
EDITAL N° 001/2021 • CHAMAMENTO PÜBLICO PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE ATIVIDADES ~~RTÍST lCAS, 
CULTURAIS E LITERÁRIA, A SEREM EXECUTADAS EM 2021. 

O MUNICÍPIO DE IÚNA, pessoa ju rídica de direito público interno, inscrita no C. PJ 27.167 394/000 1-23 , com sede na Hua 
Desembargador 5paminondas Amara!, n° 58, Centro, oor intermédio da SECRETARIA MUNIC!PAL DE EDUCAÇAO, 
CULTURA E ESPORTES- torna público, para o conhecimento dos interessados, que real izara SEl.EÇ,~O EMERGe NCIAL 
DE PROPOSTAS ARTÍSTICAS, CULTURAIS E LITERÁRIA, ãtravés da realização dv CHAMAMENTO PÚBLICO nas 
condições e exigências estabelecidas no presente instrumento e regida pelas normas constantes no Lei Federc; l 1'1° 
14.017/2020 e a Léi Federal n° 14.150, de 12 de maio de 202 1: combinada com as leis '13. 979/2020 e 8.666/93, juntamente 
com a Lei Municipal n° 1.560/1997, alterada pela Lei 2.904/2020 que instituiu o Fundo de Cultura do Município de i1:mc;, 
Estado do Espírito Santo e pelo Decreto n. 4593-R, de 17/03/2020 (Decretação de Estado de Emergência no l::stado do 
Espírito Santo), visrndo contribuir para o fortalecimento da cidadania e do desenvolvimemo da cu ltura lunense. 

1- DO OBJETO E DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS 

1.1- Constitui objeto do presente Edital a seleção de PROPOSTAS ARTÍSTICAS, CULTURAIS E UTERÁR!.;, com o objetivo 
de fomentar propostas de apresentação, formação ou outros conteúdos artísticos e cultu rais que oossam ser executadas r'l 

transmitidas ao vivo por meio de linguagem audiovisual ou presencial, em acordo com a vigência do Estado de emergência 
em Saúde Pública no Espírito Santo, instituído por meio do Decreto n° 4593-R, oue estabelece medidas pal"a prevenção, 
controle e contenção da pandemia do COVID-19. 

1.2- O objetivo desta seleção é proporcionar a realização de atividades em formato alternativo nas !in_ uagens da músicé, 
artes visuais e Lite[atura, para os públicos adulto e infanti l; segmentos que tiveram suas atividades diretamente impactadas 
pelas medidas de distanciamento social adotadas no período v·gente, de modo a assegurar o direito à fru ição cultu ral ao 
promover a ampliação do acesso a bens e serviços culturais no município de 1úna. 

1.3- Poderão se inscrever propostas que possam ser executadãs individualmente pe:o oroponente nas sefJUil tes E.ções· 

1.4- O Edital contará com recursos na ordem de R$ 7!.700,00 (setenta e um mil e setecentos reais), oriundos do subsid io 
gerado pela Lei Fe~eral no 14.017/2020, distribuídos nas categorias informadas a seguir, em parc.:;!a única 

Ação 01 - Fomento a apresentações musicais de artistas do município: Serão selecionadas 8 (oito) propos+as oara 
artistas e bandas do Município de lúna. Valor por proposta: R$ 3.400,00. 

Ação 02 - Fomentp a apresentação de práticas com artes visuais do município: serão selecionadas 06 (seis) propostas 
de escultura, artesanato e desenho para os artistas do Municipio de lúna. Valor oor p oposta: R$ 3.200 .. 00. 

Ação 03 - Fomen~o à produção literária: será selecionada 01 (uma) proposta oara escritores do Mun icípio d~ ICma ~ara 
publicação de livro inédito. Valor por proposta: R$ 9. 300,00. 

Ação 04 - Fomento ao desenvolvimento de espaços culturais do município: ateliês, de moda e esco a d e MC1s 1 a serão 
selecionados 04 (q iliatro) propostas. Valor por proposta: R$ 4.000,00. 

1.5 - São condições básicas para a inscrição de propostas: 

I. O prooonente será responsável pe!o fornecimento de equipamentos e operação pãra a produção do conte(Jdo: 

11. As propostas deverão ter duração mínima de sessenta minutos e máxima de cento 6 vinte minutos. 

IV. No ato da inscriJão, o proponente deverá se comrxometer a cumorir com as medidas sanitárias e adminiscraüvas impostas 
para contenção da COVID-19, em especial àquelas constantes no Decreto Estadual r,o 4593-S' e nas outras normas que 
venham a ser expedlidas pelo Governo do Estado do Es!)írito Santo. 



