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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2021 - PMJF/PI 

Vinculado: Processo Administrativo nº 010/2021 – PMJF/PI 

(Lei nº 14.017 de 29/06/2020 – LEI ALDIR BLANC – REPUBLICAÇÃO) 

(AUXÍLIO EMERGÊNCIAL CULTURAL) 

 

Interessada: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA – PMJF/PI  

 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DESTINADO A 

SELEÇÃO PROJETOS DE GRUPOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA 

FREITENSSES EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 

(LEI ALDIR BLANC), A QUAL DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS 

DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA MUNICIPAL.  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS, através da FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE CULTURA – PMJF/PI,  tendo como titular o senhor  Hilton 

Kennedy Ribeiro Sampaio, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público a 

abertura, a partir do dia da data de publicação deste edital, interessados nas inscrições 

para CREDENCIAMENTO DE PROJETOS LOCAIS (PESSOAS FÍSICAS OU 

JURÍDICAS), FORMAIS/INFORMAIS, DESTINADOS A SELEÇÃO DE 

ENTIDADES E GRUPOS DE ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA, EM 

CONSONÂNCIA COM OS PRINCIPIOS ESTABELECIDOS NO ART. 2º, 

INCISOS II e III  e § 1º  DA LEI nº 14.017/2020, que estabelece critérios para  apoio 

financeiro em forma de subsídio mensal, destinado a manutenção de espaços artísticos, 

premiações, aquisição de bens e serviços, todos, vinculados ao setor cultural e outros  

instrumentos voltados à manutenção de agentes, espaços, assegurando, ainda, atividades 

da economia criativa e solidária da cultura, cujos produtos culturais  possam ser 

transmitidos, via internet, ou disponibilizados por meio das redes sociais e outras 

plataformas digitais, nas condições estabelecidas neste instrumento legal.  

 

1 – DO OBJETO: 

1.1 Este instrumento foi elaborado com o objetivo de fornecer apoio financeiro de 

forma descentralizada, mediante a transferência de recursos aos grupos artísticos 

e Culturais de José de Freitas/PI que tiveram suas atividades interrompidas em 

razão da Pandemia do Corona vírus (COVID-19), através do Fundo de 

Participação Municipal, assegurado os recursos por transferência Federal 

previstos na Lei de Auxilio Emergencial Cultural, nº 14.017 de 29/06/2020, cuja 

parcela foi destinada ao Município de José de Freitas/PI. 
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1.1.2. Poderão inscrever-se no Chamamento Público, Projetos compreendidos nas áreas: 

Música; Teatro; Livro; Leitura e Literatura; Artes Visuais; Cultura Digital; Cultura 

Popular e outros dentro da abrangência legal. 

 

2 – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

2.1 Serão selecionados para apoio financeiro Projetos de grupos e espaços culturais, na 

ordem de R$ 287.863,39 (duzentos e oitenta e sete mil oitocentos sessenta e três e 

trinta e nove centavos), através de transferência dos recursos disponibilizados ao 

município de José de Freitas/PI, pela Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, 

observadas as áreas culturais definidas pelo Plano Municipal de Cultura e o Cadastro 

municipal de grupos de artistas e fazedores de cultura. 

 

2.1.2 –A tabela a seguir atende ao disposto no Art. 2º Inciso II da Lei de Emergência 

Cultural Aldir Blanc que trata do subsídio mensal para manutenção de espaços 

Artísticos e Culturais que ficarão obrigados a prestar contas junto ao município, dos 

recursos recebidos  e garantir, como contrapartida, após o reinício de suas atividades, a 

realização de ações destinadas, prioritariamente, a alunos de escolas públicas ou em 

espaços públicos em suas áreas de atuação, de forma gratuita, em intervalos regulares em 

cooperação e planejamento definido com o município de José de Freitas/PI, através da 

Fundação Municipal de Cultura – PMJF/PI. 

 

2.1.3 – CULTURA POPULAR 

 
ITEM GRUPOS PROJETOS 

ATENDIDOS 
VALOR P/ 

GRUPO - R$ 
TOTAL 

GRUPOS - R$ 

01 QUADRILHAS JUNINAS 03 3.000,00  9.000,00 

02 ATELIÊS DE ARTESANATO 17 3.000,00  51.000,00 

03 BUMBA MEU BOI 02 3.000,00  6.000,00 

04 REIZADO 01 3.000,00  3.000,00 

05 DANÇA DE RUA 01 3.000,00  3.000,00 

06 BALLET POPULAR 02 3.000,00  6.000,00 

07 CAPOEIRA 02 3.000,00  6.000,00 

TOTAL GERAL GRUPOS = R$............................................................................... 84.000,00 
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2.1.4 – TEATRO 

 
ITEM GRUPOS PROJETOS 

ATENDIDOS 
VALOR P/ 

GRUPO - R$ 
TOTAL 

GRUPOS - R$ 
01 TEATRO 03 3.000,00  9.000,00 

TOTAL GERAL GRUPOS = R$ ..................................................................... 9.000,00 

 

2.1.5 - ARTES VISUAIS 

 
ITEM GRUPOS PROJETOS 

ATENDIDOS 
VALOR P/ 

GRUPO - R$ 
TOTAL 

GRUPOS - R$ 
01 GALERIA DE ARTE E 

FOTOGRAFIA 
02  3.000,00  6.000,00 

TOTAL GERAL GRUPOS = R$ ................................................................... 6.000,00 

 

