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EEDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº  03/2020- PRÊMIO MANIFESTAÇÕES DA 

CULTURA POPULAR  E SOCIAL  DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS 2020  

 O Presente Edital de Chamada Pública busca estabelecer repasse de recursos, 
conforme previsão da Lei Federal 14.017/20, alterada pela Medida Provisória nº 
986/2020, regulamentada pelo decreto federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, 

que propõe ações emergenciais distribuídas no setor cultural a serem adotadas 
durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo federal 
nº 6/2020 e decreto da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia n° 2151/2020  

 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03 /2020 – PALMEIRAS SETOR 
CULTURAL EM CUMPRIMENTO ÀS METAS ESTABELECIDAS NOS INCISOS 
II E III DA LEI FEDERAL 14.017/20. 

A Prefeitura Municipal de Palmeiras, através da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e lazer, Programa de apoio à Cultura de Palmeiras – 
BA, torna público que no  período  dde  08/12/2020 a 15/12/2020 estarão abertas as 

inscrições para o Edital de Chamada Pública de PPESSOAS JURIDICAS 
FORMALIZADAS E NÃO FORMAZALIDAS, contemplando as detentoras de 
espcaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, 

cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias. 

O edital está em conformidade com a Lei Federal nº 14.017/20, o Decreto Federal 
nº  10.464/20,  o  Decreto Municipal nº 120/2020 e Lei nº 229/2020 – 

Regulamentação do FMPC, o Plano de Ação nº 07208420200002- 000100 - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
/MUNICÍPIO DE PALMEIRAS-BA 
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MTUR/SECULT - ALDIR BLANC - MUNICÍPIOS, aprovado na Plataforma + 

Brasil do  Governo Federal e na programação orçamentária do Município de 
Palmeiras,  conforme inciso  II  e  III  da Lei  14.017/2020 . 

 

1. OOBJETO 

1.1. O objeto deste Edital é a premiação de pequenos projetos culturais que 
tenham desenvolvido atividades culturais no Municipio nos ultimos 24( vinte 
quatro) meses, que tenham por objetivo a preservação e a promoção das culturas 

populares, priorizando-se aquelas oriundas de populações com menor acesso a 
produtos culturais, bem como aquelas que vislumbrem a diversidade cultural. 

1.1.1. Consideram-se manifestações culturais populares: 

a) Grupos culturais típicos de tradições populares; festas populares, cantorias, 
folguedos e congêneres; poesia popular e literatura de cordel; manifestações 
simbólicas materiais e imateriais, transmitidas de geração a geração; saberes e 

fazeres desenvolvidos por pessoas que tenham os conhecimentos ou  as técnicas 
necessárias para a produção e preservação da cultura tradicional; artesanato e 
outras produções manuais; manifestações culturais afrobrasileiras, ciganas, 

indígenas, LGBTQI+, dentre outras; manifestações populares nas diversas 
linguagens artísticas; culinária, etc. 

2. ÁREAS DAS MANIFESTAÇÕES POPULARES  E CULTURAIS 

2.1. Serão concedidos prêmios a projetos que proponham desenvolver ações 

culturais nas seguintes áreas: 

a) Artesanato: ações que contemplem formas e gêneros do artesanato. 
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b) Sabres e fazeres: ações que contemplem conhecimentos e técnicas para a 

produção e preservação da cultura tradicional; 

c)          Festas populares: ações que contemplem formas de festas e folguedos de 
cunho popular. 

d) Manifestações identitárias: ações que contemplem formas da cultura afro-

brasileira, cigana, indígena, LGBTQI+, sertaneja, ações que contemplem a 
aquisição e confecção de indumentária, adereços, estandartes e instrumentos 
musicais essenciais ligados à um grupo e uma tradição popular. 

2.2. Cada linguagem poderá abranger as seguintes categorias: 

a) relevância da manuntenção do Grupo;  b) pesquisa e abranger o maior número 
de beneficiados; c) tempo de atuação e número de eventos realizados e participação 

em festas populares; d) produção; e) relatório; f) memória das atividades dos 
ultimos 24 meses. 

VVALOR DO EDITAL, PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, QUANTIDADE DE 

PROPOSTAS A SEREM APROVADAS E PAGAMENTO DAS AÇÕES A SEGUIR 
DESCRITAS, conforme  Metas estabelecidas nos incisos II e III da Lei  
14.017/2020 . 

3. DDAS METAS 1 E 2 EM CONFORMIDADE COM EDITAL DETALHADAS EM 
AÇÕES E ESTABELECIDAS NOS  EDITAIS A SEGUIR DESCRITOS:     

 

3.1. META 1 – INCISO II – APOIAR POR MEIO DE INSCRIÇÃO, 
CONVOCAÇÃO, SELEÇÃO E CHAMADA PÚBLICA PESSOAS JURÍDICAS 

FORMALIZADAS E NÃO FORMALIZADAS, DETENTORAS DE ESPAÇOS 
ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS 
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EEMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E 

ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITÁRIAS 

3.2  Serão premiadas propostas de trabalhos artísticos e culturais nas seguintes 
Ações e cotas: 

3.2.1- DDESCRIÇÃO DA AÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS 

CULTURAIS 

 

