
 

 
 
 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Rua São José, N° 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67 

Fone/fax: (99) 3553-1098/1019  

E-mail: prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com  

EDITAL Nº 021/2021 - CHAMADA PÚBLICA PARA PREMIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS 

E SERVIÇOS– LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)  

 

 

 

 

 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO – ESTADO DO 

MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, situada na Rua São José, 

477 - Centro, na forma do disposto na Lei Federal nº 14.017 de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), 

estendida pela Lei Federal nº 14.150, de 12 de maio 2021, cujo objetivo central estabelece ações 

emergenciais destinadas ao setor cultural, torna público a quem possa interessar que realizará chamada 

pública para o Edital de premiação com o fim de aquisição de bens artístico culturais materiais e 

registros de manifestações imateriais, cujas inscrições estarão abertas no período de 30/11/2021 à 

10/12/2021 em conformidade com a Lei Federal 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc, da Lei Federal nº 

13.979/2020, Lei Federal 14.150/2021, Decreto Federal nº 10.464/2020, Decreto Municipal n.º 

050/2021, de 24 de novembro de 2021, nos termos e condições estabelecidos neste edital. 

 

1. DOS OBJETOS: 

 

1.1 OBJETO 01: Apresentações Artísticas, em formato de Show Musical, com artistas 

locais/regionais, bem como Apresentações Culturais, com grupos de cultura local; 

 

1.2 OBJETO 02: Aquisição de Bens Materiais, com predominância de itens da cultura 

local, para efeito de ornamentação e decoração de espaço(s), com características natalinas, para 

realização de show musical, com artistas consagrados pela mídia local. 

 

1.3 OBJETO 03: Aquisição de mão-de-obra local para decoração e ornamentação de 

espaço para apresentações artísticas, configurado no Objeto 01 deste Edital. 

 

1.4 O objeto do presente Edital é selecionar e premiar a produção de bens culturais, de natureza 
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material e conteúdo que abordem temas de natureza imaterial desenvolvidos por agentes culturais nos 

mais diversos segmentos de saberes e fazeres, fomentando a economia criativa e gerando registro e 

ampliação do acervo artístico-cultural desenvolvido no Município de Sucupira do Riachão. 

 

1.5 Para fins deste Edital, considera-se agente cultural o coletivo não formal, as pessoas físicas e 

jurídicas que atuam como facilitadores da arte e da cultura em seu convívio e são comprometidos com 

a efetivação dos direitos culturais, o desenvolvimento da arte e da cultura, a promoção e preservação da 

diversidade cultural, o fortalecimento e as demandas de sua comunidade ou território, que exercitam a 

cidadania e os direitos culturais, agregando diversas dimensões da cultura e articulando diferentes atores 

em torno de uma ação artístico-cultural. 

 

1.6 Segundo o Artigo 4º do Decreto nº 6.177, de 1º de Agosto de 2007, “Atividades, Bens e 

Serviços Culturais” refere-se às atividades, bens e serviços que, considerados sob o ponto de vista de 

sua qualidade, uso ou finalidade específica, incorporam ou transmitem expressões culturais, 

independentemente do valor comercial que possa ter. As atividades culturais podem ser um fim em si 

mesmas, ou contribuir para a produção de bens e serviços culturais. 

 

2. DAS DEFINIÇÕES: 

2.1 O apoio financeiro é destinado a artistas independentes, agentes culturais populares e/ou 

comunitários, agentes da cadeia produtiva, tais como trabalhadoras(es) do setor técnico e/ou bastidores 

da cultura. 

 

3. DO VALOR: 

3.1 O subsídio total disposto pela Lei Federal 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc e repassado ao 

Município de Sucupira do Riachão-MA perfaz o montante de R$ 54.516,37 (Cinquenta e Quatro Mil, 

Quinhentos e Dezesseis Reais e Trinta e Sete Centavos), dividido em elementos de despesas 

correspondentes, devidamente inseridos na Lei Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2021. 