1.6- O presente Ealital terá vigência do dia subsequente à sua publicação no 0!0 por um período de 03 (três) meses, sendo 
admitida prorrogaÇão por igual período. 

1.6.1- Dentro do ptazo de vigência, a SECRETARIA MUNICIPAL DE EOUCAÇ.ÃO, CULTURA E ESPORTES poderá firmar os 
Termos de Comprdmisso com os aprovados, observada as regras íelativas à ordem de classificação 

2- INFORMAÇÕES E FORNECIMENTO DO EDITAL 

2.1- Os interessados em participar da presente seleção poderão obter informações no endereço da Sede ela 
SUBSECRETARI~ MUNICIPAL DE CULTURA , à Aven ida Aminthas Osório de Matos, Niterói, n°1181 (Parque de Exposições 
Cassiano Osório Júnior) - lúna - Espírito Santo, oelos telefones (28) 3545 4750, ou no endereço ele e-mail: 
cultura@iuna.es.gov.br. 
3- DAS INSCRIÇdES 

3.1- As inscrições deverão ser realizadas primeiramente através do link iuna.es.gov.br/cadastro-cultural htrn l, para inscrição elo 
projeto, cadastro cultu ral e/ou atualização cadastral. Após inscrição no site o candidato dever<l apresentar todos os 
documentos necessários na sede da SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, entre os dias 06 de novembro a 06 de 
dezembro de 2021

1

, na Avenida Aminthas Osório de Matos, Niterói, n°1 181 (Parque de Ex:,>osições Cassiano Osório Jtj nior)
lúna- Espírito Santo das 08 às 11:30 e de í 3 às i 7 horas, de segunda a sexta-feira , exceto feriados. 

3.2- As inscrições deverão ser rea lizadas até às i 7h do último dia de inscrições, conforme item 3. 1. com envio dos 
documentos de inscrição na versão fi nal (não serão aceitas inscrições em rascunho). 

3.3- É de inteira r~sponsabilidade do proponente apresentar todos os arquivos referentes à documentação pessoal e dados 
do currículo, links, scanners, etc, em perfeitas condições de visualização e acesso para anál ise. 

3.4- Não serão aceitos protocolos referentes às certidões de regularidade fi scal 

3.5- Não serão aceitos documentos com prazos de va lidade vencidos. 

3.6- Serão indeferielas as inscrições de propostas concorrentes apresentadas em desacordo com as n.':>rrnas, condições e 
especificações previstas no presente Edital. 
O proponente deverá indicar quais serão as formas pelas quais serão divu lgadas as logomarcas institucionais disponibilizadas 
pelo Município em seus produtos ou materiais de divulgação/publicidade. 

3.7- É obrigatório que as logomarcas da Lei Aldir Blanc, Subsecretaria de Cultura de lúna, constem em todas as peças de 
divulgação e nos produtos oriundos dos recursos deste editai. 

4- CONDIÇÕES BÁSICAS PARA INSCRIÇÃO 

4.1- Poderão participar do presente Edital de Seleção: 

a) Pessoa Física, residente no município de lúna há, no mínimo, 02 {dois) anos. 

Parágrafo ú nico- Os proponentes, inscritos como pessoa física, que tiverem seus projetos selecionados, poderão apresentar 
documentos de Pessoa Jurídica, desde que MEl (individual) para contratação com SUBSECRETARIA MUtJICIPAL DE 
CULTURA, desde que comprove o caráter estritamente artístico ou cultu ral. Não será aceito Pessoa Juríd ica (MEl) em nome 
de outra Pessoa Fisica. 
b) Pessoas jurídids, sediada no Município de lúna a, no mínimo, 2 anos, devendo também apresentar um comprovante de 
residência dos últi1 os 24 meses. 

4.2- Será aceita inscrição de apenas 01 (uma) proposta por proponente em cada ação. 

4.2.1- Caso seja o~servada a existência de mais de uma proposta inscrita pelo mesmo proponente todas suas pmpostas 
serão desclassificacllas. 