A previsão e descrição da ação:  serão destinados aproximadamente 70% ( 
setenta por cento) ou seja R$ 54.899,08 do valor total do recurso em subsídios 
em parcela única no valor mínimo de R$ 3.000,00 ( três mil reais) para a 

manutenção de espaços artísticos culturais, microempresas e pequenas 
empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais 
comunitárias para cerca de 18(dezoito) beneficiários existentes no município 

de Palmeiras, os quais tiveram suas atividades interrompidas respeitando as 
medidas de isolamento social em razão da Pandemia de Covid -19. 
 

a) AAÇÃO NÚMERO 1 – PREVISÃO DE VALORES R$ 30.000,00( trinta mil 
reais) 

 

� Edital n° 001 /2020 – Prêmio para Pessoa Jurídica ou Grupo Formalizado 

(Organizações Sociais / Instituição / MEI) Pontos de Cultura 

� Serão beneficiados 10 (dez) Grupos formalizados (ESPAÇOS CULTURAIS), 
que tenham desenvolvido atividades culturais no município nos últimos 24 

(vinte quatro) meses, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, 
totalizando R$30.000,00, devidamente cadastrados. Os valores serão 
repassados em uma única parcela. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

Relevância da manutenção do grupo 0 a 25 

Atenda o maior número de beneficiários 0 a 15 

Tempo de atuação no município de no mínimo 3 anos 0 ou 10 

Maior número de eventos realizados e participação em 
festas populares e campanhas nas comunidades 

0 a 25 

Apresentação de portifólio/relatório de
 atividades realizadas nos últimos 24 
meses 

 

0 a 25 

 

   b)  AÇÃO NÚMERO 2  –  PREVISÃO DE VALORES  R$ 6.899,08( seis mil 

oitocentos noventa e nove reais e oito centavos).  

* Edital n° 002/2020 – Fomento a Associações Comunitárias identificadas como 
populações tradicionais 

* Serão premiadas 02 (duas), entidades representativas dos povos 
tradicionais, devidamente cadastradas, os valores serão repassados em 01 (uma) 
parcela única de R$ 3.499,54 (três mil quatrocentos e noventa e nove reais, 
cinquenta e quatro centavos). 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

Relevância da manutenção do grupo 0 a 25 

Atenda o maior número de beneficiários 0 a 15 

Tempo de atuação de no mínimo 3 anos 0 ou 10 
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Maior número de eventos realizados e participação em 

festas populares e campanhas nas comunidades 

0 a 25 

Apresentação de portifólio/relatório de
 atividades realizadas nos últimos 24 

meses 

 

0 a 25 

c) AAÇÃO NÚMERO 3 –  PREVISÃO DE VALORES  R$ 15.000,00( quinze mil reais)  

� Edital n° 003/2020 – Fomento às Manifestações tradicionais da Cultura 
Popular- Grupos de Cortejo, Rodas de Capoeira 

� Serão beneficiados 05 (cinco) grupos ou manifestações culturais no município, 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada e totalizando R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais), devidamente cadastrados. Os valores serão repassados em 01 (uma) 

única parcela. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

Relevância da manutenção do grupo 0 a 25 

Atenda o maior número de beneficiários 0 a 15 

Tempo de atuação no município de no mínimo 3 anos 0 ou 10 

Maior número de eventos realizados e participação em 
festas populares e campanhas nas comunidades 

0 a 25 

Apresentação de portifólio/relatório de
 atividades realizadas nos últimos 24 

meses 

 

0 a 25 

 

 d) AAÇÃO NÚMERO 4 –  PREVISÃO DE VALORES   R$ 3.000,00 ( três mil reais). 

 

� Edital n° 004/2020 – Fomento para os povos de Terreiro- Centros de Jarê, 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Palmeiras

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NQQGHLI2/7E8L8PT08SYFQ

Terça-feira
8 de Dezembro de 2020

7 - Ano  - Nº 2797



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
Rua Aurelino José Pereira,292– Palmeiras – Bahia 

 CNPJ: 31.057.115/0001-46  
 

   

 
 
 
 

Umbanda, Candomblé e similares do território do Município de Palmeiras-BA 

 

� Será beneficiado 01 povo de terreiro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 
devidamente cadastrado. O valor será repassado em 01 (uma) única parcela. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

Relevância da manutenção do grupo 0 a 25 

Atenda o maior número de beneficiários 0 a 15 

Tempo de atuação no município de no mínimo 3 anos 0 ou 10 

Maior número de eventos realizados e participação em 
festas populares e campanhas nas comunidades 

0 a 25 

Apresentação de portifólio/relatório de
 atividades realizadas nos últimos 24 
meses 

 

0 a 25 

 

33.2 META 2 – INCISO III – EDITAIS, CHAMADAS PÚBLICAS, PRÊMIOS, 

BOLSAS, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO SETOR 
CULTURAL E OUTROS INSTRUMENTOS. 