 

2.1.6 – SUBSIDIOS A ESPAÇOS CULTURAIS 

 
ITEM GRUPOS PROJETOS 

ATENDIDOS 
VALOR P/ 

GRUPO - R$ 
TOTAL 

GRUPOS - R$ 
01 PEQUENO PORTE 06  3.000,00  18.000,00 

02 MÉDIO PORTE 03  4.000,00 12.000,00 

TOTAL GERAL GRUPOS = R$......................................................................  30.000,00 
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3. – RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO AÇÕES ART. 2º, 

INCISO III e § 1° da LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR 

BLANC 

3.1 – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

ITEM GRUPOS PROJETOS 
ATENDIDOS 

VALOR P/ 
GRUPO - R$ 

TOTAL 
GRUPOS - R$ 

01 CURSO CONFECÇÃO DE 
ADEREÇOS JUNINOS 

02 5.000,00 10.000,00 

02 CURSO DE ELABORAÇÃO E 
CAPTAÇÃO DE RECURSO 

PARA PROJETOS CULTURAIS 
NA PANDEMIA 

01 5.000,00 5.000,00 

03 CURSO DE 
EMPREENDEDORISMO 

CULTURAL NA PANDEMIA 

01 5.000,00        5.000,00 

04 CURSO MÚSICA, TEATRO E 
DANÇA 

01 10.000,00 10.000,00 

05 CURSO DE FOTOGRAFIA 01 5.000,00 5.000,00 

TOTAL GERAL GRUPOS = R$...................................................................... 35.000,00 

 

3.2 – REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E 

CULTURAIS: 

ITEM GRUPOS PROJETOS 
ATENDIDOS 

VALOR P/ 
GRUPO - R$ 

TOTAL 
GRUPOS - R$ 

01 REALIZAÇÃO DE CURTAS 
METRAGENS / VIDEO CLIPE/ 

MICRO SERIES 

02 1.000,00 2.000,00 

02 FOTOGRAFIA 06 643,89 3.863,34 

03 REALIZAÇÃO DE LIVES 
MUSICAIS (GRANDE PORTE) 

05 4.295,86 21.479,30 

04 REALIZAÇÃO DE LIVES 
MUSICAIS (MÉDIO PORTE) 

25 3.020,83 75.520,75 

TOTAL GERAL GRUPOS = R$...................................................................... 102.863,39 
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4. - PREMIAÇÕES GRUPOS (SELEÇÃO/PROJETOS) 

 
ITEM GRUPOS PROJETOS 

ATENDIDOS 
VALOR P/ 

GRUPO - R$ 
TOTAL 

GRUPOS - R$ 
01 INTERPÉTRE 06  1.000  6.000,00 

     02 TECLADISTA 04  1.000 4.000,00 

03 SANFONEIROS 04  1.000 4.000,00 

04 GUITARRISTA 03 1.000 3.000,00 

05 BATERISTA 02 1.000 2.000,00 

06 ESCULTOR 01 1.000 1.000,00 

07 ARTÍSTA PLÁSTICO 01 1.000 1.000,00 

TOTAL GERAL GRUPOS = R$...................................................................... 21.000,00 

 

4.1. – Os valores destinados ao município de José de Freitas/PI, serão aplicados conforme  

determina a Lei que concede o Auxilio Emergencial Cultural Aldir Blanc, serão 

disponibilizados por este editais para prêmios, aquisição  de bens e serviços vinculados 

ao setor cultural e outros instrumentos voltados à manutenção de agentes, espaços, 

iniciativas, cursos, produções, desenvolvimento de atividades da economia criativa e 

solidária da cultura, produções audiovisuais, manifestações culturais, bem como, para a 

realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou 

disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. Podendo, ainda, 

observadas as regras da OMS, realizar-se ações presenciais, conforme seja o caso.  

 

4.2 No âmbito desse Chamamento Público serão aplicados recursos oriundos do Governo 

Federal por meio de mecanismo de transferência ao município, levando-se em 

consideração os critérios estabelecidos neste edital elaborado de acordo com a Lei de 

Emergência Cultural.  

 

4.3. Os recursos destinados aos projetos aprovados, serão liberados em parcela única, 

depositada, após a assinatura do Termo de Concessão de Apoio Financeiro ou Termo de 

Colaboração. 
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4.4. A participação neste Chamamento Público não impede que os candidatos 

participantes, sejam beneficiados com outros recursos que possa advir da iniciativa 

privada ou mesmo do setor público estadual ou federal, desde que observadas as regras e 

legislação específica vigentes de incentivo à cultura. 

.  

4.5. O apoio ao projeto selecionado está condicionado à disponibilidade dos recursos 

oriundos da Lei de Auxilio Emergencial Cultural, não havendo qualquer possibilidade de 

contrapartida da Prefeitura de José de Freitas/PI, em razão da crise econômica causada 

pela Pandemia do Corona vírus.  

