/associação/

fundação

Pontuação Total Total Quantidade de 
Parcelas do 

Subsídio

Valor do Subsídio 
Mensal

60

01 a 15 pontos 1 R$ ,00[xxx]

16 a 25 pontos 3 R$ ,00[xxx]

26 a 35 pontos 3 R$ ,00[xxx]

36 a 45 pontos 2 R$ ,00[xxx]

46 a 60 pontos 2 R$ ,00[xxx]

             6. DA CONTRAPARTIDA

           a)Os espaços culturais e ar�s�cos, as empresas culturais e organizações culturais comunitárias, as  

coopera�vas e as ins�tuições beneficiadas com o subsídio previsto neste Edital ficarão obrigados a 

garan�r como contrapar�da, após o reinício de suas a�vidades, a realização de a�vidades 

des�nadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de a�vidades em espaços públicos 

de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento 

definido com a Prefeitura do Município.
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Item Descrição 1 ponto 2 pontos 5 pontos

1 Situação do Local de 
Funcionamento da 
Atividade Cultural

Espaço público 
(escola, praça, rua, 
quadra ou prédio 

público)

Espaço próprio, 
prédio púlbico 

cedido/
emprestado

Espaço alugado, 
espaço próprio 

financiado

2 Quantidade em média, 
de Agentes Culturais 

envolvidos na Produção 
Cultural em 2019

Até 03 agentes 
culturais

De 04 a 10 
agentes culturais

Acima de 11 agentes 
culturais

3 Trabalhadores com 
vínculo empregatício no 
Espaço/Empresa no mês 

do cadastro

De 01 a 02 
trabalhadores

De 03 a 04 
trabalhadores

05 ou mais 
trabalhadores

4 Despesa mensal com 
locação ou 

financiamento Do 
espaço/empresa

Até R$ 1.000,00 De R$ 1.000,00
Até R$ 2.000,00

Acima de R$ 
2.000,00

5 Despesa do 
espaço/empresa com 
energia nos meses de 
novembro e dezembro 

de 2019 e janeiro e 
fevereiro de 2020

Até R$ 300,00 De R$ 301,00
Até R$ 500,00

Acima de R$ 500,00

6 Despesa do 
espaço/empresa com 
energia nos meses de 
novembro e dezembro 

de 2019 e janeiro e 
fevereiro de 2020

Até R$ 300,00 De R$ 301,00
Até R$ 500,00

Acima de R$ 500,00

7 Telefone, internet nos 
meses de novembro e 
dezembro de 2019 e 
janeiro e fevereiro de 

2020

Até R$ 300,00 De R$ 301,00
Até R$ 500,00

Acima de R$ 500,00

8 Despesa do espaço 
com IPTU 2020

Até R$ 750,00 R$ 751,00
Até R$ 1.500,00

Acima de R$ 
1.500,00

Escalonamento dos Recursos Pontuação

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

Lei Aldir Blanc de emergência cultural
(Lei Federal nº 14.017/2020)

44 - cartilha - modelo de editais

9 Outras despesas não previstas 
neste edital nos  meses de 

novembro e dezembro
De 2019 e janeiro e fevereiro de 

2020

Até R$ 750,00 De R$ 751,00
Até R$ 1.500,00

Acima de R$ 
1.500,00

10 Faturamento/recita do espaço 
cultural - Referente a 2019: 
emoresa/cooperativa

Até R$ 30.000,00 De R$ 30.000,00 
Até R$ 50.000.00

Acima de R$ 
50.000,00

11 Faturamento/ receita do espaço 
cultural - Referente a 2019: 
coletivo/pf/osc

Acima de R$ 
50.000,00

De R$ 10.000,00 
Até R$ 50.000.00

De R$ 0,00 Até 
R$ 10.000,00

12 Porte e finalidade econômica do 
espaço cultural

EPP/ME MEI/PF Coletivo/cooperati
va/associação/

fundação

Pontuação Total Total Quantidade de 
Parcelas do 

Subsídio

Valor do Subsídio 
Mensal

60

01 a 15 pontos 1 R$ ,00[xxx]

16 a 25 pontos 3 R$ ,00[xxx]

26 a 35 pontos 3 R$ ,00[xxx]

36 a 45 pontos 2 R$ ,00[xxx]

46 a 60 pontos 2 R$ ,00[xxx]

             6. DA CONTRAPARTIDA

           a)Os espaços culturais e ar�s�cos, as empresas culturais e organizações culturais comunitárias, as  

coopera�vas e as ins�tuições beneficiadas com o subsídio previsto neste Edital ficarão obrigados a 

garan�r como contrapar�da, após o reinício de suas a�vidades, a realização de a�vidades 

des�nadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de a�vidades em espaços públicos 

de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento 

definido com a Prefeitura do Município.
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SUBSÍDIO ATIVIDADES

R$ ,00[xxx] 01 (uma)

R$ ,00[xxx] 02 (duas)

R$ ,00[xxx] 03 (três)

R$ ,00[xxx] 04 (quatro)

R$ ,00[xxx] 05 (cinco)

Ou o solicitante deverá propor a�vidade de contrapar�da correspondente a 10% domontante total 

oferecido.