4. DOS INTERESSADOS: 

4.1 Poderão participar deste Edital Pessoas Físicas e/ou Pessoas Jurídicas; 

4.1.1 Agentes culturais (pessoa física) consagrados pela mídia local/regional no Município de 

Sucupira do Riachão-MA, que tenham como objeto atividades artísticas e culturais apresentando 

competências ou objeto social compatíveis com os fins deste Edital; 

 

4.1.2 Microempreendedor individual (MEI), com registro de microempreendedor individual ou 
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equivalente, respeitando a legislação que rege o MEI; 

 

4.1.3 Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 

123/2006; 

 

5. DOS IMPEDIMENTOS E VEDAÇÕES: 

 

5.1  NÃO poderão inscrever propostas deste Edital: 

5.1.1 Pessoas físicas menores de 18 (dezoito) anos (Lei 9.784/1999, art. 10); 

5.1.2 Servidores Públicos do Município de Sucupira do Riachão, de Estado ou União; 

5.1.3 Membros da Comissão de Seleção; 

5.1.4 Pessoas jurídicas criadas ou mantidas por empresas ou grupo de empresas; 

5.1.5 Fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista ou qualquer entidade 

criada pela administração pública de qualquer esfera ou vinculadas a ela, bem como as entidades 

culturais vinculadas a fundações; 

5.1.6 Impedidos ou suspensos de contratar com a Administração Pública no âmbito Federal, 

Estadual ou Municipal. 

 

6. DA INSCRIÇÃO: 

6.1 Antes de efetuar a inscrição no processo de credenciamento, o interessado deverá    conhecer o 

Edital em sua íntegra e certificar-se de que preenche os requisitos exigidos; 

6.2 A inscrição do proponente implicará na prévia e integral concordância com todas as            normas deste 

Edital e seus anexos; 

6.3 O presente Edital terá o prazo de inscrição de 11 (onze) dias corridos; 

6.4 Cada proponente poderá apresentar e ser selecionado em 01(um) dos objetos deste Edital;  

6.5 A inscrição será realizada em formulário presencial a disposição na sede da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura, situada a Rua Grande, 460 – Centro, em Sucupira do Riachão, Estado do 

Maranhão.  

6.6 A habilitação ou inabilitação somente se efetivará após a análise e aprovação de toda a  

documentação requisitada, na forma deste Edital; 

6.7 A ausência de qualquer dos documentos exigidos no ato da inscrição inabilita diretamente o 

interessado; 

6.8 O ato de inscrição da proposta não implica na sua contratação; 

6.9 A inscrição, os documentos e as declarações apresentados são de exclusiva responsabilidade do 
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proponente e delas não decorre qualquer responsabilidade civil ou criminal   para a Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura, especialmente quanto a direitos autorais e de imagem; 

6.10 São de responsabilidade exclusiva do proponente a regularização de toda e qualquer questão 

relativa aos direitos autorais dos materiais apresentados no momento da inscrição, tais  como músicas, 

imagens, filmes, vídeos, textos, entre outros. 

 

7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO: 

 

7.1 Documentação para PESSOA FÍSICA: 

a) Cópia do RG e CPF;  

b) Cópia de 01 (um) comprovante de residência atualizado com data de vencimento não anterior a 

03 (três) meses (conta de consumo de energia, água ou de telefone) em nome do proponente ou de 

parente de primeiro grau. Caso o proponente não possua comprovante de residência em seu nome ou de 

parente de primeiro grau, este deverá apresentar o Anexo III - Declaração de Residência em Nome de 

Terceiros devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel, comprovante de residência 

atualizado do proprietário do imóvel e cópia do documento de identificação civil (RG, CNH, CTPS ou 

similares contendo fotografia) do proprietário do imóvel; 

c)  Cópia do cartão bancário em conta corrente ou poupança de instituição bancária da preferência 

do proponente ou cópia do Contrato de Abertura de Conta Corrente ou poupança; 

d)  Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Previdenciários junto a Fazenda Nacional 

(http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?ti

po=2 ) 

e)  Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Estadual; 

(http://sistemas.sefaz.ma.gov.br/certidoes/jsp/emissaoCertidaoNegativa/emissaoCertidaoNegativa.jsf ) 

f)  Certidão Negativa de Dívida Ativa junto a Fazenda Estadual; 

(http://sistemas.sefaz.ma.gov.br/certidoes/jsp/emissaoCertidaoNegativaDividaAtiva/emissaoCertidao

NegativaDividaAtiva.jsf ); 

 

g)  No ato da Inscrição apresentar 01(um) meio digital voltado para a divulgação do(s) projeto(s) 

propostos, por exemplo, Youtube, Instagram, Facebook, Blog, entre outros.  

h)   Projeto Cultural: Escolha de até 01 Objeto; 

i)   Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis ou com prazo de validade vencido. 

