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EDITAL Nº 002/2020 – SME
CHAMAMENTO PÚBLICO

“SUBSÍDIO PARA “ESPAÇOS CULTURAIS
LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC”

O prefeito municipal do município de Abaré-BA, através da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura em conformidade com o disposto na Lei Aldir Blanc
Nº 14.017, de 29 de Junho de 2020, regulamentada pelo Decreto Presidencial Nº
10.464/2020 e o Decreto Municipal Nº 46/2020, de 23 de outubro de 2020 divulga o
presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020- SUBSÍDIOS PARA
ESPAÇOS CULTURAIS 2020-LEI ALDIR BLANC ABARÉ/BA que de maneira
simplificada e acessível, estará recebendo propostas dos interessados em participar do
presente CONCURSO, entre os dias 06 de novembro de 2020 e 18 de novembro 2020 para
seleção de 07 propostas onde cada uma se selecionada, receberá 3 (três) parcelas mensais
de R$ 3.000,00 (três mil reais) totalizando R$ 9.000,00 (nove mil reais).

1. OBJETO
1.1 Constitui objeto do Edital “Espaços Culturais”, a seleção de espaços
artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas,
instituições e organizações culturais comunitárias do Município de Abaré para aporte
financeiro aos espaços que tiveram suas atividades comprometidas ou interrompidas
devido à vigência do Estado de Calamidade em saúde pública no Município de Abaré,
instituído pelo Decreto nº17/2020, que estabelece medidas para prevenção, controle
e contenção da pandemia de COVID-19. Assim, a Prefeitura de Abaré, por meio da
Secretaria de Educação e Cultura em cumprimento ao inciso II do caput do artigo 2°
da Lei Federal n° 14.017/2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao
setor cultural, selecionará com base em critérios pré estabelecidos e sob
documentação comprobatória espaços que permanecem mais vulneráveis aos
efeitos do estado de Calamidade.
1.2 Este edital de chamamento público regulamenta a distribuição de subsídio
mensal a espaços culturais com recursos oriundos da Lei n° 14.017/2020, na forma
do seu art. 8º, a seguir: “Art.” 8º Compreendem-se como espaços culturais todos
aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil,
empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade
cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a
realizar atividades artísticas e culturais, tais como: I - pontos e pontões de cultura; II teatros independentes; III - escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios,
companhias e escolas de dança; IV - circos; V- cineclubes; VI - centros culturais,
casas de cultura e centros de tradição regionais; VII - museus comunitários, centros
de memória e patrimônio; VIII - bibliotecas comunitárias; IX- espaços culturais em
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comunidades indígenas; X - centros artísticos e culturais afrodescendentes; XI comunidades quilombolas; XII- espaços de povos e comunidades tradicionais; XIIIfestas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional; XIVteatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços
públicos; XV- livrarias, editoras e sebos; XVI - empresas de diversões e produção de
espetáculos; XVII - estúdios de fotografia; XVIII - produtoras de cinema e audiovisual;
XIX - ateliês de pintura, moda, design e artesanato; XX - galerias de arte e de
fotografias; XXI - feiras de arte e de artesanato; XXII - espaços de apresentação
musical; XXIII - espaços de literatura, poesia e literatura de cordel; XXIV - espaços e
centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas
originárias, tradicionais e populares; XXV - outros espaços e atividades artísticas e
culturais validados nos cadastros aos quais se refere o art. 7º desta Lei.
2. DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS:
2.1 Os recursos financeiros destinados a este Chamamento Público somam
R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) e são oriundos de recursos gerados pela Lei
Federal n° 14.017/2020 referente ao inciso II do artigo 2° - auxílio financeiro mensal
a espaços culturais que serão distribuídos considerando critérios de pontuação
definidos pelo Comitê Gestor Municipal da Lei Aldir Blanc.
2.2 Serão pagos aos espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas
empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias
do Município de Abaré, subsídio mensal fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser
pago em três parcelas, podendo ser pago o total de uma só vez, a partir de avaliação
do Comitê Gestor.
3. DA PARTICIPAÇÃO:
3.1 Podem habilitar-se a participar do chamamento:
a) Pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos que representem espaços
artísticos e culturais não formais, microempresas e pequenas empresas culturais,
cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias com sede no
município de Abaré;
b) Pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, cuja
finalidade estatutária esteja contemplada no âmbito cultural e que representem
espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais,
cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias, devidamente
registradas em Abaré;
c) Estar previamente inscrito no cadastro homologado pelo município;
d) Ter 02 (dois) anos de comprovação de efetiva atividade no âmbito cultural,
nos vinte e quatro meses imediatamente anteriores à data de início da pandemia.
3.2 É vedada a participação neste edital de chamamento público:
a) Servidores públicos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
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b) Pessoas físicas e jurídicas que tenham sede fora do município de Abaré;
c) Componentes do Comitê Gestor de avaliação designado para este edital.
d) Espaços culturais criados pela administração pública de qualquer esfera
ou vinculados a ela;
e) Espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados
ou mantidos por grupos de empresas;
f) Teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo
de grupos empresariais;
g) Espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S;
3.3 O Proponente deve optar em realizar inscrição como Pessoa Física (CPF)
ou Pessoa Jurídica (CNPJ) não podendo realizar inscrição em ambas as
modalidades. Caso no cruzamento de dados for observada a existência de mais de
uma proposta inscrita pelo mesmo proponente e/ou quadro societário, diretoria, o
Comitê fará a escolha da melhor proposta.
4. DAS INSCRIÇÕES:
4.1 As inscrições deverão ser realizadas das do dia 06 de dezembro de 2020
até as 23h59min do dia 18 de novembro de 2020, via formulário on-line, preenchendo
todos campos obrigatórios e apresentando todos os documentos solicitados.
4.2 A veracidade dos dados preenchidos é de total responsabilidade do
proponente, assumindo ser passível de verificação e punições legais em caso de
inconsistências.
4.3 Não serão aceitas inscrições fora do período estabelecido neste edital.
4.4 Esclarecimentos pelo e-mail: educacao@abare.ba.gov.br .
4.5 A inscrição do proponente implicará a aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Chamamento Público, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento
5. DA DOCUMENTAÇÃO:
5.1 Os espaços culturais deverão preencher o formulário on-line e anexar a
documentação exigida, conforme previsto neste edital.
5.1.1 Documentação de Pessoa Física:
a) Cópia do documento de identidade;
b) Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Dados bancários do proponente (nome do banco, agência e conta);
d) Comprovante de residência atualizado;
e) Comprovantes de despesas de manutenção do espaço cultural (cópia das
contas de água, luz, telefone, internet, etc. dos últimos quatro meses);
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f) Proposta de contrapartida;
g) Carta de Autorização dos Membros da Instituição/Grupo informal sem
constituição jurídica (ANEXO I)
h) Demais informações constantes no formulário on-line marcadas como
obrigatórias.
5.1.2 Documentação de Pessoa Jurídica:
a) Comprovante do CNPJ;
b)
Cópia atualizada do contrato social ou estatuto e suas alterações; no
caso do MEI Certificado da Condição de Microempreendedor Individual;
c) Cópia da Ata de Posse do representante legal, devidamente registrada, ou
cópia da ata que o elegeu, quando não constar o nome do representante no estatuto;
d) Cópia da identidade do representante legal da pessoa jurídica;
e) Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF do representante legal da
pessoa jurídica;
f) Dados bancários da pessoa jurídica ou do seu representante (nome do
banco, agência e conta corrente);
g) Comprovante de endereço atualizado (do representante legal e do espaço);
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, atualizada;
i) Relatório com comprovantes de despesas de manutenção do espaço cultural
(cópia das contas de água, luz, telefone, internet, etc. dos últimos quatro
meses);
j) Proposta de contrapartidas (exemplo: oficinas nas escolas, apresentações
gratuita, etc). A sere apresentadas depois que a situação da pandemia voltar
à normalidade
k) Demais informações constantes no formulário on-line marcadas como
obrigatórias.
5.2 O não envio da documentação conforme descrito acarretará na
desclassificação do proponente.
6. AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
6.1 O Comitê Gestor de Avaliação criado em caráter emergencial para
tratativas da Lei Aldir Blanc n° 14.017/2020, conforme Decreto Municipal N° 46, de
23 de outubro de 2020, será responsável pela avaliação e seleção dos projetos.
6.2 Sempre que entender necessário o Comitê Gestor poderá solicitar
informações aos representantes dos inscritos.
6.2.1 O representante do espaço cultural terá 48h para responder ao pedido
de informação sob pena de desclassificação.
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6.2.2 Fica definido o e-mail e o tel. informado no formulário de inscrição como
meio de comunicação e pedidos de informação.
6.3 Dos critérios para a seleção:
6.3.1 O critério de seleção será por pontuação.
6.3.2 A pontuação será definida a partir dos seguintes critérios:
a) Impacto econômico – de 0 a 20 pontos;
b) Diversidade cultural – de 0 a 30 pontos;
c) Tempo de existência – de 0 a 20 pontos;
d) Alcance social e geográfico – de 0 a 30 pontos;
6.4 A classificação será feita a partir das somas totais da pontuação de cada
inscrito, sendo o primeiro colocado aquele que somar mais pontos e o último colocado
o que somar menos pontos.
6.4.1 Em caso de empate na nota final o Comitê Gestor de avaliação
estabelecerá o desempate, por maioria absoluta, considerando o espaço com maior
impacto no âmbito sociocultural do nosso município.
6.4.2 O Comitê Gestor distribuirá os recursos a partir da ordem de classificação
e capacidade de comprovação das despesas dos espaços culturais
7. DA HOMOLOGAÇÃO:
7.1 O resultado da homologação será divulgado no dia 07 de dezembro de
2020, no site da Prefeitura Municipal de Abaré (www.abare.ba.gov.br).
7.2 Os proponentes não selecionados poderão interpor recurso,(ANEXO I)
no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de publicação do resultado da
seleção.
7.3 O Comitê Gestor de Avaliação promoverá os julgamentos dos pedidos dos
recursos interpostos, em até 02 (dois) dias úteis.
7.4 Transcorrido o prazo de interposição dos recursos, este Chamamento
público será encaminhado para homologação pela Secretaria Municipal de Educação
eCultura, tendo a lista oficial de aprovados publicado no site oficial do Município:
www.abare.ba.gov.br no dia 07 de dezembro de 2020.
7.5 É de total responsabilidade dos proponentes acompanhar a atualização
das informações no endereço eletrônico do Município e no e-mail cadastrado no ato
da inscrição.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: F1YYV3L1MVKUHLMTFNBLFW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Abaré