Em todo material produzido o proponente se obriga a u�lizar as hashtags #LeiAldirBlanc[NOME 

DO MUNICÍPIO] [NOME DO MUNICÍPIO]. e#EmergênciaCultural

 
7. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
   a) O beneficiário do subsídio previsto neste Edital deverá apresentar prestação de contas referente 

ao uso do bene�cio ao Município, em até  dias após o recebimento da úl�ma 120 (cento e vinte)

parcela do subsídio.
   b) Referida prestação de contas estará sujeita a publicidade e regramento previsto na Lei de Acesso a 

Informação.
   c) A prestação de contas deverá comprovar que o subsídio mensal recebido foi u�lizado para gastos 

rela�vos à manutenção da a�vidade cultural do beneficiário.
   d) Os gastos rela�vos à manutenção da a�vidade cultural do beneficiário poderão incluir despesas 

realizadas com:
I. internet;
II. transporte;
III. aluguel;
IV. telefone;
V. consumo de água e luz;
VI. outras despesas rela�vas à manutenção da a�vidade cultural do beneficiário.

8. DOS RECURSOS FINANCEIROS
  a) As despesas decorrentes da execução do presente Edital são provenientes dos valores a serem 

recebidos em função da Lei Federal Aldir Blanc de Emergência Cultural nº 14.017 de 29 de junho de 

2020, que dispõe sobre ações emergenciais des�nadas ao setor cultural a serem adotadas durante o 

estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legisla�vo nº 6, de 20 de março de 2020.
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 9. DISPOSIÇÕES FINAIS

a) Os casos omissos neste Edital serão decididos pela  em conjunto com a [NOME DA SECRETARIA]

Comissão de Avaliação, não cabendo quaisquer recursos contra as suas decisões.

b) O valor do subsídio mensal repassado deve ser u�lizado integralmente para o pagamento de 

despesas de manutenção, objeto deste Edital, estando seu responsável sujeito as penalidades 

legais.

c) Na ocorrência de desvio de finalidade do objeto deste Edital, o contemplado obriga-se a devolver 

os recursos recebidos, atualizados de acordo com a legislação vigente à época em que se realizar a 

respec�va quitação.

d) Todas as dúvidas devem ser direcionadas para o e-mail:  com o assunto   [XXXXXXXXXXXXXXXX] 
‘‘Dúvida Edital ’’, para que fiquem devidamente registradas.[NÚMERO/ANO]

e) Caso não haja inscrição, ou que o valor des�nado para esta ação não seja u�lizado em sua 

totalidade, poderá ser realizado o remanejamento dos recursos restantes para outros Editais da Lei 

Aldir Blanc, bem como este Edital poderá receber recursos remanejados de outras ações.

f) Este edital não inviabiliza que o proponente obtenha outros recursos junto à inicia�va pública ou 

privada, com exceção da vedação do item 3.3. deste Edital.

g) A inscrição implicará na aceitação de todas as condições deste Edital.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE , aos ,[NOME DO MUNICÍPIO] [DATA]

[NOME DO RESPONSÁVEL]

[NOME DA SECRETARIA]
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SUBSÍDIO ATIVIDADES

R$ ,00[xxx] 01 (uma)

R$ ,00[xxx] 02 (duas)

R$ ,00[xxx] 03 (três)

R$ ,00[xxx] 04 (quatro)

R$ ,00[xxx] 05 (cinco)

Ou o solicitante deverá propor a�vidade de contrapar�da correspondente a 10% domontante total 

oferecido.

Em todo material produzido o proponente se obriga a u�lizar as hashtags #LeiAldirBlanc[NOME 

DO MUNICÍPIO] [NOME DO MUNICÍPIO]. e#EmergênciaCultural

 
7. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
   a) O beneficiário do subsídio previsto neste Edital deverá apresentar prestação de contas referente 

ao uso do bene�cio ao Município, em até  dias após o recebimento da úl�ma 120 (cento e vinte)

parcela do subsídio.
   b) Referida prestação de contas estará sujeita a publicidade e regramento previsto na Lei de Acesso a 

Informação.
   c) A prestação de contas deverá comprovar que o subsídio mensal recebido foi u�lizado para gastos 

rela�vos à manutenção da a�vidade cultural do beneficiário.
   d) Os gastos rela�vos à manutenção da a�vidade cultural do beneficiário poderão incluir despesas 

realizadas com:
I. internet;
II. transporte;
III. aluguel;
IV. telefone;
V. consumo de água e luz;
VI. outras despesas rela�vas à manutenção da a�vidade cultural do beneficiário.

8. DOS RECURSOS FINANCEIROS
  a) As despesas decorrentes da execução do presente Edital são provenientes dos valores a serem 

recebidos em função da Lei Federal Aldir Blanc de Emergência Cultural nº 14.017 de 29 de junho de 

2020, que dispõe sobre ações emergenciais des�nadas ao setor cultural a serem adotadas durante o 

estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legisla�vo nº 6, de 20 de março de 2020.
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 9. DISPOSIÇÕES FINAIS

a) Os casos omissos neste Edital serão decididos pela  em conjunto com a [NOME DA SECRETARIA]

Comissão de Avaliação, não cabendo quaisquer recursos contra as suas decisões.

b) O valor do subsídio mensal repassado deve ser u�lizado integralmente para o pagamento de 

despesas de manutenção, objeto deste Edital, estando seu responsável sujeito as penalidades 

legais.

