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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 002/2020  
CONCESSÃO DE BOLSAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020 

 
PREÂMBULO 

 A Prefeitura Municipal de Itaverava-MG, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo e Comitê de Avaliação da Lei Aldir Blanc, designado pelo Decreto nº 071/2020, 
tornam público o presente Edital de Chamada Pública para distribuição de Bolsas ao 
Setor Cultural, como reconhecimento às diversas expressões culturais como ação 
emergencial de enfrentamento ao SARS-Cov-2 (Covid-19) alcançada pela Lei n° 14.017 de 
29 de junho de 2020 – Lei Aldir Blanc regulamentada pelo Decreto n° 10.464 de 17 de 
agosto de 2020 e regulamentada no âmbito do município pelo Decreto Municipal nº 
071/2020, imanentes ao Decreto de Calamidade Pública n° 030/2020.  
DESCRIÇÃO  
O presente Edital compreenderá as seguintes fases: (Entre inscrições, avaliações e 
depósitos, as datas deverão estar entre os dias 20 a 27/11) 
Publicação do Edital: Publicação do Edital no site da Prefeitura Municipal 06/11/2020 
Inscrição: Fase de recebimentos das iniciativas 20/11/2020 à 23/11/2020  
Classificação da Etapa 1: Análise, avaliação das inscrições, proposta de ação, de caráter 
classificatório e eliminatório, feita pelo Comitê de Avaliação, 23/11/2020 
Publicação dos Resultados – Etapa 1: publicação do resultado dos Proponentes 
selecionados para recebimento da bolsa 23/11/2020  
Convocação: Prazo no qual os selecionados encaminharão documentação de habilitação 
por e-mail exigida pelo Edital para recebimento da bolsa 23/11/2020 a 24/11/2020 
Classificação da Etapa 2: Análise da documentação jurídica dos selecionados, feita pela 
Licitação. 24/11/2020 
Prazo para Recursos: Prazo recursal 25/11/2020 e 26/11/2020 
Resultado Final / Homologação: 26/11/2020 
Convocação para assinatura do Termo de Repasse 26/12/2020 a 27/12/2020  
 
1. DO OBJETO  
1.1. Constitui objeto deste Edital a seleção de propostas para concessão de bolsas a 
agentes culturais (individual, grupo e/ou coletivos culturais, entidades culturais), pessoas 
físicas ou jurídicas, que tenham prestado e desenvolvem relevante contribuição ao 
desenvolvimento cultural e/ou artístico no município de Itaverava.  
1.2. Serão selecionados grupos e coletivos de cultura popular (Congado, Banda de Música 
e Folia de Reis, artesãos, escritores, cantores, músicos, produtores, fotógrafos, -incluir 
locutores, técnicos de som e entidades culturais etc). 
1.3. Este Edital tem, ainda, como OBJETIVO:  
a) Estimular a manutenção e continuidade das atividades artísticas e/ou culturais no 
município;  
b) Fomentar o desenvolvimento da produção artística e/ou cultural e econômica;  
c) Fortalecer a pesquisa e a reflexão acerca da cultura popular local; 
d) Incentivar a sustentabilidade de trabalhadoras/es da cultura e estimular a cadeia 
produtiva da cultura de Itaverava. 
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2. DOS RECURSOS FINANCEIROS  
2.1. O valor total de recursos destinados para fins da execução oriundos da Lei n° 14.017 
de 29 de junho de 2020 “Lei Aldir Blanc” é de R$ 56.885,10 (cinquenta e seis mil, 
oitocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos) Sendo distribuído da seguinte forma: 
 
Nº NOME VALOR 

A1  Inciso III Inciso II do artigo 2º da Lei 14.017/2020  

A1.1 Edital de seleção de bolsa para escritor R$1.000,00 

A1.2 Edital de Bolsas para entidades culturais  (pessoa jurídica) R$5.000,00 

A1.3 Edital de Bolsas para Coletivo Cultural (pessoa física) R$5.000,00 

A1.4 Edital de Bolsa para artesãos  R$13.000,00 

A1.5 Edital de Seleção de Bolsas de Live de Cantata de Natal  R$4.000,00 

A1.6 Edital de Seleção de Bolsa de Música para produção de Live no Moinho da 

Cachoeira 

R$16.485,10 

A1.7  Edital de seleção de Bolsa para Maestro de Corporação Musical R$4.000,00  

A1.8 Edital de Bolsa para músicos  R$5.400,00 

A1.9 Edital de Bolsa de Gastronomia Tradicional  R$3.000,00 

 TOTAL R$56.885,10 

 
 
3. DESCRIÇÃO E ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA 
 
Nº NOME DESCRIÇÃO 

A1.1 Edital de seleção 

de bolsa para 

escritor 

Será selecionada uma (01) bolsa para escritor no valor de R$ 1.000,00 

(hum mil reais), para produção literária de textos, poesias, contos ou 

crônicas para ser formatado em conteúdo digital a ser entregue à 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Itaverava para o arquivo 
público municipal, sem a cobrança de direitos autorais.  