5- DAS VEDAÇÕE~ 
5.1- No presente Edital de Seleção, estarão impedidos de se inscrever e de particioar da execução dos projetos: 
1- Pessoa Jurídica. 
11- Servidores e ocupantes de cargo em comissão da SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO ,CULTURA E ESPORTES 
ou pessoas que possuam vínculo matrimonial, de união estável ou de parentesco com esies até o 2° grau, com exceção dos 
servidores que se e'ncor; tram aposentados (inativos). 
111- Membros da Comissão Julgadora e/ou sócios, administradores, dirigentes e membros da diretoria da pessoa jurídica 
contratada para prebtar o serviço profissional de aval iação. 



IV- Pessoas físicas que possuam vínculo matrimonial, de un ião estável ou relação de parentesco até o 2 o grau com membros 
da Comissão Julgadora. 
V- Projetos ou doc~mentações postadas em desacordo ao estabelecido nos itens 3. 1 e 3.2. 
VI- Pessoas físicas menores de 18 (dezoito) anos. 

5.2- Fica vedada a~s contemplados no presente Ed ital a obtenção de recursos financeiros complementares junto a outras Leis 
de Incentivo à Cultura, nos âmbitos Federai, Estadual e MunicipaL 

5.3- Fica vedada aos contemplados no presente Ed itai a utilização dos íecursos recebidos a títu lo de empréstimo. 

6- DOS DIREITOS! DE USO DE IMAGENS E DIREITOS PATRIMONIAIS 

6 .1 - Os seleciona9os autorizam o uso gratuito de imagem e som do conteúdo digitai artístico e cultura l autoral para fins de 
divulgação da programação e ações de comunicação institucional da Prefeitura Municipal de lúna pelo período de 12 meses. 

6.2- Os direitos patrimoniais, autorais e de imagem e licenciamento de tecnologia re lativos às obras selecionada5. serão de 
responsabi lidade dos autores envolvidos. A Prefeitura Municipal de lúna fica isenta de responsabi lidades sobre fatos 
decorrentes do uso indevido ou sem autorização de imagens e/ou obras de terceiros, respondendo per isso exclusivamente o 
proponente, nos tetmos da legislação específica. 

7- DA .FORMA DE "PRESENTAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

7.1- São documentbs básicos obrigatórios para a inscrição: 
a) Ficha de i nscriç~o. conforme modelo previsto no Anexo 1. 
b) Declaração de p~rticipação , devidamente assinada, conforme modelo previsto no Anexo 11. 
c) Descrição da proposta a ser inscrita, em formato livre, detalhando o conteúdo da apresentação a ser produzida, de acordo 
com o modelo no A!nexo 111. 
d) Currículo completo do proponente. 

7.2- Os proponentes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas e pela integralidade e acessibi lidade total 
ao conteúdo dos a~uivos digitais, se for o caso. 

8- DO VALOR DO pRÊMIO E DA FORMA DE PREMIAÇÃO 

8.1- O valor total do presente Edital é de R$ 71 .700,00 (setenta e um mil e setecentos reais) 

8.2- Os prêmios serão destinados da segu inte forma: 

a) 8 (oito) prêmios dle R$ 3400,00 para artistas e bandas - Ação 01 : R$ 27.200,00 
b) 06 (seis) prêmibs R$ 3.200,00 para artes visuais do município: escultura, artesanato , desenho e pin tura - Ação 2: 
R$ 19.200,00 
c) 01 (um) prêmio ~ara escritor iunense -Ação 03: R$ 9. 300,00 
d) 04 (quatro) prê"iios de R$ 4.000,00 para fomentar o desenvolvimento de espaços cu lturais do mur icípio: ate liés rle JTi.)O O: , 

e escola de música- Ação 4: R$ 16.000,00. 

8.3- P2ra a distribwição de prêmios, conforme item 7.1 , as propostas deverão obter pontuação mínima para seleção (60 
pontos), de acordo bom os procedimentos e critérios de seleção previstos nos itens 08 e 09. 

8.4- O valor indivi~ual do prêmio será pago em parcela única, até o 10" (décimo) dia útil após a publ icação do .Ato de 
Confirmação de Dol umentação, conforme item 1! .6; 

8.5- No valor do prêmio deverão estar previstas as despesas relativas à real ização das propostas contempladas . 

8.6- Do valor total do prêmio a ser pago, a SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA fa rá a retenção do imposto de renda 
e outros tributos, adaso devidos, de acordo com os limites orevistos na legislação em vigor, para oosterior recolhimento . 