c) Na ocorrência de desvio de finalidade do objeto deste Edital, o contemplado obriga-se a devolver 

os recursos recebidos, atualizados de acordo com a legislação vigente à época em que se realizar a 

respec�va quitação.

d) Todas as dúvidas devem ser direcionadas para o e-mail:  com o assunto   [XXXXXXXXXXXXXXXX] 
‘‘Dúvida Edital ’’, para que fiquem devidamente registradas.[NÚMERO/ANO]

e) Caso não haja inscrição, ou que o valor des�nado para esta ação não seja u�lizado em sua 

totalidade, poderá ser realizado o remanejamento dos recursos restantes para outros Editais da Lei 

Aldir Blanc, bem como este Edital poderá receber recursos remanejados de outras ações.

f) Este edital não inviabiliza que o proponente obtenha outros recursos junto à inicia�va pública ou 

privada, com exceção da vedação do item 3.3. deste Edital.

g) A inscrição implicará na aceitação de todas as condições deste Edital.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE , aos ,[NOME DO MUNICÍPIO] [DATA]

[NOME DO RESPONSÁVEL]

[NOME DA SECRETARIA]
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

EDITAL Nº  - SECRETARIA DA [NÚMERO/ANO]
CULTURA PRÊMIO CULTURA E ARTE EM MOVIMENTO

1.Dados do Proponente:

Razão Social (Para CNPJ):

CNPJ:

Nome completo:

Nome artístico:

CPF:

Endereço (av.rua e nº)

Complemento:

CEP:                                                                                  Cidade:

Bairro:

RG:

Telefone/celular:

E-mail/website:

( ) Conta Corrente Jurídica                          ( ) Conta Corrente Física                 ( ) Conta Poupança

Nome do Banco:                                         Agência:                                          Número da Conta/Corrente:

2.Dados Bancários

3. Curriculum

Ar�s�co:

Curriculum ar�s�co: (Descrever brevemente sua experiência profissional na área cultural;citar
cursos e realizações. As experiências destacadas deverão ser compa�veis com as funções a serem 
desempenhadas no prejeto.
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4. Nome da proposta:

Nome do projeto ou da porposta:

(Informar a área/segmento ar�s�co e cultural que a proposta se enquadra)

5. Área/segmento ar�s�co cultural:

6. Descrição do Proejto/Proposta:

( É uma das partes mais importantes da elaboração do projeto/proposta. É por meio dela que a Comissão de 
Seleção poderá entender - de forma rápida e obje�va, a proposta integral. Seja claro, descreva de maneira clara e obje�va,
incluindo apenas as informações essenciais ao entendimento do projeto/proposta, da a�vidade ar�s�ca cultural a ser
desenvolvida).

7. Duração de evento:

8.Profissional (is) Envolvido (s):

Ficha técnica:( relacionar o nome e a função dos profissionais envolvidos na realização do projeto/proposta.
ex: direção, sonoplas�a, iluminação, ar�stas envolvidos, etc..) Todos deverão ser de  e ter [ NOME DO MUNICÍPIO]
realizado o cadastro do mapeamento: h�ps://mapas.cultura.se.gov.br

Nome                                                                                                      Função

, de de[NOME DO MUNICÍPIO] [ANO].________ ______

  __________________________________________________________
assinatura do proponente

9. Público-alvo: 

(   ) Eu  ___________________________________________________________________DECLARO serem
verdadeiras as informações por mim apresentadas, cabendo sanção administra�va e judicial em caso de 
falsidade documental.
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

EDITAL Nº  - SECRETARIA DA [NÚMERO/ANO]
CULTURA PRÊMIO CULTURA E ARTE EM MOVIMENTO

1.Dados do Proponente:

Razão Social (Para CNPJ):

CNPJ:

Nome completo:

Nome artístico:

CPF:

Endereço (av.rua e nº)

Complemento:

CEP:                                                                                  Cidade:

Bairro:

RG:

Telefone/celular:

E-mail/website:

( ) Conta Corrente Jurídica                          ( ) Conta Corrente Física                 ( ) Conta Poupança

Nome do Banco:                                         Agência:                                          Número da Conta/Corrente:

2.Dados Bancários

3. Curriculum

Ar�s�co:

Curriculum ar�s�co: (Descrever brevemente sua experiência profissional na área cultural;citar
cursos e realizações. As experiências destacadas deverão ser compa�veis com as funções a serem 
desempenhadas no prejeto.
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4. Nome da proposta:

Nome do projeto ou da porposta:

(Informar a área/segmento ar�s�co e cultural que a proposta se enquadra)

5. Área/segmento ar�s�co cultural:

6. Descrição do Proejto/Proposta:

( É uma das partes mais importantes da elaboração do projeto/proposta. É por meio dela que a Comissão de 
Seleção poderá entender - de forma rápida e obje�va, a proposta integral. Seja claro, descreva de maneira clara e obje�va,
incluindo apenas as informações essenciais ao entendimento do projeto/proposta, da a�vidade ar�s�ca cultural a ser
desenvolvida).