 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://sistemas.sefaz.ma.gov.br/certidoes/jsp/emissaoCertidaoNegativa/emissaoCertidaoNegativa.jsf
http://sistemas.sefaz.ma.gov.br/certidoes/jsp/emissaoCertidaoNegativaDividaAtiva/emissaoCertidaoNegativaDividaAtiva.jsf
http://sistemas.sefaz.ma.gov.br/certidoes/jsp/emissaoCertidaoNegativaDividaAtiva/emissaoCertidaoNegativaDividaAtiva.jsf
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8. Documentação PESSOA JURÍDICA: 

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

b) Comprovante de endereço, atualizado com data de vencimento não anterior a 03 (três) meses 

(conta de consumo de energia, água ou de telefone) em nome do proponente(empresa); 

c) Cópia do cartão bancário em conta corrente ou poupança de instituição bancária da preferência 

do proponente ou cópia do Contrato de Abertura de Conta Corrente ou poupança; 

d)  Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Previdenciários junto a Fazenda Nacional 

(http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?ti

po=2 ) 

e) Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Estadual; 

(http://sistemas.sefaz.ma.gov.br/certidoes/jsp/emissaoCertidaoNegativa/emissaoCertidaoNegativa.jsf) 

f) Certidão Negativa de Dívida Ativa junto a Fazenda Estadual; 

(http://sistemas.sefaz.ma.gov.br/certidoes/jsp/emissaoCertidaoNegativaDividaAtiva/emissaoCertidao

NegativaDividaAtiva.jsf ); 

 

9. CRONOGRAMA: 

 

Lançamento do Edital 29/11/2021 

Inscrições 30/11/2021 a 10/12/2021 

Resultado Preliminar 14/12/2021  

Prazo de recurso 02 dias úteis  

Resultado Final 17/12/2021 

Assinatura doTermo de Compromisso 20/12/2021 

Entrega dos produtos finais Até a data do evento 

Pagamento Até 30 dias após a realização do evento 

*O cronograma está sujeito a alterações. 

 

10. DO PROJETO: 

a) Os projetos culturais deverão ser apresentados de maneira clara e descritiva das intenções do 

projeto, explicitando a ideia central e os objetivos do mesmo; 

b) Todos os Anexos necessários para a inscrição de cada área artístico-cultural deverão ser   entregues 

junto do projeto; 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://sistemas.sefaz.ma.gov.br/certidoes/jsp/emissaoCertidaoNegativa/emissaoCertidaoNegativa.jsf
http://sistemas.sefaz.ma.gov.br/certidoes/jsp/emissaoCertidaoNegativaDividaAtiva/emissaoCertidaoNegativaDividaAtiva.jsf
http://sistemas.sefaz.ma.gov.br/certidoes/jsp/emissaoCertidaoNegativaDividaAtiva/emissaoCertidaoNegativaDividaAtiva.jsf
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c) O objeto do projeto deverá atender as diretrizes estabelecidas neste Edital. 

d) Todos os projetos devem gerar um produto cultural, específico para cada área artístico- cultural 

admitida por este Edital devidamente especificado no ANEXO I - Módulos e Categorias de 

Premiação. 

 

11. DA INSCRIÇÃO DO PROJETO: 

11.1 Para participar do certame, os proponentes devem preencher Formulário presencial na      Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, localizada na Rua Grande, 460 – Centro, no prazo de inscrição 

determinado pelo Edital. 

a. No ato do preenchimento do formulário de Inscrição, o proponente deverá indicar claramente o 

objeto que pretende concorrer; 

b. No caso de inscrição de propostas em duplicidade, será considerada a última versão  recebida, 

obedecendo o prazo estabelecido; 

c. O conjunto dos campos do formulário de inscrição é uma autodeclaração e suas informações 

deverão ser autênticas e verídicas, sendo de responsabilidade do proponente seu preenchimento; 

d. A inscrição será considerada efetivada somente mediante preenchimento e assinatura do 

Formulário pelo proponente. 

e. Por ocasião da inscrição, o proponente declara, sob as penas da lei, verdadeiras as informações 

prestadas no projeto e em seus anexos. 

f. É de inteira responsabilidade do proponente atender, em todas as etapas, a todos os requisitos 

deste Edital, inclusive considerando eventuais pareceres da Comissão Permanente de Seleção e 

Avaliação. 