8.7- Toda e qualquer despesa a ser realizada será de responsabilidade exclusiva do contemolado, a quem é vedado o uso do 
nome da SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ou de qualquer órgão do Governo Municipa l para contratações de 
serviços de terceirof ou aquisição de bens e serviços 

8.8- Os contemplados somente poderão iniciar as atividades orevistas na prooosta a partr do contato e agendamento prévio 
da SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA e, ainda, após o recebimento do prêmio, previsto no iterr 7.2. 

I -
9- DOS PROCEDIMENTOS DE SELEÇAO 

9.1- O presente Edital poderá ser impugnado até 02 (dois) dias antes do prazo final das inscr~ 



9.2- A seleção das propostas inscritas será feita por uma COMISSÃO JULGADORA, designada nela Secretária Municipai de 
Educação, Cultura e Esportes, que será composta por, no mínimo, 03 (três) membros de reconhecida idoneidade n r.otório 
conhecimento na área cultural ou 2rtística pertinente ao objeto do presente Edital, l.im dos aL'ais pr.::sidi rá a Comissão. A 
COMISSÃO JULGADORA será composta por profissionais que atuarão de forma voluntária, considerando o car8te 
emergencial do Edital, não acarretando quaisquer custos financeiros para a SUBSECRETARIA MUN!CIPi\ L ~>E CUL TUI~A 

9.3- A COMISSÃO JULGADORA anal isará e selecionará as prooostas dos proponentes inscritos no preser,te Edital. e 
procederá ao julgamento das mesmas segundo os critérios estabelecidos no item 1 O, registrando em ata sua decisão acerca 
da seleção das propostas. 

9.4- Será vedado ~ qualquer membro da COMISSÃO JULGADORA designar ou r omear proc nador para a real ização dos 
trabalhos de seleç~o e julgamento das propostas concorrentes ao presente Ed ital. 

9.5- Fica reservado o direito à COMISSAO JULGADORA, na hipótese de não haver proposta cultural con ,orre'11e c.or11 
qualidade técnico-artística suficiente para receber o Prêmio previsto no presente Edital , de ~ão conceder a premia•;:ão. 

9.6- A COMISSÃO JULGADORA decidirá acerca do mérito cultural e artístico das propostas concorrentes, escolhendo as 
melhores segundo :os critérios de seleção previstos no item i O. í , considerando a oontuação mínima a e 60 (sessenta) ponto3 
para seleção das propostas concorrentes. 

9.7- Em caso de e~pate, a COMISSÃO JULGADORA procederá ao desempate, considerando os cri~é r ios definidos no i ~em 
10.4. 

9.8- A COMISSÃO JULGADORA poderá indicar, além das propostas selecionadas, também as j:; íOpostas consideradas 
"suplentes", distribuídas de acordo com os prêmios definidos no item 8. 1, em ordem decrescente de classificação. Para se 
classificarem como lsuplentes, as propostas precisarão obter uma pontuação mínima de 60 (sessenta) ponto:,. 

9.9- Af> propostas consideradas "suplentes" serão contratadas em casos de perda do direito de contratação por algL ma da3 
propostas selecion~das , ou na hipótese do proponente contemplado não comparecer para assinar o Termo de Compromisso, 
ou se recusar a fazê-lo, ou não apresentar todos os documentos solicitados no item ~ 1. 

9.9.1- Os suplentes poderão, ainda, ser convocados pela SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, e'xecutarern suas 
propostas, no caso

1 
de interesse público de ampliação do prazo de vigência deste Edita!, bem como a existência de novos 

recursos orçamentários a serem destinados para tal fim, por decisão exclusiva da SUBSECRE-1-ARIA MU ICIPAL DE 
CULTURA, sem qu~lquer obrigatoriedade prévia, mantidas as demais condições e determinações defini 'as reste Edita l. 

9.10- O Resultado da Seleção de Propostas do Edital, apurado pela COMISSÃO JULGADORA, consignado e·m ata, com 
indicação do nome do proponente e título da proposta, será publicado no Diário Oficial do Município de 1úna. 

9.11- Poderá ser interposto RECURSO da decisão da seleção à COMISS.Ã.O JULGADORA no prazo máximo de 02 (d:)is) 
dias corridos, a contar da data de publicação do Resultado da Seleção no Diário Oficia! do Município de lúna. 

9.12- O Recurso deverá ser encaminhado através de formulário consiante no Anexo IV, atE: às 17h do último dia do prazo 
estabelecido no iterm 9.1 1. 

9.13- O Recurso deverá ser encaminhado apenas no formulário do Anexo !V não sendo aceitos outros documentos 
complementares sobre a proposta. 