 

5 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:  

 

5.1 Poderão participar deste Chamamento Público as pessoas físicas e/ou jurídicas que se 

enquadrem nas seguintes condições:  

 

5.2. Pessoas Jurídicas sem Fins Lucrativos, comprovadamente atuantes em saberes e 

fazeres culturais nos últimos 02 (dois) anos, sediadas na cidade de José de Freitas/PI, que 

estejam adimplentes com suas obrigações fiscais previstas em lei e com objetivo cultural 

explicitado nos seus atos constitutivos, que comprovem sua atuação em eventos culturais 

através de portfólios contendo matérias de jornais, fotografias, declarações de entidades 

públicas, etc.  

 

5.3. Pessoa Física domiciliada no município de José de Freitas/PI, com efetiva e 

comprovada atuação na área da cultural nos últimos 02 (dois) anos conforme legislação, 

que esteja adimplente com as obrigações fiscais previstas em lei.  

 

5.4. Os interessados serão classificados, em três tipos distintos, de acordo com sua 

constituição jurídica, a saber: 

  

a) Grupo Informal: inscrição realizada através de CPF do seu representante, pessoa 

física, na forma do disposto neste edital. 

 

b) Grupo Formal: inscrição realizada através de CNPJ da Pessoa Jurídica, sem fins 

lucrativos, comprovadamente, atuante nos eventos da área cultural em José de 

Freitas/PI, nos últimos 02 (dois) anos e que atendam a todas as exigências deste 

Edital.  
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c) Associações Representativas da área cultural/Micro e pequenas 

empresas/Cooperativas: deverão ser inscritas através de CNPJ de pessoa Jurídica, sem 

fins lucrativos ou entidades similares com, no mínimo de 02(dois) anos consecutivos de 

atividades comprovadas na área artística e cultural formais ou informais, observando o 

disposto que atendam a todas as exigências deste Edital. 

 

5.5. Para que seja considerada representante de Grupo Informal, a pessoa física deverá 

ser maior de 18 anos, residente no município de José de Freitas/PI, devendo apresentar 

uma Carta de Anuência assinada, prioritariamente, pelos seus organizadores e demais 

integrantes do núcleo principal do grupo, os quais sendo menores deverão apresentar 

autorização dos pais ou representante legal.  

 

5.6. Um mesmo grupo/agremiação, seja representado por pessoa física ou jurídica,  

poderá constar em mais de uma inscrição, conforme estabelece o Artigo 2º incisos II e 

III, § 1º  da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) de Emergência Cultural, que faculta a 

participação dos participantes para o subsídio, destinado à manutenção de espaços  

artísticos e culturais e   aquisição de bens e serviços vinculados ao setor  cultural, seja 

qual for o tipo de proponente/participante (grupo informal, grupo formal) ou  outros 

definidos neste Edital.  

 

5.7. O descumprimento de quaisquer destas condições implicará na impugnação e 

rejeição do projeto em qualquer fase do procedimento seletivo.  

 

6 – DAS INSCRIÇÕES:  

  

6.1 A definição dos prazos previstos para inscrição, análise, seleção, divulgação e 

assinatura do termo de concessão de apoio financeiro aos projetos/propostas selecionados 

neste edital, encontram-se no item 8.1.2. 

 

6.1.2.  Os Projetos/Propostas de que trata este Chamamento Público deverão ser inscritos, 

imediatamente, após a Publicação deste Edital, com prazo determinado de até 04 (quatro) 

dias úteis, a contar da publicação deste edital, por se tratar de medida emergencial.   

 

6.1.3. A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA – PMJF/PI, não se 

responsabilizará por inscrições que não tenham sido finalizadas até o horário e data 

estabelecidos neste edital, por quaisquer motivos de ordem pessoal ou técnico, 

mesmo que venha posteriormente justificar.  
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6.1.4 Não serão aceitas modificações ou substituições de dados e de anexos 

apresentados junto com o projeto/propostas, após finalizado o prazo de inscrição e 

remessa dos documentos, estabelecido por este edital.   

 

6.1.5. O Proponente/interessado, deverá preencher os campos referentes às 

informações contidas nos Formulários de Cadastro do Proponente e do 

Projeto/Proposta, anexados a este Chamamento Público, estando sujeitos à 

desclassificação, caso as mesmas não sejam verídicas.  

 

6.1.6. No Formulário de Cadastro de Projeto, além do preenchimento, o 

proponente deverá anexar no “campo 6”, obrigatoriamente: 

  

a) Planilha orçamentária, conforme modelo disponibilizado como anexo deste 

edital. 

 

a.1) na planilha orçamentária poderão estar previstas despesas de manutenção de 

espaços artísticos e culturais, em conformidade com o Art. 2º Inciso II e aquisição 

de bens e serviços vinculados ao setor cultural definidos no mesmo Artigo em seu 

Inciso III, da Lei de Auxilio Emergencial Cultural Aldir Blanc.  

 

b) Cronograma detalhado das despesas e serviços, conforme modelo 

disponibilizado por edital.  

 

c) Plano de divulgação, conforme modelo disponibilizado por este edital, 

detalhando as peças de divulgação que serão produzidas utilizando-se ou 

não os recursos provenientes deste Chamamento Público, com produtos e 

serviços disponibilizados por meio das redes sociais e outras plataformas 

digitais, de forma clara. 

 

d) Declaração de Adimplência, conforme modelo disponibilizado por este Edital, 

no caso dos grupos formais. 