Sexta-feira
6 de Novembro de 2020
7 - Ano - Nº 4183

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABARÉ-BA
Avenida Edésio Tolentino, 158 – Centro – CEP 48.680-000
CNPJ: 13.915.657/0001-20
Tel.: (75) 3287-2222 / 2470
E-mail: educacao@abare.ba.gov.br

8. DA CELEBRAÇÃO DO TERMO E LIBERAÇÃO DOS RECURSOS:
8.1 O proponente contemplado neste edital, pessoa física ou jurídica, deverá
apresentar conta corrente ativa.
8.2 Os contemplados receberão o recurso em parcelas a serem definidas de
acordo com a demanda deste edital, ou o total em parcela única, que será depositada
em conta corrente apresentada, cabendo-lhes a responsabilidade de executar a
prestação de contas e a contrapartida dentro dos prazos previstos.
8.3 A previsão do início dos pagamentos será de até 04 dias após a publicação
dos contemplados.
8.4

Serão descontados os impostos de acordo com a legislação vigente.

9. DAS OBRIGAÇÕES E PRESTAÇÕES DE CONTAS:
9.1 Como contrapartida, o art. 9° da Lei nº 14.017/2020, exigirá: Art. 9º Os
espaços culturais beneficiados ficarão obrigados a garantir como contrapartida, após
o reinício de suas atividades, a realização de atividades destinadas, prioritariamente,
aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua
comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e
planejamento definido com o ente federativo responsável pela gestão pública de
cultura do local.
9.1.1 Preencher o formulário eletrônico com sugestões de contrapartidas
condizentes com a área de atuação cultural do espaço proponente e exequíveis
preferencialmente no âmbito educacional, configurando bens ou serviços
economicamente mensuráveis, isto é, valores reais de tal prestação de serviço.
9.2 A prestação de contas deverá comprovar que o subsídio mensal recebido
foi utilizado para gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário.
9.2.1 O processo de prestação de contas é de total responsabilidade do
proponente.
O beneficiário deverá apresentar a prestação de contas do valor recebido em
até 120 dias após o recebimento da última parcela do subsídio.
9.2.3 A ausência da prestação de contas implicará nas seguintes sanções: I Devolução dos recursos; II - Suspensão temporária da participação em
chamamentos públicos e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos
e entidades da esfera municipal; III - Declaração de inidoneidade para participar de
chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de
todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos das punições.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS:
10.1 Os recursos financeiros destinados por este Edital e não utilizados por
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falta de projetos propostos e/ou qualificados deverão ser destinados aos projetos
suplentes do edital 002/2020 obedecendo à ordem de classificação geral do edital,
conforme pontuação atingida.
10.2 Os projetos contemplados neste edital autorizam a Prefeitura Municipal
de Abaré e a Secretaria de Educação e Cultura, pela pessoa física e/ou jurídica do
proponente, o uso de seu nome, do título e informações relativas ao projeto, bem
como vozes e imagem, sem qualquer ônus, por período indeterminado, para fins
exclusivamente promocionais e/ou publicitários, relacionados à área cultural.
10.3 Os casos omissos serão encaminhados à apreciação da Secretaria de
Educação e Cultura e do Comitê Gestor das ações da Lei Adir Blanc.
11. ETAPAS DO EDITAL
11.1 O presente edital será composto das seguintes etapas sucessivas:
a) Inscrições dos projetos: de 06/11/2020 - 18/11/2020
b) Admissibilidade e seleção: 19/11/2020 - 30/11/2020
c) Apresentação de recursos: 01/12/2020-02/12/2020
d) Resultado e Homologação: 07/12/2020
e) Período para entrega dos Documentos: de 08/12/2020 a 15/12/2020
f) Liberação dos recursos financeiros: até 03 (três) dias após contratação
g) Comprovação de execução: até 60 (sessenta) dias após o recebimento da
útima parcela.
h) Realização das Contrapartidas: Até dezembro de 2020
Abaré, 03 de novembro de 2020