 

12. DO PROCESSO DE ANÁLISE E SELEÇÃO: 

a)  A habilitação e seleção dos projetos será realizada entre os dias especificados no item 9 – 

Cronograma, pela Comissão Permanente de Seleção e Avaliação, instituída pelo Decreto Municipal nº 

050/2021. 

b) Serão considerados os seguintes motivos de inabilitação dos projetos: 

i.Projetos que tenham sido cadastrados de forma incorreta ou preenchimento incompleto, sem dos dados 

essenciais ou cujos documentos obrigatórios não tenham sido anexados, frisando que não será aceita a 

inclusão de documentação posterior ao ato de inscrição; 

ii.Projeto com documento e/ou conteúdo contendo rasuras, emendas, colagens      ou montagens, 

especialmente no que diz respeito às assinaturas em documentos ou declarações, e/ou ilegíveis; 

iii.Falta ou irregularidade de quaisquer documentos, informações ou características do projeto, 
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considerados como obrigatórios; 

iv.Projetos que não atingiram o mínimo de 50 % (cinquenta por cento) da pontuação prevista para cada 

área artístico-cultural; 

v.Projeto em que o proponente não atenda diligência da Secretaria Municipal de Educação e  Cultura no 

prazo estipulado; 

b. Serão desclassificadas as propostas que não estejam de acordo com o objeto deste Edital, bem 

como as que apresentem conteúdos que desrespeitem as diversidades religiosas, políticas, sexuais, de 

gênero, os direitos da pessoa com deficiência e os direitos humanos em geral, bem como que façam 

apologia ao uso de drogas; 

c. Após o efetivo resultado da classificação dos inscritos, a Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura publicará no site oficial do Município de Sucupira do Riachão (sucupiradoriachao.ma.gov.br/) 

e  no Diário Oficial dos Municípios (FAMEM); 

PARÁGRAFO ÚNICO: A Comissão de Seleção e Avaliação será composta por 03 (três) membros. 

 

13. DA PREMIAÇÃO E DOS SEGMENTOS ARTÍSTICO CULTURAIS ADMITIDOS: 

a) Os proponentes dos projetos aprovados e selecionados pela Comissão Permanente de 

Seleção e Avaliação terão que apresentar o produto artístico-cultural descrito no projeto e especificado 

a cada área admitida neste Edital através do ANEXO I– Módulos e Categorias de Premiação; 

b) O prazo para apresentação dos produtos artístico-culturais de cada área é de até a data do 

evento; 

c) Após a entrega do produto final, o mesmo será avaliado em sua coerência em relação ao 

projeto apresentado, formatação, qualidade e uso das marcas, para, então, ser realizado o procedimento 

de premiação. 

d) O ANEXO I deste Edital especifica os tipos de premiação de cada área artístico-cultural, o  

quantitativo de premiação a cada área, a modalidade de premiação, as especificações dos 

profissionais, os critérios de avaliação e pontuação e o produto artístico cultural a ser requerido a cada 

módulo de premiação; 

e) As áreas artístico culturais admitidas neste Edital de premiação são: 

i.Música, apresentação artística solo e/ou conjunto; 

ii.Aquisição de bens materiais para elucidação de evento cultural; 

iii.Prestação de serviços locais para elucidação de evento cultural, especificadas neste certame; 

14. DO RESULTADO PRELIMINAR E DO RECURSO: 

a. Após a conclusão da análise das propostas e da documentação, a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura publicará o Resultado Preliminar de Análise no Portal da Transparência e os 
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proponentes poderão recorrer da decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis, através do e-mail 

semecinstitucional2019@gmail.com  

i.Os recursos serão avaliados pela Comissão Permanente de Seleção e  Avaliação quanto à sua 

pertinência em relação ao regramento definido neste Edital. 

ii.O julgamento dos recursos será realizado no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 

iii.O resultado dos recursos será publicado no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Sucupira 

do Riachão 

15. DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO: 

a. Os proponentes contemplados no Resultado final deste certame serão convocados para, no prazo 

de 02 (dois) dias úteis após a publicidade em diário oficial da homologação do processo, assinar o Termo 

de Compromisso (ANEXO VI); 

b. O proponente contemplado terá o prazo de até 31/12/2021 para apresentar o produto artístico-

cultural descrito no projeto e adequado as requisições da área artístico-cultural inscrita, após a assinatura 

do Termo de Compromisso; 

16. DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

a. A liberação dos recursos financeiros ocorrerá na forma de parcela única e será realizada na 

forma de empenho prévio e posterior liquidação de pagamento. 

b. A movimentação dos recursos recebidos pelo proponente deverá ser feita exclusivamente 

através de transferência eletrônica (DOC, TED, Pagamento eletrônico, etc.), para a conta do proponente; 

c. O proponente que não atender à forma e aos previstos contidos neste Edital terá o Termo de 

Responsabilidade e Compromisso rescindido automaticamente. 

d. Os recursos serão liberados mediante entrega do produto final que específica o ANEXO I, e 

publicidade da avaliação da Comissão de Análise de Editais, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após 

a entrega do produto;  