  

d) Portfólio de Atividades Culturais do Proponente e dos grupos contemplados 

neste Chamamento, comprovando período da experiência mínima de 02 

(dois) anos, com descrição das atividades realizadas, devidamente 

ilustradas através de vídeos, fotografias, matérias de jornais, entre outros 

materiais comprobatórios. 
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f) Termo de Autorização para utilização de imagens, ilustração e áudio anexados 

à inscrição, assinado pelo proponente. 

 

6.1.7 É vedada a inscrição de grupos informais e pessoas jurídicas (Item 3.2) que 

tenham em seu quadro de diretor ou associados, servidores da FUNDAÇÃO M. 

CULTURA – PMJF/PI e outras Unidades da Administração Pública Municipal, 

seus respectivos cônjuges e/ou companheiros ou filhos. 

  

6.1.8. A inscrição, também, será vedada às pessoas físicas e jurídicas nas seguintes 

hipóteses: 

  

a) Pessoas físicas e jurídicas que estejam em mora, inadimplentes com qualquer 

órgão da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, inclusive no que 

diz respeito à omissão ou atraso no dever de prestar contas, descumprimento do 

objeto de compromissos e contratos anteriores, desvio de finalidade da aplicação 

de recursos recebidos, ocorrência de danos ao erário ou qualquer prática de atos 

ilícitos na relação com os poderes públicos, além daqueles proponentes que 

estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública Federal,  

Estadual ou Municipal, temporariamente, suspenso e que por estas tenham sido 

declaradas inidôneas;  

b) Estejam com prestação de contas indeferida e/ou não regularizada;  

c) Servidores públicos, ou pessoas que exerçam qualquer atividade remunerada na 

Prefeitura Municipal de José de Freitas/PI, ou outras esferas de governo, 

participem do Conselho Municipal de Cultura ou comissões/subcomissões de 

avalição e seleção de Projetos/Propostas, entidade concedente, bem como seus 

respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta.  

 

6.1.9. A Fundação Municipal de Cultura, somente solicitará documentação, bem 

como o cumprimento das condições de elegibilidade do proponente aos projetos 

selecionados para contratação, por meio da assinatura do Termo de Concessão 

Apoio Financeiro ou Termo de Colaboração.  

 

6.1.10. A documentação exigida ao proponente/interessado, pessoa física (Grupos 

Informais) para habilitação será:  

 

a) Planilha Orçamentária conforme modelo disponibilizado por este Edital; 
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b) Cronograma de execução do projeto/proposta onde conste o detalhamento das 

ações necessárias à efetiva realização dos mesmos. 

c) Carta de anuência do grupo designando este proponente como seu representante, 

assinada pelos integrantes do Grupo;  

d) Cópias do RG e CPF do representante indicado pelo Grupo;  

e) Cópia do comprovante de residência do representante indicado pelo grupo, com 

data de referência (vencimento ou postagem) compreendida entre os últimos três 

meses anteriores à data de apresentação;  

f) Declaração de adimplência, assinada pelo representante indicado pelo Grupo.;  

 

6.1.11 Documentação exigida ao proponente Pessoa Jurídica para habilitação:  

 

a) Planilha Orçamentária conforme modelo disponibilizado por este edital;  

b) Cronograma de execução do projeto onde conste o detalhamento das ações 

necessárias à efetiva realização da proposta; 

c) Cópia do Contrato ou Estatuto Social atualizado da Instituição;  

d) Cópia da Ata de Posse da última eleição ou das duas últimas alterações 

contratuais, registradas em cartório;  

e) Cópias do RG e CPF do dirigente ou representante legal da Instituição;  

f) Cópia do comprovante de residência do representante legal da instituição, com 

data de referência (vencimento ou postagem) compreendida entre os últimos três 

meses anteriores à data de apresentação;  

g) Declaração de adimplência, assinada pelo representante legal da instituição, 

com firma reconhecida;  

h) Certidão de Situação Fiscal e Tributária – Governo do Estado do Piauí;  

i) Certidão quanto à Dívida Ativa do Estado – Governo do Estado do Piauí;  

j) Certidão Conjunta Negativa e da Dívida Ativa do Município de José de Freitas;  

l) Certidão Negativa de Débito relativa às Contribuições Previdenciárias e as de 

Terceiros – Secretaria da Receita Federal.  

 

6.1.12. Todas as certidões mencionadas deverão estar válidas no ato da 

contratação. Sendo de responsabilidade do proponente a atualização destas, sob 

pena de eliminação do certame. 

  

6.1.13 Após a análise da documentação será publicada a relação dos habilitados, 

na página da FUNDAÇÃO MUNICIPAL CULTURA/PMJF e no Diário Oficial 

dos Municípios - DOM, bem como, em outros sítios oficiais, inclusive Portal da 

PMJF/PI e redes socais. 

 



 

 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.14 Ao final das inscrições, será gerado um número de protocolo digital, a ser 

utilizado pelo interessado.  

 

7 – DA TRIAGEM (ANÁLISE):  

 

7.1 Os projetos inscritos passarão, inicialmente, por um procedimento de triagem, 

onde será verificado o atendimento às exigências deste Edital, a saber: 

 

a) Se todos os campos dos formulários de inscrição foram preenchidos com 

informações válidas e necessárias para avaliação da Comissão;  

b) Se a proposta enviada está enquadrada no objeto deste Edital e:  

c) Se a documentação foi devidamente anexada, conforme o disposto neste Edital, 

para grupos de pessoas físicas e para pessoas jurídicas.  