7. Duração de evento:

8.Profissional (is) Envolvido (s):

Ficha técnica:( relacionar o nome e a função dos profissionais envolvidos na realização do projeto/proposta.
ex: direção, sonoplas�a, iluminação, ar�stas envolvidos, etc..) Todos deverão ser de  e ter [ NOME DO MUNICÍPIO]
realizado o cadastro do mapeamento: h�ps://mapas.cultura.se.gov.br

Nome                                                                                                      Função

, de de[NOME DO MUNICÍPIO] [ANO].________ ______

  __________________________________________________________
assinatura do proponente

9. Público-alvo: 

(   ) Eu  ___________________________________________________________________DECLARO serem
verdadeiras as informações por mim apresentadas, cabendo sanção administra�va e judicial em caso de 
falsidade documental.
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ANEXOII

(DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ACEITE AOS TERMOS DO EDITAL)

 EDITAL Nº - SECRETARIA DACULTURA[NÚMERO/ANO] 
PRÊMIO CULTURA E ARTE EM MOVIMENTO

                Eu,

abaixo-assinado(a),  portador do RG                                                  e inscrito no CPF sob nº            

residente  e  domiciliado  na Rua ,nº ,                                                                                                         

[NOME DA SECRETARIA]/SE, Declaro, sob as penas dalei:

1. Estar ciente do conteúdo integral do presente edital, sabendo que a documentação, bem como as informações 

apresentadas por mim, são de minha total responsabilidade, cabendo sanção administra�va e judicial em caso de 

falsidade documental;

2. Estar ciente de que é minha a responsabilidade todos custos e encargos referentes ao desenvolvimento do 

projeto proposto, inclusive o pagamento de direitos autorais e a obtenção do direito de imagem, autorização para 

par�cipação de crianças e adolescentes, de produção intelectual, tudo de acordo com a legislação vigente (Ex.: ECAD, 

SBAT, Pagamento de Direitos Autorais de texto, composições, ECA,etc.);

3. Que autorizo a Prefeitura, caso minha proposta venha a ser premiada, o direito de mencionar seu apoio e de 

u�lizar em suas ações de difusão, quando entender oportuno, sem qualquer ônus, as peças publicitárias, fichas 

técnicas, material audiovisual, fotografias e os relatórios de a�vidades relacionados a a�vidade ar�s�ca e cultural 

selecionada;

4. Que caso minha proposta venha a ser selecionada, ao divulgar as a�vidades ar�s�cas e culturais pela internet 

ou disponibilizá-las por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, ou ainda, na produção de cartazes, folders, 

filipetas, etc., estou obrigado a u�lizaras hashtags #LeiAldirBlanc #TransparênciaLeiAldirBlanc.[NOME DO MUNICÍPIO] 

[NOME DO MUNICÍPIO], de outubro de2020. 

                                                                                      Assinatura
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ANEXO III

AUTODECLARAÇÃO – EDITAL 

[NÚMERO/ANO]

Nos termos do Art. 6º, § 1º, do Decreto 10.464/20, que regulamenta a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, 

as en�dades deverão apresentar autodeclaração, da qual constarão informações sobre a interrupção de 

suas a�vidades e indicação dos cadastros em que es�verem inscritas acompanhados da sua homologação, 

quando for o caso. (Cer�fique-se que está declarando os mesmos dados que constam no seu Cadastro 

Municipal para que não haja incompa�bilidade de informações e seja automa�camente desclassificado)

 

2. HISTÓRICO

               Quando e como foi criado?

1.IDENTIFICAÇÃO:

É GERIDO POR:

( ) pessoas fisicas;

( ) organizações da sociedade civil;

( ) empresas culturais;

( ) organizações culturais comunitárias;

( ) cooperativas com finalidade cultural;

( ) instituições culturais, com ou sem fins lucrativos;

Nome:

CNPJ:

Endereço:                                                                                    Número:              Complemento:

Bairro:                                 CEP:              UF:          Cidade:

DDD/ Telefone:                                                 DDD/Fax:

E-mail:                                                               Endereço na Internet:

Nome do Responsável:

CPF do Responsável:
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ANEXOII

(DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ACEITE AOS TERMOS DO EDITAL)

 EDITAL Nº - SECRETARIA DACULTURA[NÚMERO/ANO] 
PRÊMIO CULTURA E ARTE EM MOVIMENTO

                Eu,

abaixo-assinado(a),  portador do RG                                                  e inscrito no CPF sob nº            

residente  e  domiciliado  na Rua ,nº ,                                                                                                         

[NOME DA SECRETARIA]/SE, Declaro, sob as penas dalei:

1. Estar ciente do conteúdo integral do presente edital, sabendo que a documentação, bem como as informações 

apresentadas por mim, são de minha total responsabilidade, cabendo sanção administra�va e judicial em caso de 

falsidade documental;

2. Estar ciente de que é minha a responsabilidade todos custos e encargos referentes ao desenvolvimento do 

projeto proposto, inclusive o pagamento de direitos autorais e a obtenção do direito de imagem, autorização para 

par�cipação de crianças e adolescentes, de produção intelectual, tudo de acordo com a legislação vigente (Ex.: ECAD, 

SBAT, Pagamento de Direitos Autorais de texto, composições, ECA,etc.);

3. Que autorizo a Prefeitura, caso minha proposta venha a ser premiada, o direito de mencionar seu apoio e de 

u�lizar em suas ações de difusão, quando entender oportuno, sem qualquer ônus, as peças publicitárias, fichas 

técnicas, material audiovisual, fotografias e os relatórios de a�vidades relacionados a a�vidade ar�s�ca e cultural 

selecionada;

4. Que caso minha proposta venha a ser selecionada, ao divulgar as a�vidades ar�s�cas e culturais pela internet 

ou disponibilizá-las por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, ou ainda, na produção de cartazes, folders, 

filipetas, etc., estou obrigado a u�lizaras hashtags #LeiAldirBlanc #TransparênciaLeiAldirBlanc.[NOME DO MUNICÍPIO] 

[NOME DO MUNICÍPIO], de outubro de2020. 