9.14- O pedido de RECURSO será avaliado pela COMISSÃO JULGADORA e respondido através de Ata no prazo de até 05 
(cinco) dias corridoJ, a contar do prazo de recebimento do Recurso, conforme item 9. '! "1. A decisão, neste caso, tert1 caráte 
definitivo e não será objeto de reexame. 

10- DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
10.1- Os projetos a~resentados neste edita! serão avaliados e selecionados obedecendo aos critérios oreviarnente adotados e 
quantificados, confo~me quadro abaixo: 



CRITÉRIOS 

CRITERIOS DE I ALHAMENTO 

i 
PONTUAÇAO 

ADOTADOS 
I 

A - Relevân~ia Concepção e argumentação aue evidenciam a I O a 30 
conceitual e te~ática importância histórica e o impacto cultural e artístico do i 

I 
projeto, além da propagação e possibi lidade de I 

I 

perpetuação do produto resu ltante. 
I 
i 

8-ViabilidadeTécnica Demonstração de capacidade de realização ou I O a 2õ 
envolvimento de profissionais com notória I 

I 
especial ização, com análise do currícu lo do proponente e I 

I 
da equipe técn ica, quando for o caso. I 

C - Acessibilidade do Estratég ias eficazes de formação de púb!ico, I O a 20 
projeto I descentralização das atividades, planejamento da 

divulgação do projeto, ações que permitam maior acesso 
da popu lação aos bens e produtos culturais resultantes. 

I 
D-Adequaç~o Compatibilidade com a disponibilidade orçamentária e i O a í 5 i 

Financeira 1 com parâmetros praticados no mercado cultura! i 
I 
I 

I 

E -Inovação Origina lidade, ineditismo e capacidade de preencher l O a ': O 
lacuna ou carência constatada na área da proposta. I 

l 
PONTUAÇAO TOTAL ! Máximo de 1 00 

' 
pontos 

: 
I 

Mínima 60 
! pontos 

I 

10.2- As propostas avaliadas pelos critérios estabelecidos no item i O. í terão os seguintes pontos 
a) O (zero) ponto: Ausência de informações ou não atendimento do critério (proposta desclassificada) 
b) 01 (um) ponto: ~aixo atendimento do critério. A proposta atende timidamente ou de forma precária ao critério analisado. 
c) 03 (três) ponto~ : Moderado atendimento do critério. A proposta atende parcialmente ao critério, ainda necessitando de 
maior aperfeiçoamento. 
d) 05 (cinco) pontos: Alto atendimento do critério. A proposta atende integralmente ao critério analisadc 

10.3- Serão desclassificadas as propostas que obtiverem pontuação O (zero) em qualquer critério, constante do item 10.1, per 
ausência de informações ou por não atenderem ao exigido no critério. 
10.4- Em caso de bmpate na pontuação total de cada proponente, serão utilizados os segu intes critérios de desempate, na 
ordem abaixo, utilij

1
ados na sequência, caso o empate persistir: 

a) O proponente q e tiver a maior pontuação no critério A (item 10.1 ); 
b) O proponente qJe tiver a maior pontuação no critério 8 (item 10.1 ); 
c) O proponente que tiver a maior pontuação no critério C (item 10.1 ); 

11- DA DOTAÇÃO jORÇAMENTÁRIA 
11.1- A despesa do presente edital ocorrerá à conta da dotação: 130001.1339200308.905.33903200000- Ficha 516, 
130001.1339200308.905.33904100000- Ficha 517, 130001.1339200308.905.33904800000- Ficha 518. 

12- DA CONTRATAÇÃO 
12.1- O proponentJ selecionado será convocado por meio de publicação no Diário Oficial do Município para, no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias corridos, encaminhar os documentos listados no item 12.4 e assinar o Termo de Compromisso. 

12.2- O proponente que não assinar o Termo de Compromisso e não apresentar a docu'Ylentação estipu lada no item 12.4 ou 
apresentá-la com ~lguma irregularidade perderá, automaticamente, o di reito à premiação, sendo convocados os suplentes, 
pela ordem crescente de classificação. 

12.3- O proponente selecionado, inscrito como pessoa física, poderá ser representado por uma pessoa jurídica MEl 
(individual }, caso qLeira, conforme o definido no item 4.2. Neste caso, o proponente deverá apresentar cópia do RG, CPF e 
comprovante de re~idência atual, e a pessoa jurídica deverá atender a todas as exigências contidas no item 12.L. - 11 - Pessoa 
Jurídica, no mesm9 prazo máximo definido para contratação. 