3.2.1- DESCRIÇÃO DA AÇÃO PARA PRÊMIOS, BOLSAS, AQUISIÇÃO DE 

BENS E SERVIÇOS VICULADOS AO SETOR CULTURAL E OUTROS 
INSTRUMENTOS,  

 

A previsão e descrição serão destinadas aproximadamente 30% ( trinta por cento) 

ou seja R$ 23.528,18(vinte e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e dezoito 
centavos), do valor total do recurso em subsídios em parcela única no valor 
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mínimo de R$ 1.000,00 ( Hum mil reais) para Prêmios, bolsas,   aquisição de bens 

e serviços viculados ao Setor Cultural e outros instrumentos, microempresas e 
pequenas empresas, pesossoas fisicas ou coletivos,  instituições e organizações 
culturais comunitárias para cerca de 19 (dezonove) beneficiários existentes no 
município de Palmeiras, no periodo não inferior a 24 ( vinte e quatro) meses, os 

quais tiveram suas atividades interrompidas respeitando as medidas de 
isolamento social em razão da Pandemia de Covid -19. 

aa) AÇÃO NÚMERO 5 –  PREVISÃO DE VALORES   R$ 2.000,00 ( dois mil 

reais). 

Edital n° 01/2020 – Prêmio para o PPATRIMÔNIO IMATERIAL (Mestres de 

Oficio) 

 

Serão premiados 02 (dois) coletivos e ou pessoas físicas não formalizadas, que 
atuam na cidade de Palmeiras, há mais de 24 (vinte quatro) meses, na área de 

patrimônio imaterial (transmissão de saberes e fazeres), para difundir a cultura 
local, no valor de R$ 1.000,00 ( um mil reais) cada , devidamente cadastrado. O 
valor será repassado em 01 (uma) parcela única. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  PONTUAÇÃO  

Relevância da proposta apresentada e sua 
contrapartida 

0 a 25 

Atenda o maior número de beneficiários 0 a 15 

Tempo de atuação no município de no mínimo 3 anos 0 ou 10 

Maior número de eventos realizados e participação em 

festas populares e campanhas nas comunidades 

0 a 25 
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Apresentação de portifólio/relatório de

 atividades realizadas nos últimos 24 
meses 

 

0 a 25 

 

 

 

b) AAÇÃO 06 –  PREVISÃO DE VALORES  R$ 4.000,00( quatro mil reais) 

Edital n° 02/2020 – Prêmio para a CULTURA POPULAR- 

Serão premiados 03 (três) coletivos e ou pessoas físicas não formalizadas, que 
atuam na cultura popular, na cidade de Palmeiras, há mais de 24 (vinte quatro) 

meses, para difundir a cultura local, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
sendo 01 (um) coletivo, totalizando R$2.000,00 (dois mil reais) e 02 (duas) 
pessoas físicas cada uma no valor de R$1.000,00 ( um mil reais), totalizando R$ 

2.000,00 ( dois mil reais) , devidamente cadastrados. Os valores serão repassados 
em 01 (uma) parcela única. 

 

 

c) AAÇÃO 07 – PREVISÃO DE VALORES  Valor R$ 3.000,00( três mil reais) 

Edital N° 03/2020 – Prêmio Artesanato 

 
Serão premiados 02 (dois) coletivos e ou pessoas físicas não formalizadas, que 
atuam na área do artesanato, para difundir no município de Palmeiras, sendo 

01 (um) coletivo no valor de R$ 2.000,00 e 1(um) no valor de R$ 1.000,00 (um mil 
reais) para pessoas físicas, totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente 
cadastrados. Os valores serão repassados em 01 (uma) parcela única. 
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CCRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  PPONTUAÇÃO  

Relevância da proposta apresentada e sua 
contrapartida 

0 a 25 

Atenda o maior número de beneficiários 0 a 15 

Tempo de atuação no município de no mínimo 3 anos 0 ou 10 

Maior número de eventos realizados e participação em 
festas populares e campanhas nas comunidades 

0 a 25 

Apresentação de portifólio/relatório de
 atividades realizadas nos últimos 24 
meses 

 

0 a 25 

 

dd) AÇÃO 08 – PREVISÃO DE VALORES   R$ 4.000,00( quatro mil reais) 

Edital n° 04/2020 – Prêmio para as linguagens artísticas setoriais à MÚSICA 

Serão premiados 3(três) coletivos e ou pessoas físicas não formalizadas da área 
da música, para fomentar e difundir em todo do município de Palmeiras, sendo 

01 (um) coletivo no valor de R$2.000,00 e 02 (dois) pessoas físicas no valor de R$ 
1.000,00, totalizando R$ 2.000,00, devidamente cadastrados. Os valores serão 
repassados em 01 (uma) parcela única. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  PONTUAÇÃO  

Relevância da proposta apresentada e sua 
contrapartida 

0 a 25 

Atenda o maior número de beneficiários 0 a 15 

Tempo de atuação no município de no mínimo 3 anos 0 ou 10 
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Maior número de eventos realizados e participação em 

festas populares e campanhas nas comunidades 

0 a 25 

Apresentação de portifólio/relatório de
 atividades realizadas nos últimos 24 

meses 

 

0 a 25 

 

ee) AÇÃO 09 – PREVISÃO DE VALORES  R$ 3.000,00( três mil reais) 

Edital n° 05/2020 – Prêmio para as linguagens artísticas setorial - DANÇA 

Serão premiados 02 (dois) coletivos e ou pessoas físicas não formalizados, que 
atuam na área da dança, para difundir essa cultura no município, sendo 01 (um) 
coletivo no valor de R$2.000,00 e 01 (um) pessoa física no valor de R$ 1.000,00, 

devidamente cadastrados. Os valores serão repassados em 01 (uma) parcela 
única. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  PONTUAÇÃO  