A1.2 Edital de Bolsas 

para entidades 

culturais  

Será selecionada uma (01) entidade cultural que comprove atuação no 

município, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sendo a Entidade 

Cultural uma Corporação Musical para a aquisição de instrumentos 

musicais ou uniformes.  

A1.3 Edital de Bolsas 

para Coletivo 
Cultural  

Será selecionada uma (01) entidade cultural que comprove atuação no 

município, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).Sendo o Coletivo 
Cultural uma Corporação Musical para a aquisição de instrumentos 

musicais ou uniformes. 

A1.4 Edital de Bolsa 

para artesãos  

Serão selecionadas 04 (quatro) bolsas no valor de R$2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) e uma bolsa no valor de R$3.000,00 (três mil reais). 

Sendo as 04 bolsas de R$2.500,00 para confecção das indumentárias e 

ajuste dos uniformes das Guardas de Congado de Itaverava.  E 01 

(uma) bolsa de R$3.000,00 para a confecção de um Chafariz de pedra 
sabão para a Praça de São Sebastião do Distrito de Monsenhor Izidro.  

A1.5 Edital de Seleção 

de Bolsas de Live 

de Cantata de 

Natal  

Será selecionada uma bolsa no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) 

para produção de transmissão artística pela internet, gravada por, no 

mínimo, 02 (duas) Câmeras, sendo a apresentação de Cantata de Natal 

com Grupo Cultural de Itaverava composta por equipe de artistas, 

técnicos de som e iluminação e realizada por um produtor cultural. 
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A1.6 Edital de Seleção 

de Bolsa de 

Música para 

produção de Live 
“Itaverava para se 

apaixonar” 

Serão selecionadas 08 (oito) bolsas no valor total de R$16.485,10 

(dezesseis mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos) para 

produção de transmissão artística pela internet, com os seguintes 

agentes culturais: apresentação de cantor de reconhecimento regional 
de apresentação de até 01 (uma) hora, no valor de R$2.000,00 (dois mil 

reais); apresentação de cantor de reconhecimento municipal de até 01 

(uma) hora, no valor de R$1.000,00 ( mil reais); apresentação de cantor 

de reconhecimento nacional com apresentação de até 01 (uma) hora no 

valor de R$3.000,00 (três mil reais); Um DJ com apresentação de até 

uma (01) hora, no valor de R$1.000,00 ( mil reais); Um locutor com 
apresentação artística durante toda live, no valor de R$1.000,00 (mil 

reais); um fotógrafo para fazer a cobertura fotográfica durante toda live 

disponibilizando todo material para a Secretaria Municipal de Cultura 

e Turismo de Itaverava no valor de R$1.000,00 (mil reais); Um produtor 

Cultural para produzir toda live incluindo a contratação de filmagem, 
iluminação, instalação de energia, decoração, cenário, transmissão, 

entre outros serviços necessários a realização da live, que ficam a cargo 

do produtor no valor de R$7.485,10 (sete mil quatrocentos e oitenta e 

cinco reais e dez centavos).  

 

A1.7  Edital de seleção 
de Bolsa para 

Maestro de 

Corporação 

Musical 

Será selecionada 01 (uma) bolsa no valor de R$4.000,00 (quatro mil 
reais). Para ministrar curso de música e disponibilizar via plataforma 

digital e/ou presencial com material didático incluído, para no mínimo, 

18 alunos, com carga horária mínima de 08 (oito) horas e com 

disponibilização de certificado ao final do curso. 

A1.8 Edital de Bolsa 

para músicos  

Serão selecionadas 18 (dezoito) bolsas para músicos no valor de 

R$300,00 (trezentos reais) cada. Para bolsa de participação de curso de 

música online e/ou presencial a ser indicado pela Secretaria Municipal 
de Cultura, sendo obrigatória a participação e apresentação de 

certificado. 