Ailton Barbosa de Santana
Secretário Municipal de Educação
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EDITAL Nº 003/2020 – SME
CHAMAMENTO PÚBLICO
PRÊMIO CULTURA ABAREENSE

O prefeito municipal do município de Abaré-BA, através da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura em conformidade com o disposto na Lei Aldir Blanc Nº 14.017,
de 29 de Junho de 2020, regulamentada pelo Decreto Presidencial Nº 10.464/2020 e
o Decreto Municipal Nº 46/2020, de 23 de outubro de 2020 divulga o presente EDITAL
DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020- PRÊMIO CULTURA ABAREENSE 2020,
homenageando, JOSÉ AMANCIO FILHO “MEU MANO”. que de maneira simplificada
e acessível, estará recebendo projetos de natureza artístico-culturais dos interessados em
participar do presente CONCURSO, entre os dias 06 de novembro de 2020 e 18 de novembro
2020. Visa reconhecer e valorizar a atuação de mestres e mestras da cultura popular,
coletivos, espaços culturais e fazedores de cultura responsáveis pela transmissão e
perpetuação de saberes, celebrações artísticas e suas formas de expressão que compõem o
patrimônio cultural e artístico do Município de Abaré-BA, nos termos e condições previstas no
presente edital e observadas as disposições da Lei Federal Nº 8.666/1993 no que for aplicável.

1. OBJETO
1.1 O presente edital tem por objeto a seleção de ao menos 40 projetos que
desenvolvam a produção e a disponibilização de conteúdos culturais em ambiente
virtual, que receberão financiamento de R$2.638,67 (dois mil e seiscentos e trinta
reais e sessenta e sete centavos) cada, no total de R$ 104.000,00 (cento e quatro
mil reais), deduzidos os tributos previstos na legislação em vigor, para artistas que
comprovem a realização de atividades culturais há pelo menos 24 meses (de março
de 2018 a março de 2020), que sejam domiciliados no município e estejam
devidamente inscritos e homologados no cadastro municipal.
1.1.1 O pagamento do prêmio será efetuado em parcela única, depositado na
conta bancária (conta corrente) do selecionado (pessoa física ou jurídica). No
pagamento à pessoa jurídica.
1.1.2 Os projetos poderão ser individuais ou coletivos e deverão ser realizados
de acordo com as medidas vigentes de prevenção à Covid-19, recomendadas pelas
autoridades competentes.
1.1.3 O conteúdo cultural digital deverá ser inédito e ser postado em qualquer
plataforma da internet, não perdendo a condição de inéditas as ações que já tenham
sido apresentadas antes mas sejam adaptadas para o meio virtual.
1.1.4 Os projetos poderão prever atividades presenciais, desde que
respeitando as medidas vigentes de prevenção à Covid-19 na época da sua
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realização.
1.2 São objetivos deste edital:
a) Gerar oportunidade de trabalho para artistas, técnicos, produtores e agentes
culturais;
b) Estimular processos criativos e inovadores para conectar as pessoas em
ambiente virtual durante o período de distanciamento social;
c) Disponibilizar conteúdos culturais relevantes para a reflexão social;
d) Criar formatos para pesquisa, criação, produção, circulação e fruição de
bens e serviços culturais;
e) Desenvolver atividades de formação e capacitação;
f) Compreender o cenário cultural contemporâneo, estimulando o pensamento
sobre novas formas de produção e consumo.
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão apresentar projetos culturais para fazer jus ao prêmio:
a) Pessoa Física que exerça atividade na área cultural há pelo menos dois
anos e estejam domiciliadas no Município de Abaré-BA no período. de março de 2018
a março de 2020, comprovados por meio de portfólio com fotografias, prints, links e
informações no período.
b) Pessoa Jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, comprovados
por meio de portfólio com fotografias, prints, links e informações no período.
c) Grupos e coletivos informais com atuação na área cultural há pelo menos
dois anos, comprovados por meio de portfólio com fotografias, prints, links e
informações no período, que poderá ser representado pelo responsável Pessoa Física
devidamente documentado.
2.2 Fica vedada a participação de servidores públicos ligados à Secretaria
Municipal de Educação e Cultura e de membros do Comitê Gestor Municipal da Lei
Aldir Blanc, Portaria nº 118/2020 e pessoas, ou entidades impedidas de formalizar
contrato com a administração pública.
2.3 É vedado o recebimento da premiação prevista neste edital por
beneficiários do subsídio mensal previstos no inciso II, do Art. 2° da Lei Federal
14.017/2020.
2.4 Serão descontados os impostos de acordo com a legislação tributária
vigente.
2.5 Não serão permitidos projetos envolvam obras ou reformas em bens
móveis ou imóveis.
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2.6 No que se refere à Regra de Alocação de Recursos, caso não sejam
aprovadas as 40 (quarenta) propostas, os valores que não forem pleiteados poderão
ser remanejados entre os projetos aprovados por ato da Comissão de Seleção. Somente
poderão ser realocados recursos entre os projetos deste edital.