Relevância da proposta apresentada e sua 

contrapartida 

0 a 25 

Atenda o maior número de beneficiários 0 a 15 

Tempo de atuação no município de no mínimo 3 anos 0 ou 10 

Maior número de eventos realizados e participação em 
festas populares e campanhas nas comunidades 

0 a 25 

Apresentação de portifólio/relatório de
 atividades realizadas nos últimos 24 
meses 

 

0 a 25 
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ff) AÇÃO 10 – PREVISÃO DE VALORES   R$ 2.000,00( dois mil reais) 

Edital n° 06/2020 – Prêmio para as linguagens artísticas setorial - LITERATURA 

Serão premiados 02 (duas) pessoas físicas não formalizadas da área da 
LITERATURA, para fomentar e difundir em todo o território do município de 
Palmeiras, sendo 02 (dois) valores de R$1.000,00 cada, totalizando R$ 2.000,00, 

devidamente cadastrados. Os valores serão repassados em 01 (uma) parcela 
única. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  PONTUAÇÃO  

Relevância da proposta apresentada e sua 
contrapartida 

0 a 25 

Atenda o maior número de beneficiários 0 a 15 

Tempo de atuação no município de no mínimo 3 anos 0 ou 10 

Maior número de eventos realizados e participação em 

festas populares e campanhas nas comunidades 

0 a 25 

Apresentação de portifólio/relatório de

 atividades realizadas nos últimos 24 
meses 

 

0 a 25 

 

g) AÇÃO 11 – PREVISÃO DE VALORES    R$ 3.528,18 ( três mil quinhentos 

vinte e oito reais e dezoito centavos) 

Edital n° 07/2020 - Prêmio para as linguagens artísticas setorial - ARTES 

CÊNICAS e CIRCO 
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Serão premiados 03 (três) coletivos e ou pessoas físicas não formalizadas da área 

das Artes Cênicas para fomentar e difundir em todo o município de Palmeiras, 
sendo 01 (um) coletivo no valor de R$ 1.528,18 e 02 (dois)pessoas físicas no valor 
de R$1.000,00 cada, totalizando R$ 2.000,00 devidamente cadastrados. Os 
valores serão repassados em 01 (uma) parcela única. 

 

CCRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  PPONTUAÇÃO  

Relevância da proposta apresentada e sua 
contrapartida 

0 a 25 

Atenda o maior número de beneficiários 0 a 15 

Tempo de atuação no município de no mínimo 3 anos 0 ou 10 

Maior número de eventos realizados e participação em 

festas populares e campanhas nas comunidades 

0 a 25 

Apresentação de portifólio/relatório de

 atividades realizadas nos últimos 24 
meses 

 

0 a 25 

 

hh) AÇÃO 11 – PREVISÃO DE VALORES   R$ 2.000,00( dois mil reais) 

Edital n° 08/2020 - Prêmio para as linguagens artísticas setorial - ARTES 

VISUAIS 

Serão premiados 02 (duas) pessoas físicas não formalizadas da área das Artes 

visuais para fomentar e difundir em todo o município de Palmeiras, no valor de 
R$1.000,00 cada, totalizando R$ 2.000,00, devidamente cadastrados. Os valores 
serão repassados em 01 (uma) parcela única. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  PONTUAÇÃO  

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Relevância da proposta apresentada e sua 

contrapartida 

0 a 25 

Atenda o maior número de beneficiários 0 a 15 

Tempo de atuação no município de no mínimo 3 anos 0 ou 10 

Maior número de eventos realizados e participação em 
festas populares e campanhas nas comunidades 

0 a 25 

Apresentação de portifólio/relatório de
 atividades realizadas nos últimos 24 
meses 

 

0 a 25 

 

 

i)  As despesas correrão à conta do orçamento do Município de Palmeiras, a partir 
de recursos disponibilizados pelo Governo Federal, através da Lei nº 14.017/2020, 

no valor Global de R$ 78.427,26( setenta e oito mil quatrocnetos e vinte e sete reais 
e vinte e seis centavos) 

UUnidade Orçamentária: 0404-– Sec. Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer  

2.083- AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADASAO SETOR CULTURAL-COVID-
19 
 

3.3.90.36.00/9297-Outros Serviços de Teeceiros-Pessoa Física  
Outra vinculações de Tensfereências  - R$ 48.438,09 
 
3.3.90.39.00/9797-Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica 
Outras Vinculações de Transferências-  R$ 30.000,00 
 

 Poderão ser selecionados mais projetos em caso de remanejamento de recursos 
destinados a Subsídio Cultural e que não sejam utilizados por insuficiência de 
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solicitações não aprovadas pelo Grupo de Acompanhamento e Fiscalização.  

3.4    Os valores destinados aos projetos poderão ter deduzidos os tributos previstos 
na legislação em vigor na data do pagamento, não podendo o valor total dos 
projetos selecionados excederem o limite de recursos fixado no item anterior. 

3.5 O pagamento será efetuado em parcela única, depositado em conta bancária 

do proponente selecionado. 