                                                                                      Assinatura
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ANEXO III

AUTODECLARAÇÃO – EDITAL 

[NÚMERO/ANO]

Nos termos do Art. 6º, § 1º, do Decreto 10.464/20, que regulamenta a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, 

as en�dades deverão apresentar autodeclaração, da qual constarão informações sobre a interrupção de 

suas a�vidades e indicação dos cadastros em que es�verem inscritas acompanhados da sua homologação, 

quando for o caso. (Cer�fique-se que está declarando os mesmos dados que constam no seu Cadastro 

Municipal para que não haja incompa�bilidade de informações e seja automa�camente desclassificado)

 

2. HISTÓRICO

               Quando e como foi criado?

1.IDENTIFICAÇÃO:

É GERIDO POR:

( ) pessoas fisicas;

( ) organizações da sociedade civil;

( ) empresas culturais;

( ) organizações culturais comunitárias;

( ) cooperativas com finalidade cultural;

( ) instituições culturais, com ou sem fins lucrativos;

Nome:

CNPJ:

Endereço:                                                                                    Número:              Complemento:

Bairro:                                 CEP:              UF:          Cidade:

DDD/ Telefone:                                                 DDD/Fax:

E-mail:                                                               Endereço na Internet:

Nome do Responsável:

CPF do Responsável:
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                    Qual a relação com a comunidade onde está localizada?

                3. ATIVIDADES

                Quais são as principais a�vidades culturais desenvolvidas?

                 4. PÚBLICO ALVO

               Para quem as principais a�vidades promovidas são direcionadas? Qual a faixa etária do público 

atendido?

                5. PARCERIAS

												Par�cipou de eventos realizados em conjunto com outras organizações? 

                           ( )SIM (    ) NÃO

               

               Em caso afirma�vo, quais foram, onde e quando ocorreram?

                6. PREMIAÇÕES E SELEÇÕES

                Foi selecionada(o) em algum concurso ou edital?

(     ) SIM  (       ) NÃO 

Em caso afirma�vo, quais foram, quando ocorreram?
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Foi homenageada ou recebeu algum prêmio?

(    ) SIM (     ) NÃO 

Em caso afirma�vo, quais foram, quando ocorreram?

7. PUBLICAÇÕES
 

Publicou material, tais como livros, revistas, CDs, DVDs, car�lhas, etc? Quais?

Alguma outra organização publicou material sobre seu trabalho? Que �po de publicação?

8. DIVULGAÇÃO

Foi citada em jornais, revistas, rádios, sites da internet, etc? Em que ocasião?

9. SOBRE O LOCAL DE FUNCIONAMENTO, ELE É:

(   ) ALUGADO   (   )CEDIDO (   ) PRÓPRIO (   ) OUTRO

Outro-Especificar: 

                 10. POSSUI FUNCIONÁRIOS?

                (       ) NÃO      ( ) SIM/QUANTOS:  

                11. HOUVE, DURANTE A PANDEMIA, ALGUMA DAS SITUAÇÕES ABAIXO RELACIONADAS COM OS  

TRABALHADORES?

             (     ) DEMISSÃO (   ) TELE TRABALHO 

              (     ) REDUÇÃO DE JORNADA (   ) REDUÇÃO DE SALÁRIO

              (     ) NÃO HOUVE

              (     ) OUTRO–ESPECIFICAR:

                12. FORMAS DE MANUTENÇÃO E VALORES MÉDIOS MENSAIS:

             (   ) CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS

              (   ) INGRESSOS

              (   ) LEIS DE INCENTIVO/EDITAS

cartilha - modelo de editais - 53



                    Qual a relação com a comunidade onde está localizada?

                3. ATIVIDADES

                Quais são as principais a�vidades culturais desenvolvidas?

                 4. PÚBLICO ALVO

               Para quem as principais a�vidades promovidas são direcionadas? Qual a faixa etária do público 

atendido?

                5. PARCERIAS

												Par�cipou de eventos realizados em conjunto com outras organizações? 

                           ( )SIM (    ) NÃO

               

               Em caso afirma�vo, quais foram, onde e quando ocorreram?

                6. PREMIAÇÕES E SELEÇÕES

                Foi selecionada(o) em algum concurso ou edital?

(     ) SIM  (       ) NÃO 

Em caso afirma�vo, quais foram, quando ocorreram?
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Foi homenageada ou recebeu algum prêmio?

(    ) SIM (     ) NÃO 

Em caso afirma�vo, quais foram, quando ocorreram?

7. PUBLICAÇÕES
 

Publicou material, tais como livros, revistas, CDs, DVDs, car�lhas, etc? Quais?

Alguma outra organização publicou material sobre seu trabalho? Que �po de publicação?

8. DIVULGAÇÃO

Foi citada em jornais, revistas, rádios, sites da internet, etc? Em que ocasião?