2.7 Todos os projetos deverão ser executados em até 60 (sessenta) dias após
a assinatura do contrato.
2.8 A Prestação de Contas deverá ser entregue em até 30 dias após o término
da última ação através do Projeto Simplificado de Atividades.
3. ETAPAS DO EDITAL
3.1 O presente edital será composto das seguintes etapas sucessivas:
a) Inscrições dos projetos: de 06/11/2020 - 18/11/2020
b) Admissibilidade e seleção: 19/11/2020 - 30/11/2020
c) Apresentação de recursos (ANEXO I) 01/12/2020-02/12/2020
d) Resultado e Homologação: 07/12/2020
e) Período para entrega dos Documentos: de 08/12/2020 a 15/12/2020
f) Liberação dos recursos financeiros: até 03 (três) dias após contratação
g) Realização do projeto: até 60 (sessenta) dias após contratação
h) Comprovação de execução: até 30 (trinta) dias após realização

4. DIVULGAÇÃO
4.1 A divulgação do edital ocorrerá nas páginas eletrônicas e redes sociais do
Município de Abaré disponibilizando o acesso a este edital e seus anexos e as
informações sobre os andamentos do processo.
4.2 Para informações e esclarecimentos de dúvidas sobre este edital, basta
enviar mensagem para o endereço eletrônico: educacao@abare.ba.gov.br.
5. INSCRIÇÃO DO PROJETO:
5.1 A inscrição deverá ser realizada por meio eletrônico, de forma online via
formulário Google Forms, através do link (
) onde
deverão ser preenchidos todos os campos exigidos, além de anexar todos os
documentos requisitados tanto para Pessoa Física como para Pessoa Jurídica.
5.2 No preenchimento do formulário deverão ser apresentadas informações
sobre a atuação na área cultural da pessoa física, pessoa jurídica, grupo ou coletivo
informal e proponentes do projeto.
5.3 Os projetos culturais inscritos na modalidade descrita no item 1.1.2 deste
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edital deverão desenvolver atividades relacionadas aos seguintes setores: Artes
visuais; Audiovisual; Artesanato; Culturas Populares; Circo; Diversidade Linguística;
Dança; Livro, Leitura e Literatura; Memória e Patrimônio; Museus; Música e Teatro
5.4 No caso de Pessoa Física (CPF) deverá ter conta bancária individual e
idade igual ou superior a 18 anos (completos até a data de encerramento das
inscrições)
5.5 No caso de Pessoa Jurídica a conta bancária deverá estar em nome da
empresa
5.6 Será permitida a inscrição de apenas um projeto participante deste edital.
Caso seja constatada mais de uma, será considerada apenas a última inscrita, as
demais serão desclassificadas.
6. ADMISSIBILIDADE E SELEÇÃO:
6.1 A Comissão de Admissibilidade e Seleção será composta pelos membros
do Comitê Gestor Municipal da Lei Aldir Blanc ou pessoas por eles indicadas, que
realizarão a admissibilidade dos projetos, verificando a adequação da proposta ao
edital e a coerência com o respectivo setor relacionado na inscrição.
6.2 Os projetos admitidos serão selecionados por critérios técnicos,
respeitando as vagas asseguradas previstas no subitem 1.1
6.2.1 Os Critérios avaliados serão:
a) Clareza nas Informações e Coerência: 1 a 10 pontos;
b) Relevância do projeto e possibilidades de desdobramentos.: 1 a 10 pontos;
c) Mérito Artístico (Criatividade, Abrangência, referência/relação/importância
para Abaré e Região): 1 a 30 pontos;
6.3 A Comissão de Admissibilidade e Seleção vai submeter a classificação
para deliberação e ratificação da Comissão Julgadora, que verificará a conformidade
do processo e autorizará a publicação do resultado, com a relação dos projetos
contemplados e suplentes.
6.4 Após a divulgação do resultado , caberá recurso no prazo de 2 (dois) dias
para a Comissão Julgadora. O formulário de recurso será disponibilizado pela