4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

4.1. Poderão se inscrever neste edital: 

4.1.1. Pessoas físicas com idade igual ou superior a 18 anos, brasileiros naturais do 
município de Palmeiras, Bahia, ou residentes no município de Palmeiras, com 
projetos ou ações desempenhadas com no minimo 24( vintes quatro) meses. 

4.1.2. Pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, registradas a 
pelo menos 1 (um ) ano completo, cuja sede seja o município de Palmeiras e que, de 
acordo com o contrato social ou   estatuto, desenvolvam atividades de natureza 

artístico-cultural. 

4.2. Fica limitada a inscrição a 01 (uma) proposta para cada candidato. 

4.3. É vedada a inscrição de membros da Comissão de Acompanhamento e 

Fiscalização previstas neste Edital, de servidores de órgãos públicos da 
Administração Direta Municipal ligados à Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer deste Municpio de Palmeiras-BA.  

4.4. Não poderão participar deste edital, iniciativas culturais que forem 
contempladas com auxílio emergencial ou subsídio cultural, no âmbito da lei Aldir 
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Blanc. 

5. IINSCRIÇÃO 

5.1. As inscrições desta Chamada estarão abertas observando-se as datas e 
formatos, à escolha do candidato: 

a) de 17h do dia 08/12/2020 às 23h59min do dia 15/12/2020, utilizando-se mmeio 

digital, com o preenchimento de FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO– ANEXO III, 
disponível no site da Prefeitura Municipal: www.palmeiras.ba.gov.br e encamihar 
para o e-mail: cultura.palmeiras@outlook.com 

b) De 09h às 12h, nos dias úteis entre 09/12/2020 e 15/12/2020, utilizando-se 
entrega ppresencial de envelope contendo o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
(ANEXO III) deste Edital, e demais anexos preenchidos. 

5.2. São constitutivos da inscrição: 

a) Declaração de Residência; 

b) Declaração de Veracidade das Informações; 

c)         Declaração de autorização de publicação dos produtos e de tratamento de seus 
dados pessoais; 

d) Declaração de que não se enquadra nas vedações deste Edital; 

e) Declaração de Concordância com todos os termos deste Edital; 

f)          Portfólio de comprovação de atuação na area cultural em 2019. 

g) Dados bancários (Agência, conta, banco) que pretende receber o recurso-  

5.3 – OOs proponentes a que se referem à MMeta 1- Inciso II, descritas nesse Edital , 
deverão apresentar no ato da inscrição e solicitação do benefício, proposta de 
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atividade de contrapartida conforme modelo publicado no Anexo II do decreto 
nº120/2020  .    

PPROPOSTA (PROJETO) CULTURAL 

5.3. As propostas apresentadas deverão estar de acordo com o disposto neste 
Edital, com os arquivos anexos necessários: 

5.4. As propostas deverão ser executadas no período de 01/01/2021 a 

10/04/2021, considerando o Art. 16 do Decreto Federal nº 10.464/2020. 

5.4.1. Serão desconsideradas as propostas cujos cronogramas de execução não 
estejam no período definido no item 6.2. 

5.5. Os projetos deverão ser apresentados unicamente via formulário, 
respondendo a todos os campos, contendo os itens do FORMULÁRIO DE 
INSCRIÇÃO (ANEXO III) deste Edital. 

5.6. O produto cultural da proposta deverá levar em consideração que a 
sua apresentação se dará através de meio digital/virtual. 

5.7. Cada proponente só poderá inscrever 01 (um) único projeto. Caso 

sejam identificados diferentes projetos de trabalhos artísticos ou culturais 
apresentados pelo mesmo proponente, será considerado apenas o último 
projeto enviado. 

5.8. Não serão aceitos projetos prevendo aplicação de recursos em: 

a)  Eventos cujo título contenha ações de marketing ou propaganda explícita; 

b) propaganda relacionada ao tabaco, álcool e partidos políticos; 
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c)   conteúdo sectário ou segregacionista atinente a raça, cor, gênero, orientação 

sexual e religião. 

5.9. Na planilha orçamentária não será permitida a aquisição de 
material permanente. Deverá constar apenas despesas com materiais de 
consumo, serviços e divulgação. 

6. DDA SELEÇÃO 

6.1. A seleção será realizada pela Comissão de Trabalho de 
Acompanhamento e Fiscalização da Lei Federal nº 14.017, nomeada por meio 

da Portaria SME nº 05 de 01 de dezembro de 2020, publicada em diário oficial 
dia 02 de dezembero de 2020, composta por 04 (quatro) membros titutlares e 
seus respectivos suplentes representando o Poder Público, com a seguinte 

formação: 01 (um) membro representante da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 02(dois) membros representando a 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 01 ( um) membro 

representando a Secretaria Municipal de Assistência Social; e 03 ( três) 
membros titulares com seus respectivos suplentes representando a Sociedade 
Civil. 