17. DA APLICAÇÃO DO USO DE MARCAS: 

a. Os projetos deverão divulgar o financiamento da Lei nº 14.017/2020 – Aldir Blanc, de forma 

explícita, visível e destacada, sempre que oportuno; 

b. O agente cultural deverá mencionar o financiamento da Lei nº 14.017/2020 em entrevistas 

que conceder em qualquer meio de comunicação em território nacional ou estrangeiro. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a. Serão desclassificados as inscrições com irregularidades, constatadas a qualquer tempo, 

relacionadas aos itens deste edital; 

b. Nos termos do que dispõe a Lei Federal 9.610/1998 (Direitos Autorais), o proponente 

contemplado neste edital, autoriza a Secretaria Municipal de Educação e Cultura a arquivar, armazenar 

mailto:semecinstitucional2019@gmail.com
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e divulgar os produtos artístico-culturais gerados através da seleção dos projetos contemplados em 

diferentes plataformas digitais sob sua responsabilidade, com fins educativos e culturais, de acordo com 

as modalidades previstas na referida Lei. 

c. Todos os campos do formulário de inscrição referentes aos dados cadastrais constituem 

autodeclaração. Em caso de utilização de falso autodeclaração, o proponente incorrerá em penalidades 

previstas no Código Penal Brasileiro, conforme artigos 171 e 299 da Lei 2.848/1940. 

d. A inscrição, os documentos e as declarações encaminhadas são de exclusiva 

responsabilidade do proponente e delas não decorre qualquer responsabilidade civil ou criminal para a 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, especialmente quanto a direitos autorais e   de imagem; 

e. É de responsabilidade exclusiva do proponente a regularização de toda e qualquer  questão 

relativa aos direitos autorais dos materiais apresentados no momento da inscrição, tai s como músicas, 

imagens, filmes, vídeos, textos, entre outros. 

f. O extrato do Edital e da Homologação do resultado final da seleção e o resultado do recurso 

será publicado no Portal da Transparência, no Diário Oficial, sendo de total responsabilidade do 

proponente acompanhar a atualização dessas informações. 

g. Os casos omissos serão avaliados e deliberados pela Comissão de Seleção e Avaliação, 

instituído pelo Decreto Municipal 050/2021. 

h. Quaisquer informações adicionais que se façam necessárias para o cumprimento deste Edital 

serão prestadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, situada a Rua Grande, 460 – Centro 

– Sucupira do Riachão, de Segunda a sexta, das 08:00h – 12:00h e das 14:00h as 17:00h 

Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Sucupira do Riachão – MA, 29 de novembro de 2021. 

 

 

 

 
WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I – Módulos e Categorias de Premiação 

 

1. PREMIAÇÃO OBJETO 01 – Apresentações Musicais presenciais (Shows Artísticos) 

 

Nº Profissionais por projeto Prêmio/projeto Nº de premiações Valor Total(R$) 

 DJ’s locais 2.500,00 02 5.000,00 

 Banda Local/Regional, 

consagrado pela mídia local 

15.000,00 01 15.000,00 

 TOTAL 03 20.000,00 

 

*No Objeto 01, as despesas inerentes a realização do evento já estão incluídas ao prêmio a ser 

pago ao participante. 

 

2.   PREMIAÇÃO OBJETO 02 - Aquisição de Bens Materiais, com 

predominância de itens da cultura local, para efeito de ornamentação e decoração 

de espaço(s), com características natalinas, para realização de show(s) 

musical(ais), com artistas consagrados pela mídia local. 

 

Nº Profissionais por projeto Prêmio/projeto Nº de premiações Valor Total(R$) 

 Pessoa Jurídica que 

forneça Bens Materiais 

específicos, de acordo com 

solicitação expressa pela 

Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, a fim 

de atender demanda 

inerente ao objeto. 

 

 

R$ 20.000,00 

 

 

01 

 

 

 

20.000,00 

 

 

3.   PREMIAÇÃO OBJETO 03 - Aquisição de mão-de-obra local para 

decoração e ornamentação de espaço(s) para apresentações artísticas, configurado 

no Objeto 01 deste Edital. 

Nº Profissionais por projeto Prêmio/projeto Nº de premiações Valor Total(R$) 

 Pessoa Física com 

habilidades para 

Ornamentação e Decoração, 

residente e domiciliada no 

Município de Sucupira do 

Riachão nos últimos 

12(doze) meses. 

Comprovar mediante 

declaração de residência. 

 

 

 

 

R$ 725,85 

 

 

 

20 

 

 

 

 

14.516,37 
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4. Os Objetos deste Edital serão apresentados em data e local estipulado pela Prefeitura Municipal 

de Sucupira do Riachão, acordado no momento da assinatura do Termo de Compromisso com os 

selecionados. 