 

7.1.2 Todos os anexos deverão estar devidamente preenchidos e espelhados aos 

modelos disponibilizados por este edital. 

 

 7.1.3 A Fundação Municipal de Cultura, por sua Comissão, poderá enviar e-mail 

ao proponente/interessado, solicitando esclarecimentos que deverão ser 

respondidos em até 02 (dois) corridos, contado do recebimento do mesmo, sob a 

pena de desclassificação do projeto.  

 

7.1.4. A Comissão, publicará o resultado da Triagem no Portal da gestão municipal 

e em outros meios digitais, contendo a relação das candidaturas credenciadas a 

participarem da etapa de seleção.  

 

8 – DOS PROCEDIEMTNOS DE SELEÇÃO:  

 

8.1. Os projetos inscrito por força deste Chamamento Público serão examinados e 

selecionados pela Comissão de Seleção, cuja função consiste em verificar o 

conteúdo dos projetos de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital. 

 

8.1.2 É vedada a participação na Comissão de Seleção membros que:  

 

a) Tenham participado de alguma das instituições proponentes nos últimos 02 

(dois) anos, ou se tal situação ocorra quanto ao cônjuge, companheiro ou parente 

e afins até o terceiro grau; e  

b) Estejam litigando judicial ou administrativamente com algum dos proponentes 

inscritos, cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau.  
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8.1.3. O membro da Comissão que incorrer em impedimento deve comunicar o 

fato ao referido colegiado, abstendo-se de atuar, sob a pena de nulidade dos atos 

que praticar. 

 

8.1.4. Caberá à comissão indicar um presidente, dentre seus membros, para 

coordenar os trabalhos de seleção e assinar, nessa condição, o relatório final, ao 

mesmo caberá o voto de minerva em caso de empate e exauridos os meios legais  

que tratam do assunto, como por exemplo, o critério da idade e análise curricular 

do grupo. 

 

8.1.5 A Comissão de Seleção examinará o conteúdo dos projetos/propostas e o 

contexto em que ficarem inseridos de acordo com o ranking de pontuação, 

tomando por base todos os critérios que seguem, abaixo:  

 

CRITÉRIOS MÍNIMO DE 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMO DE 

PONTUAÇÃO 

Tempo de atuação do grupo nos ciclos 

culturais de José de Freitas 
01 10 

O grupo realizou ou realiza projeto(s) 

social (is) e/ou ações sustentáveis 
01 10 

O grupo possui repercussão de mídia 

capaz de divulgar a cidade de José de 

Freitas 

01 10 

O grupo realiza outras atividades culturais 

na cidade de José de Freitas (referência 

ano de 2018/ 2019) 

01 10 

Atuação no cenário artístico e cultural, 

comprovada pelo perfil do proponente –

seja individual ou grupo- no mapa cultural 

de José de Freitas-PI (pontos como 

atividades realizadas e das quais  

participou, atuação no setor artístico e 

cultural, premiações). 

 

 

 

01 

 

 

 

10 

Justificativa 01 10 

Criatividade da proposta 01 10 

Ineditismo da proposta 01 10 

Relevância cultural 01 10 

Relevância social 01 10 
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OBS: Mídia será considerada qualquer meio existente de divulgação da 

agremiação através de redes sociais, mídias eletrônicas, jornais e revistas.  

 

8.1.6. Cada projeto será avaliado por, no mínimo 05 (cinco) membros da Comissão 

de Seleção e pontuado conforme os critérios do item 7.1.6, sendo que os projetos 

que não alcançarem a pontuação mínima de 50 (CINQUENTA) pontos na média 

das notas aferidas pelos 05 (cinco) avaliadores da Comissão serão desclassificados.  

 

8.1.7. Contudo, cumpre esclarecer que a pontuação máxima recebida pelos 

projetos será de 100 (cem) pontos.  

 

8.1.8. O resultado final apurado pela Comissão de Seleção será publicado no 

Diário Oficial dos Municípios, no portal da Prefeitura e redes sociais, com 

indicação dos nomes dos proponentes, títulos dos projetos e valores concedidos, 

dentro do calendário estabelecido neste Edital. 

 

8.1.9. As premiações para grupos obedecerão aos mesmos critérios estabelecidos 

por este edital. 

 

8.1.10. Quanto às premiações individuais especificas no item 2.1.7 que trata dos 

griôs / contadores de histórias e artistas representativos da cultura local, os mesmos 

serão escolhidos por uma comissão partidária formada para esse fim especifico.  

 

9 – DO REPASSE FINANCEIRO E DA CONTRATAÇÃO:  

 

9.1. Os recursos recebidos em decorrência deste Edital serão depositados em conta 

bancaria aberta no Banco do Brasil ou outra instituição financeira. Não serão 

aceitas conta salário, conta fácil e conta benefício. 

 

9.1.2. A conta bancária deverá ter o candidato habilitado como único titular. Não 

serão aceitas contas conjuntas ou de terceiros, com exceção de exigências 

estatutárias da pessoa jurídica.  

 

9.1.3. O prazo para apresentação do comprovante de abertura da conta bancária, 

será o mesmo prazo estabelecido para a apresentação da documentação exigida do 

candidato/interessado.  
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9.1.4. O proponente que não tiver conta ou for impossibilitado da abertura, será 

eliminado do certame.  