9. SOBRE O LOCAL DE FUNCIONAMENTO, ELE É:

(   ) ALUGADO   (   )CEDIDO (   ) PRÓPRIO (   ) OUTRO

Outro-Especificar: 

                 10. POSSUI FUNCIONÁRIOS?

                (       ) NÃO      ( ) SIM/QUANTOS:  

                11. HOUVE, DURANTE A PANDEMIA, ALGUMA DAS SITUAÇÕES ABAIXO RELACIONADAS COM OS  

TRABALHADORES?

             (     ) DEMISSÃO (   ) TELE TRABALHO 

              (     ) REDUÇÃO DE JORNADA (   ) REDUÇÃO DE SALÁRIO

              (     ) NÃO HOUVE

              (     ) OUTRO–ESPECIFICAR:

                12. FORMAS DE MANUTENÇÃO E VALORES MÉDIOS MENSAIS:

             (   ) CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS

              (   ) INGRESSOS

              (   ) LEIS DE INCENTIVO/EDITAS
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              (   ) MENSALIDADES

              (   ) RECURSOS PÚBLICOS

              (   ) RECURSOS PRIVADOS

             (   ) OUTROS – ESPECIFICAR: 

                13. ÁREA DE ATUAÇÃO:

                (   ) Pontos e pontões de cultura;

                (   ) teatros independentes;

                (   ) escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança;

                (   ) circos;

                (   ) cineclubes;

                (   ) centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais; 

                (   ) museus comunitários, centros de memória e patrimônio;

                (   ) bibliotecas comunitárias;

                (   ) espaços culturais em comunidades indígenas;

                (   ) centros ar�s�cos e culturais afro-brasileiros; 

                (   ) comunidades quilombolas;

                (   ) espaços de povos e comunidades tradicionais;

                (   ) festas populares, inclusive o carnaval e o são joão, e outras de caráter regional;

                (   ) teatro de rua e demais expressões ar�s�cas e culturais realizadas em espaços públicos;

                (   ) livrarias, editoras e sebos;

                (   ) empresas de diversão e produção de espetáculos; 

                (   ) estúdios de fotografia;

                (   ) produtoras de cinema e audiovisual;

                (   ) ateliês de pintura, moda, design, artesanato; 

                (   ) galerias de arte e de fotografias;

                (   ) feiras de arte e de artesanato;

                (   ) espaços de apresentação musical;

                (   ) espaços de literatura, poesia e literatura de cordel;

                (   ) espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias, 

tradicionais e populares;

                (   ) outros - especificar:

														14. INTEGRA ALGUM DOS CADASTROS ABAIXO, QUAL? 

                (   ) Cadastro Estadual de Cultura;

                (   ) Cadastro Estadual de Cultura;

                (   ) Cadastro Municipal de Cultura;

                (    ) Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura; 

													(			)	Cadastro	Estadual	de	Pontos	e	Pontões	de	Cultura;

													(			)	Sistema	Nacional	de	Informações	e	Indicadores	Culturais	(Sniic);
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													(			)	Sistema	de	Informações	Cadastrais	do	Artesanato	Brasileiro	(Sicab);

													(			)	outros	cadastros	referentes	a	atividades	culturais	existentes	na	unidade	da	Federação,	bem	

como	projetos	culturais	apoiados	nos	termos	da	 nos	24	Lei	nº	8.313,	de	23	de	dezembro	de	1991,	

(vinte	e	quatro)	meses	imediatamente	anteriores	à	data	de	publicação	da	Lei	Adir	Blanc	de	

Emergência	Cultural.

	

	

15. MEMBROS

(Quem são os membros do espaço, cooperativa, etc? Que tipo de atividades culturais eles desenvolvem

dentro e fora da instiruição? Caso seja necessário, adicione novas tabelas).

NOME COMPLETO:

FUNÇÃO NA INSTRITUIÇÃO:

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS                                                    ANO DE REALIZAÇÃO

NOME COMPLETO:

FUNÇÃO NA INSTRITUIÇÃO:

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS                                                    ANO DE REALIZAÇÃO

NOME COMPLETO:

FUNÇÃO NA INSTRITUIÇÃO:

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS                                                    ANO DE REALIZAÇÃO
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              (   ) MENSALIDADES

              (   ) RECURSOS PÚBLICOS

              (   ) RECURSOS PRIVADOS

             (   ) OUTROS – ESPECIFICAR: 

                13. ÁREA DE ATUAÇÃO:

                (   ) Pontos e pontões de cultura;

                (   ) teatros independentes;

                (   ) escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança;

                (   ) circos;

                (   ) cineclubes;

                (   ) centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais; 

                (   ) museus comunitários, centros de memória e patrimônio;

                (   ) bibliotecas comunitárias;

                (   ) espaços culturais em comunidades indígenas;

                (   ) centros ar�s�cos e culturais afro-brasileiros; 

                (   ) comunidades quilombolas;

                (   ) espaços de povos e comunidades tradicionais;

                (   ) festas populares, inclusive o carnaval e o são joão, e outras de caráter regional;

                (   ) teatro de rua e demais expressões ar�s�cas e culturais realizadas em espaços públicos;

                (   ) livrarias, editoras e sebos;

                (   ) empresas de diversão e produção de espetáculos; 

                (   ) estúdios de fotografia;

                (   ) produtoras de cinema e audiovisual;