 

Critérios de Seleção 

OBJETO 01 

Comprovar exercício da função a partir da publicidade da Lei Federal 

14.017/2020 – Aldir Blanc. 

Até 20 pontos 

Comprovação com evidências de atuação na área: Fotos, Vídeos, 

Publicações em redes sociais, Links. 

Até 50 pontos 

Mérito  Justificativa da proposta Até 10 pontos 

Currículo profissional  condizente com a 

atuação 

Até 10 pontos 

Valorização de elementos  regionais Até 10 pontos 

TOTAL Até 100 pontos 

 

 

Critérios de Pontuação 

OBJETO 02 

Comprovar capacidade técnica de fornecimento des bens materiais 

artesanais da cultura local, expressos em Anexo a este Edital, em tempo 

hábil a realização do evento, estipulado no Cronograma do presente 

Certame e, capacidade técnica de fornecimento de demais materiais, 

especificamente alusivos ao período natalino 

OBS: COMPROVAÇÃO MEDIANTE AUTODECLARAÇÃO 

EXPRESSA. 

  

 

50 pontos 

Atestado de Capacidade Técnica de Fornecimentos em mais entes 

públicos (10 pontos por cada ente) 

Até 50 pontos 

TOTAL Até 100 pontos 
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Critérios de Pontuação 

OBJETO 03 

Autodeclaração de capacidade de atuação na área de 

Decoração e Ornamentação de ambientes 

Até 20 pontos 

Comprovação com evidências de atuação em algum trabalho 

realizado na área: Fotos, Vídeos, Publicações em redes sociais, 

Links. 

Até 50 pontos 

Mérito  Justificativa da proposta Até 20 pontos 

Currículo profissional  

condizente com a atuação 

Até 10 pontos 

TOTAL Até 100 pontos 

 

 

NEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO/PROJETO CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

 OBJETO 01, 02 e 03 

 

1. Maior média aritmética, somados todos os itens, levando em consideração os itens do 

objeto a qual está inscrito.                                              
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ANEXO II – Ficha de Inscrição 

 

DADOS DO PROPONENTE CULTURAL (pessoa física ou jurídica) 

Pessoa física: 

Nome do Proponente: 

 

 

CPF: 

 

 

RG do proponente: 

 

 

Pessoa Jurídica 

Nome do Proponente (pessoa jurídica): 

 

 

CNPJ: 

 

 

Nome do responsável legal: 

 

 

RG do proponente ou responsável legal: 

 

 

CPF do responsável legal: 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS DO PROPONENTE: 

Endereço: 

 

 

Celular/whatsapp: 

 

 

E-mail: 

 

 

Endereço completo: 
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INSCRIÇÃO DO PROJETO: (assinale uma opção) 

 

( ) OBJETO 01 - Apresentações Artísticas, em formato de Show Musical, com artistas 

consagrados pela mídia local, bem como Apresentações Culturais, com grupos de cultura local; 

(  ) OBJETO 02: Aquisição de Bens Materiais, com predominância de itens da cultura local, para 

efeito de ornamentação e decoração de espaço, com características natalinas, para realização de 

show musical, com artistas consagrados pela mídia local. 

(  ) OBJETO 03:  - Aquisição de mão-de-obra local para decoração e ornamentação de espaço 

para apresentações artísticas, configurado no Objeto 01 deste Edital. 

 

Valor conforme informado nos Editais: 

 

DADOS DO PROJETO PROPOSTO: 
Nome do projeto: 

 

 

Período de Execução: 

 

 

Área do projeto – Modalidade artístico Cultural. 

 

 

Descrição do Projeto: 

Justificativa do Projeto (Se a inscrição for no Objeto 01 ou 02 do Edital (descrever de forma breve 

em que consiste). 
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CURRÍCULO ARTÍSTICO (Se a inscrição for no Objeto 01 ou 03 do Edital (descrever de 

forma breve em que consiste.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORIZAÇÃO DOS ELEMENTOS REGIONAIS (Descreva sucintamente a participação   em 

evento nos últimos 12 meses, conforme Edital). Exclusivo Objeto 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS BANCÁRIOS (em nome do 

proponente) Nome do Banco: 

 

Número da agência: 

 

Número da conta: 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIROS 

 

 (SE PROPONENTE FOR PESSOA FÍSICA)  

Eu,____________________________________________ (nome completo da pessoa que vai assinar 

a declaração), portador (a) do RG n.º _____________________________ e do CPF n.º 

______________________ DECLARO para os devidos fins, sob as penas da Lei (art. 2º da Lei 

7.115/83), que o/a Sr.(a) ___________________________________ (nome do(a) proponente 

PESSOA FÍSICA), portador(a) do RG nº_____________________________ e do CPF nº 

__________________ (CPF do Representante) é residente e domiciliado na Rua 

_____________________________________________ no qual está sob minha titularidade. (informar 

endereço completo conforme comprovante de residência). 