6.2. As propostas serão selecionadas de acordo com os critérios abaixo, 
listados por ordem de relevância para a avaliação, recebendo nota de 0 (zero) a 
100 (cem), segundo os critérios previstos no item CRITÉRIOS DE 

PONTUAÇÃO DE AVALIÇÃO CONSTANTE NESSE EDITAL: 

7.1.1. Em caso de empate será promovido o desempate prevalecendo a 
maior pontuação nos critérios a, c e d , levando como paramentro que o criterio 

“a”( Relevância da manutenção do grupo) é o ponto de partida para os itens 
“b”,”c”,”d” e “e” 
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6.3. A Comissão de Trabalho indicará as propostas selecionadas e seus 

suplentes, por área cultural. 

6.4. Os recursos remanescentes da ação de um inciso (Inciso II ou III), do 
Art. 2º da Lei Federal Nº 14.017/2020, poderão ser reprogramados em 
consonância com a permissividade da Plataforma + Brasil e aplicados ao inciso 

que demande de verba para cumprir o disposto no Plano de ação. 

6.5. O montante destinado a uma ação prevista no Inciso III que não for 
utilizado, poderá ser reprogramado em consonância com a permissividade da 

Plataforma + Brasil e complementar outra ação do mesmo inciso, ampliando o 
número de atendimentos, levando-se em consideração a maior viabilidade de 
execução junto ao gestor local; 

6.6. O resultado da seleção será divulgado no Diário Oficial do Município 
de Palmeiras, no endereço eletrônico www.palmeiras.ba.gov.br conforme 
CRONOGRAMA (Anexo I) deste edital. 

7. DDA HABILITAÇÃO 

7.1. Para a habilitação, os selecionados deverão entregar na Secretaria 
Municipal de Educação,Cultura,Esporte e Lazer conforme CRONOGRAMA 

(Anexo I) deste edital, a DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA 
HABILITAÇÃO (Anexo IV) deste edital. 

7.2. A documentação para a habilitação poderá ser entregue na 

Secretaria Municipal de Educaçã,Cultura, Esporte e Lazer localizada à Rua:  
Aurelino José Pereira ( prédio do antigo Fórum). O envelope deverá conter as 
informações: 
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EEDITAL Nº  /2020 –  QUE PRETENTE  CONCORRER DO CHAMENTO 

PUBLICO 01/2020- 2020 / Nome do Proponente / Endereço do Proponente / 
Título da Proposta / Área da Proposta. 

7.3. A ausência de entrega dos documentos necessários para a 
habilitação, no prazo estabelecido, resultará na desclassificação do selecionado 

e na automática substituição pelo suplente. 

8.4            O resultado da habilitação será divulgado no Diário Oficial do 
Município de Palmeiras, no endereço eletrônico www.palmeiras.ba.gov.br 

conforme CRONOGRAMA (Anexo I) deste edital. 

8. DOS RECURSOS o FORMULÁRIO DE RECURSO (ANEXO II) deste Edital, 
e entregues na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

localizada na Rua Aurelino José Pereira,Centro, PALMEIRAS , BA. O envelope  
deverá  conter  as informações: 

8.1. Para quaisquer etapas deste edital poderão ser impetrados recursos, 

que deverão atender ao CRONOGRAMA (Anexo I) deste edital. Os recursos em 
relação a resultados ou procedimentos, deverão ser objetivamente 
fundamentados, utilizando-se  

O prazo para a apresentação dos recursos é de 02 (dois) dias úteis após a 
publicação do resultado da habilitação. 

8.2. O resultado final do Concurso será divulgado no Diário Oficial do 

Município de Palmeiras, no endereço eletrônico www.palmeiras.ba.gov.br 
conforme CRONOGRAMA (Anexo I) deste edital. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE SELECIONADO 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Palmeiras

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NQQGHLI2/7E8L8PT08SYFQ

Terça-feira
8 de Dezembro de 2020

21 - Ano  - Nº 2797



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
Rua Aurelino José Pereira,292– Palmeiras – Bahia 

 CNPJ: 31.057.115/0001-46  
 

   

 
 
 
 

9.1. Após a publicação do resultado, fica o proponente selecionado 

convocado a firmar contrato com o Município de Palmeiras, onde estarão  
estabelecidos os direitos e obrigações das  partes em decorrência  deste Edital:  

a) Realizar a proposta, conforme aprovada pela Comissão de Trabalho. 

b) Entregar, no prazo estabelecido, um relatório final comprovando o 

desenvolvimento e conclusão do projeto; 

c)         Autorizar a Prefeitura Municipal de Palmeiras a fazer o acompanhamento na 
execução do projeto, bem como o registro documental e a utilização institucional de 

suas imagens na mídia impressa, na internet e  em outros meios para sua 
divulgação. Autorizar também tornar público o relatório. 

10. DDAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. As inscrições serão gratuitas, porém o proponente é responsável pelos 

custos advindos de sua participação. 

10.2. A inscrição efetuada implica plena aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

10.3. Ao se inscrever, o proponente declarará que todas as informações 
prestadas são verdadeiras e que os elementos ou qualquer tipo de trabalho 
utilizado ou incluído na proposta não violam qualquer direito de  uso de 

imagem ou de propriedade intelectual de terceiros, concordando em assumir 
exclusiva responsabilidade legal por reclamação, ação judicial ou litígio, seja 
direta ou indiretamente, decorrente da exibição ou uso dos trabalhos. 