                (   ) ateliês de pintura, moda, design, artesanato; 

                (   ) galerias de arte e de fotografias;

                (   ) feiras de arte e de artesanato;

                (   ) espaços de apresentação musical;

                (   ) espaços de literatura, poesia e literatura de cordel;

                (   ) espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias, 

tradicionais e populares;

                (   ) outros - especificar:

														14. INTEGRA ALGUM DOS CADASTROS ABAIXO, QUAL? 

                (   ) Cadastro Estadual de Cultura;

                (   ) Cadastro Estadual de Cultura;

                (   ) Cadastro Municipal de Cultura;

                (    ) Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura; 

													(			)	Cadastro	Estadual	de	Pontos	e	Pontões	de	Cultura;

													(			)	Sistema	Nacional	de	Informações	e	Indicadores	Culturais	(Sniic);
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													(			)	Sistema	de	Informações	Cadastrais	do	Artesanato	Brasileiro	(Sicab);

													(			)	outros	cadastros	referentes	a	atividades	culturais	existentes	na	unidade	da	Federação,	bem	

como	projetos	culturais	apoiados	nos	termos	da	 nos	24	Lei	nº	8.313,	de	23	de	dezembro	de	1991,	

(vinte	e	quatro)	meses	imediatamente	anteriores	à	data	de	publicação	da	Lei	Adir	Blanc	de	

Emergência	Cultural.

	

	

15. MEMBROS

(Quem são os membros do espaço, cooperativa, etc? Que tipo de atividades culturais eles desenvolvem

dentro e fora da instiruição? Caso seja necessário, adicione novas tabelas).

NOME COMPLETO:

FUNÇÃO NA INSTRITUIÇÃO:

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS                                                    ANO DE REALIZAÇÃO

NOME COMPLETO:

FUNÇÃO NA INSTRITUIÇÃO:

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS                                                    ANO DE REALIZAÇÃO

NOME COMPLETO:

FUNÇÃO NA INSTRITUIÇÃO:

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS                                                    ANO DE REALIZAÇÃO
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                16. QUAL A MÉDIA DO CUSTO MENSAL?

                Despesas com conta de água: 

                Despesas com conta de energia elétrica:  

                Despesas com pessoal: 

                Despesa total em média: 

                (anexar comprovantes meses novembro e dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020)

                17. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

                Há mais informações, dados, referências que queira destacar?

 

	

	

56 - cartilha - modelo de editais

 ANEXO IV

SOLICITAÇÃO DO SUBSÍDIO / DECLARAÇÃO
 Edital [NÚMERO/ANO]

[MUNICÍPIO], de de2020.  

          Com o presente, encaminho a Vossa Excelência o cadastro e os documentos necessários e 

solicito o subsídio mensal, no valor mínimo de R$ ,00 ( ) e máximo [xxxx] ESCREVER POR EXTENSO

de R$ ,00 ( ), de acordo com critérios estabelecidos no EDITAL Nº [xxxx] ESCREVER POR EXTENSO

[NÚMERO/ANO].

Declaro:

1. Estar de acordo com as normas do EDITAL Nº  DE, ;[NÚMERO/ANO] [DATA]

2. Que as informações con�das no cadastro são de minha inteira responsabilidade, podendo vir a ser 

comprovadas a qualquer tempo;
3. Que estou ciente da necessidade de contrapar�da, após o reinício das a�vidades;

4. Que estou ciente da necessidade de apresentar prestação de contas referente ao uso do bene�cio ao 

Município, em até  ( ) dias após o recebimento da úl�ma parcela [NÚMERO DE DIAS] ESCREVER POR EXTENSO

do subsídio, conforme o Edital e regramento da Lei Aldir Blanc – Lei14.017/2020;

Atenciosamente,

[NOME DO RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO]
[DOCUMENTO DE IDENTIDADE (TIPO, NÚMERO E ÓRGÃO DE EXPEDIÇÃO)]
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 ANEXO IV

SOLICITAÇÃO DO SUBSÍDIO / DECLARAÇÃO
 Edital [NÚMERO/ANO]

[MUNICÍPIO], de de2020.  

          Com o presente, encaminho a Vossa Excelência o cadastro e os documentos necessários e 

solicito o subsídio mensal, no valor mínimo de R$ ,00 ( ) e máximo [xxxx] ESCREVER POR EXTENSO

de R$ ,00 ( ), de acordo com critérios estabelecidos no EDITAL Nº [xxxx] ESCREVER POR EXTENSO

[NÚMERO/ANO].