 

9.1.5. Serão inabilitados os projetos selecionados para contratação:  

a) Cuja documentação não esteja completa ou com prazo de validade vencido;  

b) Cujo proponente estiver em atraso com qualquer prestação de contas; 

c) Cujo proponente não comprovar tempo de atividade ou experiência na área de 

atuação cultural estabelecida pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, no Art. 

2º Incisos II e III requeridos neste Edital.   

 

9.1.6 A documentação descrita nos itens 5.1.10 e 5.1.11 constará das informações 

contidas nos anexos deste Edital e serão enviadas em link próprio a ser 

disponibilizado com essa finalidade pela à FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

CULTURA/PMJF, respeitando-se, assim, o protocolo de segurança sanitária 

definido pelas autoridades de saúde, em cumprimento às medidas de combate à 

pandemia do novo Corona vírus. 

 

Parágrafo Único: Os Projetos/Propostas devem ser encaminhados para o seguinte 

endereço eletrônico ulsafpmjf@gmail.com c/c p/ secretariadeculturaj@hotmail.com, 

devidamente preenchida, (c/ confirmação de recebido, pelo mesmo e-mail) 

 

10 – DEFINIÇÃO DOS PRAZOS:  

 

10.1 O período das inscrições para participação deste Chamamento Público 

discorrerá conforme o previsto no item 5. 

 

10.1.2 As datas de início e fim de cada etapa do processo de avaliação e seleção 

dos projetos serão indicadas conforme cronograma de prazos a seguir:  

 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

Divulgação do Edital de Chamamento Público de 

Credenciamento para Seleção de Projetos/propostas  
        02/02/2021 

Início do Recebimento dos Projetos  05/02 à 10/02/2021 

Término do Recebimento dos Projetos  10/02/2021 

Análise dos Projetos 11/02 e 12/02/2021 

Prazo para a interposição de Recursos contra o resultado 

Análise e Seleção dos Projetos  

15/02/2021 

Divulgação do resultado da interposição de Recursos 

contra o resultado da Análise e Seleção dos Projetos  

16/02/2021 

Resultado Final dos Projetos Selecionados  19/02/2021 

mailto:ulsafpmjf@gmail.com
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Homologação e Assinatura do Temo de Concessão de 

Apoio Financeiro 

22/02/2021 

 

Prazo - Prestação de contas 

Até 120 dias após o 

recebimento do 

subsidio (somente 

para o módulo II – 

subsidio a espaços 

culturais) 

 

 

Prazo - Relatório de execução 

Até 15 dias após a 

realização da 

atividade (somente 

para o modulo II – 

atividades artísticas 

e culturais) 

 

10.1.3 A execução do projeto deverá obedecer ao descrito no cronograma de 

atividade e aos prazos determinados na regulamentação da Lei de Auxilio 

Emergencial Culturais, não podendo ultrapassar o prazo de vigência do Termo de 

Concessão de Apoio Financeiro ou Termo de Colaboração que será assinado no 

ato da celebração entre a concedente e o proponente. 

 

11 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 

11.1 As despesas decorrentes do objeto deste Edital serão atendidas com a Fonte 

de recursos oriunda de transferência da União, através da Secretaria Especial de 

Cultura do Governo Federal, vinculada ao Ministério do Turismo, tendo como 

objeto atender às demandas da Lei de Auxilio Emergencial Cultural Aldir Blanc e 

Prefeitura Municipal de José de Freitas/Fundação Municipal de Cultura, por meio 

do Fundo de Participação Municipal. 

 

 12 – DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:  

 

12.1 O acompanhamento técnico e financeiro dos projetos será feito pela 

COMISSÃO vinculada a FUNDAÇÃO M. CULTURA/PMJF, podendo ocorrer 

visitas e reuniões, ou outras formas de avaliação a critério das mesmas, sendo 

responsáveis pelo recebimento e avaliação das prestações de contas dos recursos 

disponibilizados aos proponentes, bem como acionar, nas formas da lei, aqueles 

 que fizeram uso indevido dos recursos públicos ou não prestarem contas dos 

mesmos.  
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13 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  

 

13.1 Após a conclusão das atividades e publicação do resultado da análise dos 

projetos/propostas recebidos, os proponentes/interessados que forem selecionados, 

deverão, em até 120 (cento e vinte) dias corridos, após a execução de todas as 

etapas do projeto, apresentar o relatório técnico das atividades realizadas e, demais 

documentos, necessários a prestação de contas do valor recebido como apoio 

financeiro.  

 

13.1.2 Caso a prestação de contas não seja entregue ou aprovada, serão adotadas 

as medidas legais cabíveis.  

 

13.1.3 Cabe ao proponente/interessado a guarda de cópia de toda documentação 

referente a prestação de contas apresentada, devendo o original, ser mantido em 

arquivo de boa ordem sob guarda Comissão e/ou UL/SAF, à disposição dos órgãos 

de controle interno e externo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, contados da 

aprovação da prestação de contas.  

 

14 - DA CONTRAPARTIDA:  

 

14.1. A menção à Prefeitura Municipal de José de Freitas/Fundação Municipal de 

Cultura/PI, deverá ser inserida em todas as peças de divulgação, inclusive nos 

releases distribuídos à imprensa, entrevistas concedidas pela equipe do projeto, de 

forma padronizada previamente estabelecida e da seguinte forma:  

 

a) Logomarcas da FUNDAÇÃO M. CULTURA/PMJF/Fundo de Participação 

Municipal /Ministério do Turismo/Governo Federal sob a chancela “Apoio”. 