A1.9 Edital de Bolsa de 

Gastronomia 

Tradicional  

Serão selecionadas 02 (duas) bolsas no valor de R$1.500,00 (Mil e 

quinhentos reais) para cada. Cada quitandeira, irá produzir e entregar 

35 kits de quitandas tradicionais de, no mínimo, 04 tipos de quitandas 

separadas por embalagens de 500grs (cada) e a confecção de um mini 
catálogo infantil com as receitas e ilustrações de cada processo da 

produção para distribuição para turmas de alunos indicados pela 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 

   

 
Na hipótese de o número de contemplados para uma das categorias ser menor do que a 
quantidade de vagas oferecidas, os valores restantes poderão ser remanejados para bolsas 
da mesma categoria, devido à quantidade de vagas previstas inicialmente para categoria 
na qual está inscrito, conforme deliberação do Comitê de Avaliação. 
Após a seleção, caso ainda exista sobra financeira, considerando o valor global destinado, 
o valor excedente será distribuído igualmente a todos os contemplados das categorias.  
 
4. DA DISTRIBUIÇÃO E VALORES DE BOLSAS 
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Nº NOME DESCRIÇÃO NATUREZA VALOR 

A1  Inciso III Inciso II do 

artigo 2º da Lei 

14.017/2020 

Inciso III - editais, chamadas 

públicas, prêmios, aquisição 

de bens e serviços 

vinculados ao setor cultural e 
outros instrumentos 

destinados à manutenção de 

agentes, de espaços, de 

iniciativas, de cursos, de 

produções, de 
desenvolvimento de atividades 

de economia criativa e de 

economia solidária, de 

produções audiovisuais, de 

manifestações culturais, bem 

como à realização de 
atividades artísticas e 

culturais que possam ser 

transmitidas pela internet ou 

disponibilizadas por meio de 

redes sociais e outras 
plataformas digitais. 

  

A1.1 Edital de seleção de 

bolsa para escritor 

Será selecionada uma (01) 

bolsa para escritor no valor de 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

para produção literária de 

textos, poesias, contos ou 

crônicas para ser formatado 
em conteúdo digital a ser 

entregue à Secretaria 

Municipal de Cultura e 

Turismo de Itaverava para o 

arquivo público municipal, 
sem a cobrança de direitos 

autorais. 

Pessoa física  R$1.000,00 

A1.2 Edital de Bolsas para 

entidades culturais  

Será selecionada uma (01) 

entidade cultural que 

comprove atuação no 

município, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 
Sendo a Entidade Cultural 

uma Corporação Musical para 

a aquisição de instrumentos 

musicais ou uniformes.  

Pessoa jurídica R$5.000,00 

A1.3 Edital de Bolsas para 

Coletivo Cultural  

Será selecionada uma (01) 

entidade cultural que 
comprove atuação no 

município, no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil 

Pessoa física R$5.000,00 
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reais).Sendo o Coletivo 

Cultural uma Corporação 

Musical para a aquisição de 

instrumentos musicais ou 
uniformes. 

A1.4 Edital de Bolsa para 

artesãos  

Serão selecionadas 04 (quatro) 

bolsas no valor de R$2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais) e 

uma bolsa no valor de 

R$3.000,00 (três mil reais). 
Sendo as 04 bolsas de 

R$2.500,00 para confecção 

das indumentárias e ajuste 

dos uniformes das Guardas de 

Congado de Itaverava.  E 01 

(uma) bolsa de R$3.000,00 
para a confecção de um 

Chafariz de pedra sabão para 

a Praça de São Sebastião do 

Distrito de Monsenhor Izidro.  

Pessoa física R$13.000,00 

A1.5 Edital de Seleção de 

Bolsas de Live de 
Cantata de Natal  

Será selecionada uma bolsa no 

valor de R$4.000,00 (quatro 
mil reais) para produção de 

transmissão artística pela 

internet, gravada por, no 

mínimo, 02 (duas) Câmeras, 

sendo a apresentação de 

Cantata de Natal com Grupo 
da Cultural de Itaverava 

composta por equipe de 

artistas, técnicos de som e 

iluminação e realizada por um 

produtor cultural. 