10.4. O premiado deverá incluir em todo material de divulgação e produtos 
resultantes do Projeto, as logomarcas do Ministério do Turismo/Secretaria de 
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Cultura e da Prefeitura de Palmeiras/Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer  disponibilizados  pela  Prefeitura de Palmeiras 

10.5. Os casos omissos relativos a este Edital serão decididos pela 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer observada a 
legislação pertinente. 

10.6. À Secretaria Municipal de Educação,Cultura, Espote e Lazer 
reserva-se o direito de estabelecer comunicação com os proponentes através de 
telefone ou e-mail, mas esta faculdade NÃO isenta o proponente da obrigação 

de acompanhar o Diário Oficial do Município. 

10.7. À Secretaria Municipal de Educação,Cultura, Esporte e Lazer fica 
reservado o direito de ampliar, prorrogar, revogar ou anular o presente Edital, 

havendo motivos ou justificativas para tais procedimentos. 

10.8. Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Secretaria 
Municipal de Educação,Cultura,Esporte e Lazer e à Comissão de Trabalho de 

Acompanhamento e Fiscalização à Lei Aldir Blanc, através do e-
mail:cultura.palmeiras@outlook.com  ou através do whatsapp (71) 98792-8735 

 

Palmeiras-BA, 08 de dezembro de 2020 

  

ANEXO I – CRONOGRAMA 

Para efeito de contagem, todos os prazos são em ddias corridos salvo onde indicado 
contrário 
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EETAPA  DDATAS / PRAZOS  

Publicação dos Editais 08/12/2020 

Apresentação de projetos  08/12/2020 a 15/12/2020 

Publicação resultado da Seleção no 

Diário Oficial do Município 
16/12/2020 

Apresentação da documentação 
complementar para habilitação 

16/12/2020 a 18/12/2020 

Prazo para apresentação de recursos 
da fase de Seleção 

17/12/2020  

Publicação de resultado de recursos 
da fase de Seleção no Diário Oficial do 
Município 

18/12/2020 

Pagamento 18/12/2002 e 19/12/2020 

  

Palmeiras, 08 de dezembro de 2020 

Pollianna Santos Castro 

Secretária Municipal de Educação Cultura, Esporte e Lazer 
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AANEXO II - FORMULÁRIO PARA RECURSO 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO E DA PROJETO DE TRABALHO 

CCULTURAL 

Nome:  

Email:  

Título da proposta 
cultural: 

 

Linguagem artística da proposta 
cultural: 

SOLICITAÇÃO 

Como proponente do EEDITAL Nº  /2020 QUE PRETENTE  CONCORRER DO 
CHAMENTO PÚBLICO 01/2020- 2020 , solicito revisão do resultado da 

( ) SELEÇÃO ( ) HABILITAÇÃO, referente a: 

Palmeiras, Bahia,     de     de 2020 

_________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

JUSTIFICATIVA 
DO CANDIDATO 
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ANEXO III – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

 

1. Endereço de e-mail: 

2. Título da proposta (projeto): 

3. Identificação do Proponente: Pessoa Física (individual), Pessoa Física 
(coletivo cultural) ou Pessoa Jurídica. 

Para Pessoa Física (individual): Nome; Data de Nascimento; RG; CPF; 

Endereço Completo; Grau de instrução; Telefone; Rede social (quando houver). 

Para Pessoa Física (coletivo cultural): Nome do coletivo; Rede social (quando 
houver); Dados do representante (Nome; Data de Nascimento; RG; CPF; 

Endereço Completo; Grau de instrução; Telefone). 

Para Pessoa Jurídica: Razão Social; CNPJ; Endereço Completo; Telefone; Rede 
social (quando houver); Dados do representante legal. 

4. Linguagem artística da proposta/projeto: 

a) Artesanato: ações que contemplem formas e gêneros do artesanato. 

b) Sabres e fazeres: ações que contemplem conhecimentos e técnicas para a 

produção e preservação da cultura tradicional; 

c) Festas populares: ações que contemplem formas de festas e folguedos de cunho 
popular. 

d) Manifestações identitárias: ações que contemplem formas da cultura afro-
brasileira, cigana, indígena, LGBTQI+, sertaneja, etc. 

e) Indumentárias: ações que contemplem a aquisição e confecção de indumentária, 

adereços, estandartes e instrumentos musicais essenciais ligados à um grupo e 
uma tradição popular. 

5. Selecione a categoria que seu projeto de trabalho cultural se enquadra / 
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Prêmio (múltipla escolha) 

6. a) relevância da manutenção do Grupo;  b) pesquisa e abranger o maior numero 
de beneficiados; c) tempo de atuação e número de eventos realizados e participaçao 
em festas populares; d) produção; e) relatório; f) memória das atividades dos 

ultimos 24 meses. 

7. Ambiente de realização. 

a) Virtual ou a critério da administração 

8. Resumo da proposta (projeto) cultural. Descrever em até 500 caracteres e de 

maneira clara e objetiva o que será realizado caso a proposta cultural seja 
aprovada. 

9. Descrição. Descrever de maneira clara, as principais ações do seu projeto. O 

que será realizado, respondendo, por exemplo, às seguintes perguntas: A que 
público ele se destina? Quais manifestações artísticas ele valorizará? 

10. Metodologia. Descrever os caminhos que serão percorridos para a execução 

do projeto. 