 

14.1.2 Será obrigatória a aplicação da logomarca em itens de divulgação, que 

venham a ser produzidos pelo proponente de acordo com o plano de divulgação 

apresentado no projeto, da seguinte forma e conforme o caso:  

 

a) Vestuário:  

✓ Nas camisetas de todas as pessoas de apoio dos grupos beneficiários, nas 

dimensões 12x4 cm (costas);  

✓ Nas camisetas e/ou roupas de diretoria nas dimensões 7x4 cm (mangas).  

 

b) Faixas: com a medida de 5 por 1m, com suportes laterais; 
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c) Em filipetas, banners, cartazes, vídeos, leques ou ventarolas e outros materiais 

de divulgação em tamanho e local a serem previamente aprovados juntos a à 

COMISSÃO - FUNDAÇÃO M. CULTURA/PMJF.  

 

14.1.3 Além de ampla divulgação dos produtos e ações resultantes do apoio 

financeiro previsto no presente Edital, os grupos, após a volta das atividades 

presenciais, deverão se apresentar de forma gratuita em intervalos regulares, 

prioritariamente, em eventos realizados em espaços públicos ou em atividades 

escolares da rede pública, em cooperação e planejamento definido pela 

COMISSÃO - FUNDAÇÃO M. CULTURA/PMJF. 

 

14.1.4 É vedada a utilização de meios políticos partidários nas ações promocionais 

decorrentes do uso da aplicação de recursos definidos neste Edital. 

 

15 DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

15.1. Os proponentes/selecionados deverão obter as licenças necessárias para a 

perfeita realização das ações previstas, levando-se em conta o protocolo sanitário 

de combate à pandemia do Corona vírus, principalmente no tocante à aglomeração 

de pessoas, devendo optar pela divulgação dos seus produtos através das mídias 

socais, de tudo fazendo comprovação formal; 

 

15.1.2. O responsável pelo projeto selecionado deverá encaminhar à Comissão -

FUNDAÇÃO M. CULTURA/PMJF/PI, cessão de direitos de uso de imagem e 

som das atividades realizadas com apoio financeiro deste Edital que poderão ser 

utilizados em ações de divulgação da FUNDAÇÃO M. CULTURA/PMJF. 

  

15.1.3. Não serão fornecidas cópias de documentos, certificados ou certidões 

relativas à seleção do projeto, valendo, para tal fim os resultados publicados no 

Diário Oficial dos Municípios e no Portal oficial da Prefeitura Municipal de José 

de Freitas/PI.  

 

15.1.4. É de exclusiva responsabilidade do proponente os compromissos e 

encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial, bancária, 

intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade industrial), bem 

como quaisquer outros resultantes da contratação objetiva neste Edital de 

Chamamento Público, ficando a FUNDAÇÃO M. CULTURA/PMJF isentas de 

qualquer responsabilidade dessa índole.  
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15.1.5 Todo e qualquer ônus por questões de direitos autorais recairão, 

exclusivamente, sobre o responsável pelo Projeto. O proponente se obriga a obter 

todas as autorizações necessárias para realização de suas ações, inclusive no que 

se refere aos direitos autorais, junto aos respectivos autores de todas as obras 

intelectuais utilizadas no projeto, dos herdeiros legais das mesmas, ou eventuais 

cessionários, na forma da lei 9.610/98. 

  

15.1.6. A FUNDAÇÃO M. CULTURA – PMJF/PI em nenhuma hipótese 

apoiará ações que não tenham participado deste Chamamento Público.  

 

15.1.7 Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital de Chamamento 

Público, serão resolvidas, em 1ª Instância, pela Comissão da Fundação Municipal 

de Cultura – PMJF, através do Conselho Municipal de Cultural; em 2ª Instancia 

pelos Serviços de Consultoria e Assessoria da PMJF/PI e, os casos complexos não 

resolvidos administrativamente, pela esfera judiciária. 

 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E TRIAGEM – FUNDAÇÃO MUNICIPAL 

DE CULTURA, EM JOSÉ DE FREITAS/PI, 29 DE JANEIRO DE 2021 

 

ANTONIA AMADO DA ROCHA 

PRESIDENTE/COMISSÃO VALIAÇÃO E TRIAGEM 

 

MAGNO RIBEIRO SAMPAIO 

PRESIDENTE FUNDAÇÃO MUNICIPAL CULTURA (Interino) – 

PMJF/PI 

 

Ciente: ROGER COQUEIRO LINHARES 

Prefeito Municipal de José de Freitas/PI 
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ANEXOS 
ANEXO I 

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE POPOSTA CULTURAL 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (Preencher 1 formulário por proposta) 

1.  PROPOSTA 

 

2. NOME ARTÍSTICO DO PROPONENTE, GRUPO OU PESSOA JURÍDICA 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE (se pessoa física) 

3. PESSOA FÍSICA 

Nome completo: 

Endereço: 

Cidade: UF: CEP: 

Tel: Cel: e-mail: 

Profissão: CPF: 

RG: Órgão expedidor: 

Endereço residencial: 