Declaro ainda que o acima apresentado é verdadeiro e estou ciente de que a falsidade da presente 

declaração pode implicar na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal, conforme transcrição 

abaixo: 

 “Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele 

inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 

direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante: Pena: reclusão de 1 

(um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o 

documento é particular.”  

 

Sucupira do Riachão - MA _____ de _____________________ de 2021.  

 

_____________________________________________ 

Assinatura do(a) declarante  

 

* Anexar cópia do documento de identificação pessoal com foto do declarante. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÕES: 
 

Declarações (assinalar ciência e concordância com os tópicos apresentados): 

 

• ( ) Declaro que possuo domicílio/sede no Município de Sucupira do Riachão há mais de 12 

meses(Exclusivo Objeto 03); 

• ( ) Declaro que, em caso de qualquer irregularidade me farei responsável, inclusive, 

caso solicitado, devolverei os recursos obtidos deste processo ao poder público, no prazo 

máximo de 30 dias a partir de notificação, com correção dos valores de acordo com o 

previsto no edital. 

•  (  ) Declaro, que estou ciente de que, em caso de utilização de qualquer meio ilícito, 

imoral ou declaração falsa para a participação deste credenciamento, incorro nas 

penalidades previstas nos artigos 171 e 299 do decreto lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 

1940 (código penal) 

• (  ) Autorizo a Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão a realizar publicações, 

gravações e utilização das imagens, sem fins lucrativos, dos conteúdos desta inscrição, sem 

quaisquer ônus, inclusive em universidades, escolas, seminários, congressos, outros eventos 

e na mídia em geral, no Brasil e no exterior. 

• ( ) Informo que assumo total responsabilidade pelos documentos apresentados (textos, 

imagens e outros meios) cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente. 

• ( ) Por fim, declaro que li e concordo com todos os itens editalícios que compõe este processo, 

bem como que o projeto inscrito não possui nenhum tipo de impedimento relativo a minha 

participação. 

 

Sucupira do Riachão – MA,___/________________de 2021. 

 

Assinatura do Proponente:_____________________________ 

RG:_______________________________________________     
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ANEXO V  

(Exclusivo para o Objeto 02) 

 

Materiais de Decoração e Ornamentação obrigatórios do Artesanato Local 

 

1. ABANO DE PALHA (objeto semelhante ao leque, feito de palha seca ou verde do Babaçu) 

 

2. QUIBANO (objeto arredondado feito com palha da palmeira, geralmente usado no interior do 

nordeste para catar/escolha e secar arroz) 

 

3. COFO (objeto feito com palha de palmeiras, com ou sem alça, usado para transportar ou 

acondicionar produtos e objetos) 

 

4. CASINHA DE PALHA DO BABAÇU (objeto personalizado para confecção de Presépio 

Natalino) 

 

5. CHAPÉU DE PALHA (objeto feito da palha da palmeira do Babaçu) 

 

6. PENEIRA (confeccionado com talo da palmeira de Buriti trançado) 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DO TERMO DE COMPROMISSO Nº /2021 

 

O TERMO DE COMPROMISSO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA DE SUCUPIRA 

DO RIACHÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

  

 

 

O MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede na Rua São José, 477 – Centro – Sucupira do Riachão/MA, inscrita no CNPJ/MF 

01.612.338/0001-67,por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA, representado por, KARINY ALMEIDA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade 

RG n.º xxxxxxxx, inscrito no CPF sob n.º XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado à Rua Grande, 

n° xx, Centro, Sucupira do Riachão - MA, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro  lado

 , (QUALIFICAÇÃO), RG nº  inscrita no CPF nº. em conformidade com a Licitação 

Modalidade CONCURSO, EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA PREMIAÇÃO E 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS– LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) , 

resolvem firmar o presente TERMO DE COMPROMISSO, que será regido pelas cláusulas e condições 

que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Este termo de compromisso tem por objeto SELECIONAR E PREMIAR A PRODUÇÃO DE BENS 