11. Objetivos. Descrever, de maneira clara, quais os objetivos a serem atingidos 
com a realização do projeto. 

12. Justificativa. Responder: Por que a realização deste projeto é importante? 

13. Metas. Descrever o quantitativo de ações a serem realizadas. 

14. Cronograma de Execução: Descrever os passos a serem seguidos, permitindo 

a clara compreensão de como será realizado o projeto de trabalho cultural 
incluindo as etapas de pré-produção, produção, pós-produção e divulgação, com 
datas de início e término para as mesmas. Deve estar de acordo com a 

metodologia. 

15. Equipe Envolvida: Listar os nomes dos profissionais diretamente ligados à 
execução do projeto (apenas as principais). 

16. Documentação Complementar: inserir links, arquivos em pdf e jpg com 
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informações e materiais adicionais, que possam ampliar a compreensão do 

projeto. Por exemplo: portfólio, currículo, redes sociais, ilustrações, matérias 
publicadas na imprensa, fotografias, etc; 

17.  Declaração de Residência. Declarar que atua no segmento artístico-cultural 

e que é natural de Palmeiras, BA, ou reside no município há pelo menos 24 
meses; 

18. Declaração de Veracidade das Informações. Declarar serem verdadeiras as 
informações prestadas; 

19. Declaração de autorização de publicação dos produtos e de tratamento de 
seus dados pessoais. Declarar que autoriza publicar em suas redes, sites e 
demais ambientes virtuais, todos os produtos oriundos deste edital. 

20. Declaração de que não se enquadra nas vedações do presente Edital. 

21. Declaração de Concordância. Declarar que concorda com os Termos do 
presente Edital. 
  

ANEXO IV – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA HABILITAÇÃO 

(Estes documentos NÃO precisam ser enviados para a inscrição. 

Eles deverão ser enviados apenas pelos selecionados e suplentes no período de 
habilitação) 

 

PPESSOA FÍSICA (individual): 

a) Cópia colorida de um documento de identificação (RG ou CNH ou Carteira de 
Trabalho ou Passaporte ou outro documento de identificação com validade no 

território nacional); 

b) cópia do CPF; 

c) recibo de pagamento de prêmio devidamente assinado; 
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d) cópia legível de documentos com dados bancários; 

e) comprovante de endereço; 

f) declaração assinada de não percepção de outro benefício através da Lei Aldir 
Blanc. 

PPESSOA FÍSICA (coletivo cultural): 

a) Cópia colorida de um documento de identificação (RG ou CNH ou Carteira de 
Trabalho ou Passaporte ou outro documento de identificação com validade no 

território nacional) ; 

b) cópia do CPF; 

c) recibo de pagamento de prêmio devidamente assinado; 

d) cópia legível de documentos com dados bancários; 

e) comprovante de endereço; 

f) declaração assinada de não percepção de outro benefício através da Lei Aldir 

Blanc; 

g) documento de comprovação de representação do grupo, assinado pelos 
integrantes. 

PESSOAS JurídicAS: 

a) Cópia de registro público no caso de empresário individual; 

b) Cópia de estatuto (entidades) ou contrato social (empresas); 

c) Cópia de documento que ateste a representação da entidade (ata de eleição) ou 
empresa; 

d) Cópia do CNPJ; 

e) cópia do comprovante de endereço da sede; 
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f) cópia legível de documentos com dados bancários; 

g) recibo de pagamento de prêmio devidamente assinado; 

h) declaração assinada de não percepção de outro benefício através da Lei Aldir 
Blanc. 
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AANEXO V 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – Lei Aldir Blanc 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 PESSOA FÍSICA 

NOME RG CPF 

  

 

1.2. PESSOA JURÍDICA 

NOME CNPJ INSC. EST. 

  

1.2.1 RESPONSÁVEL PELA PESSOA JURÍDICA 

NOME RG CPF 

  

 

2. CUMPRIMENTO DO OBJETO 

Nome da proposta: Período de realização 

 Início: Final: 

Linguagem artística da proposta: 
(  ) Artes Visuais; (  ) (   ) Artes Cênicas; (   ) Música; (   ) Literatura; (   ) Audiovisual; (   ) Artes

Integradas. 
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Formato: (   ) Virtual ( ) Produtor Digital ( ) Presencial 

Durante quanto tempo o projeto esteve disponível para o público? 

Divulgação: quais os meios utilizados? 

Qual o principal endereço eletrônico utilizado para divulgação? 

Quantas pessoas trabalharam diretamente nas ações do projeto? 

Qual o número médio de público atingido com o projeto? Qual foi o público predominante? 

Relate como foi a realização do projeto, as etapas, os pontos positivos e os pontos negativos. 

Houve alguma parte do projeto que não foi cumprida? 

Quais objetivos foram atingidos? 

3. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
Apresentar fotos que demonstrem a realização do projeto. 

Categoria: ( ) formação; ( ) pesquisa; ( ) criação; ( ) produção; ( ) difusão; ( ) memória. 
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Foto Foto 

Legenda Legenda 

 

Foto Foto 

Legenda Legenda 

 

Foto Foto 

Legenda Legenda 

 

Foto foto 

Legenda legenda 

 

 

LOCAL E DATA ASSINATURA 
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