Pessoa física R$4.000,00 

A1.6 Edital de Seleção de 
Bolsa de Música para 

produção de Live 

Itaverava para se 

apaixonar 

Serão selecionadas 08 (oito) 
bolsas no valor total de 

R$16.485,10 (dezesseis mil 

quatrocentos e oitenta e cinco 

reais e dez centavos) para 

produção de transmissão 

artística pela internet, com os 
seguintes agentes culturais: 

apresentação de cantor de 

reconhecimento regional de 

apresentação de até 01 (uma) 

hora, no valor de R$2.000,00 
(dois mil reais); apresentação 

de cantor de reconhecimento 

municipal de até 01 (uma) 

hora, no valor de R$1.000,00 ( 

Pessoa física R$16.485,10 
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mil reais); apresentação de 

cantor de reconhecimento 

nacional com apresentação de 

até 01 (uma) hora no valor de 
R$3.000,00 (três mil reais); 

Um DJ com apresentação de 

até uma (01) hora, no valor de 

R$1.000,00 ( mil reais); Um 

locutor com apresentação 

artística durante toda live, no 
valor de R$1.000,00 (mil 

reais); um fotógrafo para fazer 

a cobertura fotográfica 

durante toda live 

disponibilizando todo material 
para a Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo de 

Itaverava no valor de 

R$1.000,00 (mil reais); Um 

produtor Cultural para 

produzir toda live incluindo a 
contratação de filmagem, 

iluminação, instalação de 

energia, decoração, cenário, 

transmissão, entre outros 

serviços necessários a 
realização da live, que ficam a 

cargo do produtor no valor de 

R$7.485,10 (sete mil 

quatrocentos e oitenta e cinco 

reais e dez centavos).  

 

A1.7  Edital de seleção de 
Bolsa para Maestro de 

Corporação Musical 

Será selecionada 01 (uma) 
bolsa no valor de R$4.000,00 

(quatro mil reais). Para 

ministrar curso de música e 

disponibilizar via plataforma 

digital e/ou presencial com 
material didático incluído, 

para no mínimo, 18 alunos, 

com carga horária mínima de 

08 (oito) horas e com 

disponibilização de certificado 

ao final do curso. 

Pessoa física R$4.000,00  

A1.8 Edital de Bolsa para 

músicos  

Serão selecionadas 18 (dezoito) 

bolsas para músicos no valor 

de R$300,00 (trezentos reais) 

cada. Para bolsa de 

participação de curso de 

Pessoa física R$5.400,00 
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música online e/ou presencial 

a ser indicado pela Secretaria 

Municipal de Cultura, sendo 

obrigatória a participação e 
apresentação de certificado. 

A1.9 Edital de Bolsa de 

Gastronomia 

Tradicional  

Será selecionada 02 (duas) 

bolsas no valor de R$1.500,00 

(Mil e quinhentos reais) para 

cada. Cada quitandeira, irá 

produzir e entregar 35 kits de 
quitandas tradicionais de, no 

mínimo, 04 tipos de quitandas 

separadas por embalagens de 

500grs (cada) e a confecção de 

um mini catálogo infantil com 

as receitas e ilustrações de 
cada processo da produção 

para distribuição para turmas 

de alunos indicados pela 

Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo. 

Pessoa física R$3.000,00 

   Total   R$56.885,10 

 
A despesa recorrente destas bolsas correrá por conta da Dotação Orçamentária 
02.004.004.13.392.1301.2.022.33.50.41.00 
02.004.004.13.392.1301.2.022.33.90.48.00 
 
5. DAS PROPOSTAS 
5.1 No ato de inscrição o Proponente deverá escolher para qual categoria que irão 
apresentar a proposta de ação a ser contemplada. 
5.2 O preenchimento da proposta será através de formulário próprio constante no Anexo 

1 - Formulário de inscrição e proposta de ação, devidamente preenchido e assinado pelo 

Proponente. 

5.3. O Proponente só poderá inscrever 01 (um) projeto na categoria escolhida para 
concorrer. 

5.4 Para cumprimento das finalidades deste Edital no incentivo, preservação e fomento à 
produção cultural e artística, a proposta apresentada deverá atender um dos seguintes 
objetivos acima, elencados de A1.1 a A1.9: 

5.5. As transmissões realizadas conforme planilha anterior deverá incluir, seja em 
forma de locução ou caracteres, na abertura de sua exibição, informações do apoio 
institucional relativo à ação cultural, com as seguintes informações: ESTA 
APRESENTAÇÃO FOI SELECIONADA NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 002/2020 - 
CONCESSÃO DE BOLSAS AO SETOR CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DE ITAVERAVA, DENTRO DO PROGRAMA 
DE EMERGÊNCIA CULTURAL NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 – LEI 
ALDIR BLANC. 
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5.6. Para as gravações ou sua transmissão ao vivo, o evento deverá reunir apenas as 
pessoas necessárias à produção, envolvidas com a execução técnica, artística e equipe de 
filmagem, evitando aglomeração e presença de público. 