Cidade: UF: CEP: 

Banco: Agência:  Conta: Operação: 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE (se pessoa jurídica) 

4. PESSOA JURÍDICA 

Razão Social: CNPJ: 

Endereço completo 

Cidade: UF: CEP: 

Tel: Cel: e-mail: 

Site: 
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Representante: Cargo: 

Profissão: CPF: 

RG: Órgão expedidor: 

Banco: Agência:  Conta: Operação: 

 Endereço residencial: 

Cidade: UF:  

PROPOSTA 

5. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 

 

6.  ÁREA ARTÍSTICA OU CULTURAL 

 
(   ) Cultura Digital 
(   ) Música 
(   ) Teatro e Circo 
(   ) Dança 
(   ) Livro, Leitura e Literatura 
(   ) Artes Visuais 
(   ) Patrimônio Material e Imaterial 
(   ) Cultura Popular 
(   ) Outros (caso exista indique qual?) 
 

 

7.DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 (   ) Subsidio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais em conformidades com o 

art. 2, Inciso II da lei 14.017/2020. 

(   ) Aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados a 

manutenção de agentes de espaços, de desenvolvimento de atividades da economia criativa e 

solidaria da cultura, realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas 

pela internet ou disponibilizadas  por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, em 

atendimento ao art. 2°, Inciso III,  1°da lei 14.017/2020. 
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8.  

 

SOBRE A PROPOSTA 

 

Resumo da proposta (máximo de 20 linhas): 

 

 

 

 

 

 

Apresentação (descrição da proposta – detalhando público-alvo, estratégias de democratização 
de acesso, estratégia de comunicação e ações de acessibilidade). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos da proposta (escrever o que se pretende com essa proposta em um máximo de 5 linhas): 

  
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa da proposta (detalhar o motivo pelo qual a proposta deve er selecionada no máximo de 15 
linhas): 
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Importância do grupo na participação das atividades culturais no município (máximo de 10 linhas): 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Experiência do Proponente – Currículo resumido (máximo 10 linhas) 

 

 

 

9.  INFORMAÇÕES GERAIS 

Quantidade de participantes: 

 

Tempo de duração do espetáculo: 

Número total de artistas do projeto: 

 

 

10 
FICHA TÉCNICA (relacione a equipe técnica – acrescente quantas linhas forem necessárias) 

Nº NOME FUNÇÃO 

1.   

2.   
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3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

 

11 

 

COMPROVAÇÕES (indique a quantidade enviada) 

COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA  

VÍDEOS  

FOTOS  

ENTREVISTAS  

CERTIFICAODS   

PREMIAÇÕES  

 

Outros documentos enviados (especificar): 

 

 

 

12. ORÇAMENTO 

DESCRIÇÃO 

 
QUANT. 

 

VALOR UNIT. 

 

TOTAL 
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13.  DIVULGAÇÃO 

 

 

 

 

 

   

 

Total Geral do projeto ____________________________________ 

Valor do apoio cultural ____________________________________ 

Total __________________________________________________ 

 

14. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
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15. ANEXO II – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

Eu_______________________________________________________, portador da Célula de 

Identidade nº ________________, inscrito no CPF sob nº ___________________, residente à 

Rua ________________________________, nº ________, na cidade de __________________, 

AUTORIZO o uso de minha imagem (ou do menor ______________________________ sob 

minha responsabilidade) em fotos ou filmes, sem finalidade comercial, para ser utilizada no 

trabalho ________________________________. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 

mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas assuas modalidades e, em 

destaque, das seguintes formas: (I) home Page; (II) cartazes; (III) divulgação em geral. Por esta 

ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja 

a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro. 

 

José de Freitas, _______ de _____________________ de 2021 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura 

15. ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA 

NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE, DECLARO, PARA FINS DE PROVA 

JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ E, SOB AS PENAS DO ESTABELECIMENTO NO CÓDIGO 

PENAL BRASILEIRO, ART.299, QUE INEXISTE QUALQUER DÉBITO EM MORA EM O TESOURO 

ESTADUAL OU SITUAÇÃO DE INADIPLÊNCIA JUNTO A QUALQUER ÓRGÃO OU ENTIDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, E AO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, QUE IMPEÇA A 

TRANFERÊNCIA DE RECURSOS NA FORMA DESTE CONCURSO, O QUAL ATESTO A SUA 

VERACIDADE. 

LOCAL E DATA: 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

NOME DO PROPONENTE E CPF 

 

 

_______________________________________________________________ 
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15. ANEXO IV 

16.  DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

Declaro para os devidos fins que apresentei toda a documentação exigida por esta 
Convocatória e que todas as informações por mim apresentadas são verídicas. 

Data e Local: 

Nome Completo: 

Assinatura: 
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FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

Nº DE INSCRIÇÃO  

FAIXA DE PREMIAÇÃO  

NOME DO PROPONENTE  

TELEFONES  

E-MAIL  

DATA E ASSINATURA DO PROPONENTE 
 
LOCAL: 
DATA: 
ASSINATURA: 

NÃO PREENCHER – PARA USO DA COMISSÃO 

RECURSO: 
(  ) DEFERIDO 
(  ) INDEFERIDO 

 

NOME E ASSINATURA DOS AVALIADORES 

 
 

MOTIVO:  

  

 

 

 

 

 

 