12.4- O proponentr selecionado deverá encaminhar por meio eletrônico, à SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
como condição parr efetivar o direito à premiação e a assinatura do Termo de Compromisso, a seguinte docu mentação, a fim 
de comprovar o at, ndimento às cond ições e vedações estabelecidas nos i ~en s 4 e 5 do ed ital: 
I- Pessoa Física: 
a) Cópia da Cédula de Identidade. 
b) Cópia do CPF. I 
c) Cópia do comprpvante de residência no Município de lúr.a, sertdo conta de água, energia, t.siefone. condomín io e outros 
comprovantes aceitos pela Comissão que comprovem efetivamente a residência do proponente no tempo exigido por este 
Edital. 
d) Prova de regula \idade com a Fazenda Pública Federal (que ooderá ser obtida nos sitias oficiais na inter!let) . 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do Espírito Santo (que poderá ser obtida nos sítios oficiais na 
internet). 
f) Prova de regulahdade com a Fazenda Pública Municipal do domicíl io do oroponente (que ooderá ser obtida nos sites 
oficiais na internet) . 
g) Prova de regulahdade de com a Justiça Trabalhista, comprovando a inexistê'lcia de aébitos trabalhistas (que poderá ser 
obtida nos sites ofi?iais do Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Supeíior da Justiça do Trabalho e Tribunais Reg ionais do 
Trabalho, na internet). 
h) Indicação do ba~co , agência e conta bancária , através de cópia de documento em que constem essas informações (::ertão, 
extrato, etc) para depósito e movimentação dos recursos transferidos, para fins deste Edita l. 

li -Pessoa Jurídica- somente MEl (proponente pessoa física que possua CN PJ em seu nome): 
a) Cópia do registrq como MEl. 
b) Prova de inscri~o no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. 
c) Cópia da Cédula! de Identidade do representante legal da PJ. 
d) Cópia do CPF dÓ representante legal da PJ. 
e) Cópia do compr0vante de que a empresa está sediada no município de lúna, em nome da empresa proponente (conta de 
água, energia, telefone, e outros comprovantes aceitos pela Comissão). 
f) Prova de regulari~ade com a Fazenda Pública Federal (que poderá ser obtida n~s sítios oficiais na internet). 
g) Prova de regul~ridade com a Fazenda Pública Estadual do Espírito Santo (que poderá ser obtida nos sítios oficiais na 
internet) I 
h) Prova de regula~idade com a Fazenda Pública Municipal do domicíl io ou sede da pessoa jurídica proponente (que poderá 
ser obtida nos sítios oficiais na internet). 
i) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (que ooderá ser obtida nos sities oficiais na 
internet) . I 
j) Prova de regularjdade de com a Justiça Trabalhista , comprovando a inexistência de débitos trabalhistas (que poderá ser 
obtida nos sítios oficiais do Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Traba!ho e Tribunais Regionais do 
Trabalho, na internet). 
k) Indicação do barlco, agência e conta bancária, através de cópia de documento em que constem essas informações (cartão, 
extrato, etc) para depósito e movimentação dos recursos transferidos para fins deste Edita!. 

12.5- Não serão aceitos protocolos da documentação, nem documentos com prazo d.:: validade vencido 

12.6- Após o rec~bimento e conferência da documentação e assinatura do Termo de Compromisso p,'.õ lo proponente 
selecionado, a SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA publicará o Ato de Confirmação de Documentação, para 
posterior assinatur~ do Termo de Compromisso pelo Secretário de Municipal De Cultura, Esportes E Turismo e d.=mais 
providências relativas ao pagamento do prêmio, conforme estabelecido no item 8.3. 

13- DAS OBRIGAÇÕES 

13.1- O prazo para !execução das propostas contempladas será de até 60 (sessenta) dias, a contar da data de pagamento do 
prêmio aos conteml!>lados. 

13.2- O proponente contemplado será responsável pela completa execução da oroposta selecio ada, de acordo com a 
apresentada na insa:rição e selecionada pela Comissão Julgadora. 

13.3 - O proponente contemplado ficará integralmente responsável pelas despesas relativas aos direitos autora is (ECAD e 
SBATJ, nos termos da Lei Federal 9.610/98, bem como demais taxas incidentes sobre a execução ou apresentação da 
proposta artística ou cultural a ser executada, eximindo-se a SUBSECRETARIA MUN \CIPAL DE CULTURA de quaisquer 
responsabilidades. 