Declaro:

1. Estar de acordo com as normas do EDITAL Nº  DE, ;[NÚMERO/ANO] [DATA]

2. Que as informações con�das no cadastro são de minha inteira responsabilidade, podendo vir a ser 

comprovadas a qualquer tempo;
3. Que estou ciente da necessidade de contrapar�da, após o reinício das a�vidades;

4. Que estou ciente da necessidade de apresentar prestação de contas referente ao uso do bene�cio ao 

Município, em até  ( ) dias após o recebimento da úl�ma parcela [NÚMERO DE DIAS] ESCREVER POR EXTENSO

do subsídio, conforme o Edital e regramento da Lei Aldir Blanc – Lei14.017/2020;

Atenciosamente,

[NOME DO RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO]
[DOCUMENTO DE IDENTIDADE (TIPO, NÚMERO E ÓRGÃO DE EXPEDIÇÃO)]
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ANEXO V
PROPOSTA DE CONTRA PARTIDA – EDITAL 

[NÚMERO/ANO]

CONTRAPARTIDA EM BENS OU SERVIÇOS

Estando ciente do previsto no ar�go 9º, da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, em que 
condiciona aos espaços culturais e ar�s�cos, as empresas culturais e organizações culturais 
comunitárias, as coopera�vas e as ins�tuições beneficiadas com o subsídio mensal a garan�r 
como contrapar�da, após o reinício de suas a�vidades, a realização de a�vidades des�nadas, 
prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de a�vidades em espaços públicos de sua 
comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento 
definido com a , durante o ano de , nos termos do Art. 6º, § 5º, do [NOME DA SECRETARIA] [xxxx]
Decreto 10.464/20, apresento a seguinte proposta de contrapar�da de bens e serviços culturais:

Descrever resumidamente as ações que pretende desenvolver:

         AÇÃO 1 –

               AÇÃO 2 –

               AÇÃO 3 –

               AÇÃO 4 –

               AÇÃO 5 –

               AÇÃO 6 –

[NOME DO MUNCÍPIO] [DIA] [MÊS] [ANO], de  de .

        [NOME DO REQUERENTE]
                           [CPF]

[ESPAÇO/EMPRESA QUE REPRESENTA]
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EDITAL Nº DE [NÚMERO/ANO] [DATA]

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SUBSÍDIO MENSAL PARA ESPAÇOS ARTÍSTICOS E 
CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, 
INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITÁRIAS QUE TIVERAM AS SUAS 
ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL.

ANEXO VI
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - FASE DE SELEÇÃO

Proponente:  

RepresentanteLegal:  

              

           À Comissão de Seleção,
           Com base no item 5.4 do referido Edital de Seleção, venho solicitar revisão do resultado da Fase de 

Seleção pelos mo�vos abaixo:

Termos em que peço deferimento.

                                                                      [NOME DO MUNICÍPIO] [ANO],                  de de                   

Assinatura
(REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO/ COLETIVO)

[NOME COMPLETO]
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ANEXO V
PROPOSTA DE CONTRA PARTIDA – EDITAL 

[NÚMERO/ANO]

CONTRAPARTIDA EM BENS OU SERVIÇOS

Estando ciente do previsto no ar�go 9º, da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, em que 
condiciona aos espaços culturais e ar�s�cos, as empresas culturais e organizações culturais 
comunitárias, as coopera�vas e as ins�tuições beneficiadas com o subsídio mensal a garan�r 
como contrapar�da, após o reinício de suas a�vidades, a realização de a�vidades des�nadas, 
prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de a�vidades em espaços públicos de sua 
comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento 
definido com a , durante o ano de , nos termos do Art. 6º, § 5º, do [NOME DA SECRETARIA] [xxxx]
Decreto 10.464/20, apresento a seguinte proposta de contrapar�da de bens e serviços culturais:

Descrever resumidamente as ações que pretende desenvolver:

         AÇÃO 1 –

               AÇÃO 2 –

               AÇÃO 3 –

               AÇÃO 4 –

               AÇÃO 5 –

               AÇÃO 6 –

[NOME DO MUNCÍPIO] [DIA] [MÊS] [ANO], de  de .

        [NOME DO REQUERENTE]
                           [CPF]

[ESPAÇO/EMPRESA QUE REPRESENTA]
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EDITAL Nº DE [NÚMERO/ANO] [DATA]

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SUBSÍDIO MENSAL PARA ESPAÇOS ARTÍSTICOS E 
CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, 
INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITÁRIAS QUE TIVERAM AS SUAS 
ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL.

ANEXO VI
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - FASE DE SELEÇÃO

Proponente:  

RepresentanteLegal:  

              

           À Comissão de Seleção,
           Com base no item 5.4 do referido Edital de Seleção, venho solicitar revisão do resultado da Fase de 

Seleção pelos mo�vos abaixo:

Termos em que peço deferimento.

                                                                      [NOME DO MUNICÍPIO] [ANO],                  de de                   

Assinatura
(REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO/ COLETIVO)

[NOME COMPLETO]
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EDITAL Nº  DE [NÚMERO/ANO] [DATA]

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SUBSÍDIO MENSAL PARA ESPAÇOS ARTÍSTICOS E 
CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, 
INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITÁRIAS QUE TIVERAM AS SUAS 
ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL.

4         Publicação da Ata de Análise da Comissão com a relação dos selecionados

3

5           Prazo de Recurso

6           Resposta aos recursos

7           Homologação e publicação do Resultado Final

8           Convocação para assinatura de contratos

9          Pagamentos

TOTAL

[XX] (corridos)

[XX] (corridos)

[XX] (úteis)

[XX] (úteis)

[XX] (corridos)

[XX] (corridos)

[XX] (corridos)

[XX] (úteis)

[XX] (úteis)

[XX] DIAS

PREVISÃO DE CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO EDITAL

ETAPAS PROCEDIMENTO                                                                                DIAS 
APROXIMADOS

1          Inscrições

    2          Publicação da Lista de Inscritos

Análise dos Projetos pela Comissão de Seleção com solicitação para 
sanar falhas de documentação
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