prefeitura e deverá ser enviado através do email educacao@abare.ba.gov.br
6.5 Após a avaliação dos recursos será divulgado o resultado definitivo do
edital.
6.6 Os suplentes poderão ser contemplados, caso haja sobra de recursos de
outras ações municipais referentes à Lei Aldir Blanc.
7.DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO
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7.1 PESSOA FÌSICA- Os proponentes dos projetos culturais contemplados
deverão apresentar para a contratação, no prazo de 3 (três) dias após divulgação do
resultado, os seguintes documentos:
a) documento de identidade/CNH;
b) CPF;
c) comprovante de residência;
d) Dados Bancários;
e) Certidão Negativa de Débitos Municipais;
c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais
7.2 PESSOA JURÍDICA
a) Cópia de registo público no caso de empresário individual;
b) Cópia, em se tratando de sociedades empresariais, do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor,
devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos
societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais
administradores
c) Cópia do CNPJ;
d) Cópia do comprovante de endereço da instituição
e) Cópia legível de documentos com dados bancários
7.1.1 Os documentos deverão ser digitalizados e enviados via formulário
online, disponível através do email educacao@abare.ba.gov.br
7.2 O Município providenciará a elaboração e marcará a assinatura dos
contratos para os proponentes, no prazo de até 5 (cinco) dias após o recebimento da
documentação.
7.3 Caso o proponente contemplado não seja contratado, serão convocados
os suplentes em conformidade com o resultado definitivo.
8. COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO:
8.1 Os proponentes deverão enviar a comprovação de execução pelo
formulário específico, a ser disponibilizado após contratação, no término da execução,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do término da última ação..
9 DISPOSIÇÕES GERAIS:
9.1 O cronograma de execução e/ou as regras deste edital poderão ser
alteradas desde que aprovadas pela comissão julgadora a qualquer momento, sem
que caiba aos interessados qualquer direito de se opor ou algo a reivindicar em razão
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de alguma alteração. Se houver alguma alteração, as informações serão publicadas
em errata ou edital complementar.
9.2 As atividades e projetos culturais desenvolvidos pelos proponentes não

geram vínculo empregatício de qualquer natureza, bem como não materializam
qualquer outro relacionamento contratual, nem consórcio ou sociedade de fato ou de
direito, e não estabelecem qualquer subordinação técnica, hierárquica ou econômica
entre as partes envolvidas.
9.3 A inscrição dos interessados implica no conhecimento e na tácita aceitação

das normas e condições estabelecidas neste edital e na imediata autorização de uso
de nome e imagem.
Os proponentes selecionados deverão inserir na divulgação e nas
realizações virtuais ou presenciais, as marcas padronizadas obrigatórias relacionadas
à Lei Aldir Blanc. A padronização necessária será repassada aos selecionados.
9.4

9.5
Os selecionados permitem desde já que a Prefeitura Municipal de Abaré
utilize as imagens geradas pelas ações (fotos, vídeos, lives,etc) para uso institucional
e divulgação dos resultados da Lei Aldir Blanc no município.
9.6 Os casos omissos serão deliberados pela comissão organizadora.

Abaré, 04 de novembro de 2020

Ailton Barbosa de Santana
Secretário Municipal de Educação
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