13.4- Ao término de rea lização da proposta, o contemplado deverá encaminhar relatório detalhado dê. execução da proposta 
(Anexo VI). 



14- DAS PENALIDADES 

14.1- O não cum~rimento das exigências deste EDITAL ou de qualquer dc.s cláusulas do Termo de Compromisso a ser 
celebrado, implicará, cumulativamente, na impossibi lidade do contemolado oara firmar novos compromissos. cont1·atar ou 
licitar com a SUB$ECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA., pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, além de ficar o mesmo 
obrigado a devolvêr a importância recebida, com correção monetária baseada na conversão do valor pela VHTE (Valor de 
Referência do Tes~uro Estadual) e juros de 1% ao mês, assegurado o contraditório e a ampla defesa previsto no art. 5° inciso 
LV, da Constituiçãd Federal. 

15- DAS DISPOSI~ÕES FINAIS 
I 

15.1- Os propone~tes contemplados que estiverem inadimplentes com a SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ou 
com a Administração Pública Estadual não poderão assinar o TerMo de Compromisso previsto no presente Ed ital de Seleção, 
hipótese em que serão desclassificados. 

I 
15.2- Na divulgação da proposta contemplada é vedada a utiiização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal ~e autoridades ou servidores públicos. 

15.3- A inscrição do proponente configura na prévia e integral aceitação de todas as condições estabelecidas neste EDITAL. 

15.4- Em atenção à legislação de transparência pública, após a publicaçao de resultados finais, terce iros interessados 
poderão requerer acesso às propostas inscritas no Ed ita l, resguardados dados pessoais. 

15.5- Nos termos l o que dispõe a Lei Federal 9.610/98 (Direitos Autorais), o oroponente, contemplado no presente Edital, 
autoriza a SUBSEf RETARIA MUNICIPAL DE CULTURA a arquivar, armazenar e divulgar os resultados da proposta em 
diferentes platafor~as digitais sob sua responsabi iidade, com fins educativos e culturais, de acord:::~ Gom as modalidades 
previstas na referida Lei. 

I 
15.6- Os casos omissos do presente Edital serão decid idos pela SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 

15.7- A SUBSECRtTARIA MUNICIPAL DE CULTURA fica reservado o direito de prorrogar, revogar ou anu lar o presente 
Edital, havendo motivos ou justificativas de interesse público para tais procedimentos, devidamente apreosentados nos autos 
do processo de origem, não implicando em direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza . 

15.8- Fica eleito o foro da Comarca de lúna, Estado do Espírito Santo para serem dirimidas quaisquer questões decorrentes 
do presente Edital. 

lúna/ES, 27 de outubro de 2021 

ROMÁRIO BATISTA ViEIRA 
Prefeito Municipal de lúna 

MARIA A PENHA BARROS PEREIRA 
Subsecretária da Cultura 



ANEXO I - FICHA DE iNSCRIÇÃO 

1. IDENTIFICAÇÃ<I> DO EDITAL: 

EDITAL N° 00112q21 .- CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, 
CULTURAIS E LITERARIA, A SEREM EXECUTADAS EM 2021. 

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA: 
I 

Título:----+---------------------
Identificação do Abão Cultural 

Ação 01 

) Fomento a a~resentações musica is de artistas do município. 

Ação 02 

) Fomento a af resentação de práticas com artes visuais do município. 

Ação 03 I 

) Fomento à produção literária. 

Ação 04 I 

( ) Fomento ao dJsenvolvimento de espaços culturais do município. 

, - I . 
3. IDENTIFICAÇAO DO PROPONENTE (PESSOA FISICA): 

NOME: ___ ~--------------------------------------------

NOME SOCIAL: -r------------------------------------- --------

DATA DE NASCIMENTO:-------- IDADE: ------- ----

ENDEREÇOCOM~LETO: ___________________________________ _ __ __ 

CIDADE: BAIRRO: CEP: ---+-------- --- --- ------ --- - -

E MAl L: __________________________________________________ _ 

TELEFONE: ____ _._ ____________ _ 

3. IDENTIFICAÇÃO\ DO PROPONENTE (PESSOA JURÍDICA): 

RAZÃO SOCIAL:~--------------------------------------

NÚMERO DO CNPJ:. ____________________ DATA DE FUNDÇÃO: 