CULTURAIS DE NATUREZA MATERIAL E CONTEÚDOS QUE ABORDEM TEMAS DE 

NATUREZA IMATERIAL DESENVOLVIDOS POR AGENTES CULTURAIS NOS MAIS 

DIVERSOS SEGMENTOS DE SABERES E FAZERES, FOMENTANDO A ECONOMIA 

CRIATIVA E GERANDO REGISTRO E AMPLIAÇÃO DO ACERVO ARTÍSTICO-

CULTURAL NO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, conforme descrição, 

características, prazos e demais obrigações e informações constantes neste Termo de Compromisso, a 
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ser realizado consoante Termo de Trabalho aprovado e informações constantes nos Anexos do Edital 

e deste Termo de Compromisso, que dele faz parte integrante. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

 

I – Do Proponente: 

 

a) A inscrição, os documentos e as declarações encaminhadas são de exclusiva 

responsabilidade do proponente e delas não decorre qualquer responsabilidade civil ou criminal para a 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, especialmente quanto a direitos autorais e de imagem; 

 

b) É de responsabilidade exclusiva do proponente a regularização de toda e qualquer 

questão relativa aos direitos autorais dos materiais apresentados no momento da inscrição, tais como 

músicas, imagens, filmes, vídeos, textos, entre outros. 

 

c) É de inteira responsabilidade do proponente atender, em todas as etapas, a todos os 

requisitos deste Edital, inclusive considerando eventuais pareceres da Comissão Permanente de Seleção 

e Avaliação. 

 

II - Do Município de Sucupira do Riachão – Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 

 

a) Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste Termo de Compromisso, de 

acordo com o Plano de Trabalho Proposto; 

b)  Comunicar imediatamente ao contemplado as irregularidades manifestadas na 

execução do projeto, informando, após, o Município tal providência; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

 

Para o cumprimento das metas estabelecidas neste Termo de Compromisso: 

I – O contemplado receberá o recurso pelos serviços prestados o valor descrito no Anexo I do 

Edital; 

II - Esses valores abrangem todos os custos e despesas, direta ou indiretamente envolvidas, não sendo 

devido nenhum outro valor, seja a que título for. 

III - Do valor total a ser pago serão realizadas as deduções legais, tais como IR, ISS e INSS, se for o 
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caso, não sendo devido nenhum outro valor, a qualquer título. 

III - As despesas ocorrerão à conta do orçamento de 2021: 13.392.0002 2.028 (Apoio as Manifestações 

Artísticas e Culturais) – 0501 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO PAGAMENTO 

 

A não entrega do produto artístico-cultural ou sendo constatada irregularidade ou inexecução parcial 

da ação no prazo poderá implicar no impedimento do beneficiário de concorrer aos editais da Prefeitura 

Municipal de Sucupira do Riachão por um período de 01 (um) ano, mediante procedimento no qual se 

assegure o contraditório, assim como no dever de devolução dos recursos recebidos (devidamente 

corrigidos), sujeitando-o ainda às sanções administrativas, civis e penais cabíveis; 

 

O pagamento será efetuado, reservando o Município o prazo de até 30 (trinta) dias após a emissão da 

nota de empenho. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA: 

 

O presente Termo de Colaboração terá vigência até 31 de dezembro de 2021, não podendo  ser 

prorrogado. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES:  

 

Pelo não cumprimento das cláusulas do Termo de Compromisso serão aplicadas as penalidades 

previstas na lei. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: 

 

O presente Termo de Compromisso poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou 

administrativamente, independente das demais medidas cabíveis, nas seguintes situações: 

 

I - se houver descumprimento, ainda que parcial, das Cláusulas deste Termo de Compromisso; e 

unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos no Art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, e 

amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso II, combinado como Art. 78 da Lei Federal 8.666/1993. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA MODIFICAÇÃO: 

 

Este Termo de Compromisso poderá ser modificado em qualquer de suas Cláusulas e condições, exceto 

quanto ao seu objeto, mediante registro por simples apostila ou Termo Aditivo, de comum acordo entre 

os contemplados, desde que tal interesse seja manifestado, previamente, por uma das partes, por escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO: 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de São João dos Patos - MA, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios 

que porventura possam surgir da execução do presente Termo de Compromisso, que não possam ser 

compostos pela mediação administrativa. 

 

E, por assim estarem devidamente justos e acordados, as partes, inicialmente nomeados, firmam o 

presente Termo de Compromisso, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 

testemunhas abaixo assinadas. 

 

Sucupira do Riachão – MA,___/de dezembro de 2021. 

 

 

 

______________________________________ 

PROPONENTE 

 

 

_______________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

Testemunha 01:________________________________ 

CPF:_________________________________________ 

 

Testemunha 02:________________________________ 

CPF:_________________________________________  
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