I ENDEREÇO COMPLETO: ________________________ _ 

CIDADE: ----+-------- BAIRRO: ________ CEP: _ _ _______ ___ __ _ 

EMAIL: _________________________________________ _ 



TELEFONE: _______ _ 

LINKS DE POSTAGEM 

LINK DE POSTAGEM DO CADASTRO DO PERFIL DO PROPONENTE (CURRÍCULO): l 
t-:-:::-:-:-::-=--=-:=-=:=:-:-::l::-=:-:-:::::-=-=-~-=--=-=-=--=-=:-=---:::-:--=-::::-:-=--:-=-:-:-:-:==-==-=--=-==:-:--:c=::--=:--=-=-=-=:-=--:-:--:-c::-· -- ---

LINK DE POSTAGEM DO CADASTRO DOS PART ICIPANTES DA EQUIPE DO PROJETO ' NSC ,~ ITO 

(CURRÍCULO}: 

f--------=~r=--:----=----,-,-----:------,---------.r----::-=-:---:c-~--=-=--=-=--~,.--=----------- · 

LINKS PARA POSTAGEM DE: ( VIDEO DE APRESENTAÇAO; r-OTOS DO GRUPO SE 

APRESENTANDO;CARTAZES, MATÉRIA EM JORNAL, SITES, ETC .. ): 

I 

ANEXO !I - FORMULÁR O 00 PROJETO 

APRES ENTAÇAb E OBJETIVOS DO PROJETO (Descreva quais os resu ltados que o proj~io pt-eter;·d;---· 
alcançar) 

·-----
JUSTIFICATIVA bo PROJETO (Qual a importância do projeto? Porque ele deve seí realizado?·· 

----· 
DETALHAMENTO DAS AÇÓES DO PROJETO (Descreva as princioais ações/atividades previstas no 
projeto) 

I -- ---
CRONOGRAMA \(Informe o tempo previsto para a execução das principais ações do projeto } 

I 

EFEITO MULTIPLICADOR DO PROJETO (Descreva os benefícios que espera gerar com o projeto pa r a 
e r .~ os participantes e para a equipe envolvida e os impactos no desenvolvimento cultural local ; informe se hav 

um produto cultural resultante do projeto) . . .. 
PUBLICO-ALVO t lnforme as camadas da população que se pretende atingir com o projeto) 

ESTIM.ATIVA DE
1
PúBLICO (Informe a quantidade de p(Jbl ico que se pretende atingir cem o projeto} 

FAIXAS ETÁRIAS DO PÚBLICO (Quais faixas etárias serão atendidas pelo r,>rojeto) 

-·---
DIVULGAÇÃO DO PROJETO E APRESENTAÇÃO PÚBLICA DE RESU LTADOS (Informe como pretend 
divulgar o projeto\ e dar visibi lidade aos resultados alcançados) 

I 

-- --
MATERIAL DE DIVULGAÇAO (Informe a peça- c&rtaz, fo!der, panfleto, convite etc-· ou meio utilizado--
email , site, folder !eletrônico etc - para divulgar o projeto) 

. ---
CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS PELO PROJETO (Informe quais as ações de contrapartida oferecid as 
pelo projeto) I 

--



EQUIPE DO PROJETO (Relacione os principais profissionais envolvidos no projetos com nome com~leto~J 
número do CPF e Função no Projeto) 

ANEXO B! - CU RRÍCULO 

NOME DO PROPONENTE/ENTIDADE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL (Enumere os principais cursos realizados na área cultural ou indique se 
sua formação se deu na prática) 

EXPERI!::NCIA PROFISSIONAL (Enumere as principais realizações na área cu ltura) 

l 

L--------,----------------------------- - - ---- -·-----

ANEXO IV- DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 

Declaramos, para fins de inscrição de projeto no Edital 003/2021 , que 

(nome completo do proponente) , portador do CPF n° 

e RG é representante da 

Banda/Grupo/Coletivo/ Associação 

está proposto~ projeto inscrito e está autorizado a inscrever o projeto e participar da refer:da seleção. 

IÚNA. ____ de. _________ de 2021. 

(Nome completo e número do CPF de todos os integrantes): 

___ j 



ANEXO V - RECURSO DE EDITAL 

.---------------------------------------------------------------------------------
Recurso contra o parecer da Comissão de avaliação e seleção dos Editais de Cultura Emergencial da Lei 
14017/2020- Aldir Blanc 

..__ ______________________________________________________________________________ _ 