5.7. Os artistas selecionados deverão encaminhar uma cópia do vídeo à Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo (em caso de gravação), para fins de prestação e contas, e 
fornecer o link do canal onde o evento será transmitido (em caso de apresentação ao vivo). 

5.8. Os projetos contemplados serão executados, após o pagamento da bolsa, e devem ter 
todo o seu processo de execução concluído até o dia 31/12/2020. 
 
6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
6.1. Para participar do presente Edital, o Proponente deve preencher os seguintes 
requisitos: 
a) Ser Pessoa Física, com trabalho comprovado na área cultural, há, pelo menos, 02 (dois 
anos), conforme categoria escolhida, e que seja residente e domiciliado na cidade de 
Itaverava; 
b) Ser Pessoa Jurídica ou representante de grupos e coletivos culturais, de natureza 
cultural, com ou sem fins lucrativos, sediados em Itaverava, com pelo menos 02 (dois) 
anos de existência, e que, satisfaça as condições de habilitação deste Edital.  
c) Ambos os Inscritos na alínea A e B, Possuir Cadastro Cultural junto a Secretaria 
Municipal de Cultura, Esporte Lazer e Turismo ativo até a data de 09/09/2020. 
6.2. Estão impedidos de participar deste Edital: 
a) Pessoas Físicas ou Jurídicas que não se enquadrem nas condições descritas nesta 
Chamada Pública;  
b) Membros do Comitê de Avaliação;  
d) Servidores Públicos aposentados ou em atividade de qualquer esfera do governo;  
e) Projetos ou documentações inscritas fora do período estabelecido;  
f) Inscrições realizadas sem a documentação estabelecida. 
g) Participantes Inscritos em editais semelhantes de outras cidades. 
 
7. ETAPAS DE SELEÇÃO  
7.1. A seleção será composta das seguintes etapas: 
Etapa 1: Inscrição dos interessados, apresentação de proposta e seleção das candidaturas 
à bolsa. 
Etapa 2: Notificação para apresentação da documentação para habilitação jurídica dos 
Proponentes selecionados. 
7.2. A falta de resposta quanto a notificação para a apresentação de documentos, 
acarretará a desclassificação do Proponente, sendo a vaga disponibilizada para o próximo 
Proponente da lista de suplentes, caso haja.  
 
8. DO PRAZO, DA FORMA E DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DA CHAMADA 
PÚBLICA 
8.1. Para inscrição na Etapa 1, os Proponentes deverão preencher por completo o 
formulário de inscrição, bem como proposta de ação, até o dia 23/11/2020 disponível no 
site da Prefeitura Municipal de Itaverava http://www.itaverava.mg.gov.br e deverão ser 

http://www.itaverava.mg.gov.br/
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enviados por e-mail licitacao@itaverava.mg.gov.br com a seguinte descrição de assunto: 
“Formulário de Inscrição e proposta de ação para recebimento de Bolsa”. 
- Os documentos serão enviados por e-mail, evitando assim o contato direto e prevenção 
ao contágio do SARS-Cov-2 (Covid-19). 
8.2 Quando não for possível a inscrição através do email, o interessado deverá apresentar 
na Secretaria Municipal de Cultura  localizada a Praça José da Costa Carvalho, n° 115, os 
documentos obrigatórios e solicitados nos campos do formulário, para que sejam 
cadastrados, com a ajuda do funcionário do setor: 
- Formulário de Inscrição e proposta de ação, conforme Anexo I deste Edital, e 
disponibilizado no site da site da Prefeitura Municipal de Itaverava 
http://www.itaverava.mg.gov.br ou podendo ser solicitado pelo e-mail 
licitacao@itaverava.mg.gov.br 
 
9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
9.1. A avaliação das propostas será realizada conforme a seguinte metodologia de 
pontuação e critérios relacionados na seguinte forma: 
I – Qualificação do Proponente – peso 5 (cinco) – Pontuação de 0 a 10 

Aspectos norteadores: Comprovação de atuação; currículo do Proponente; 
experiência profissional (tempo de atuação). 

II – Valor cultural do projeto – peso 4 (quatro) – Pontuação de 0 a 10 
Aspectos norteadores: Contribuição para a cultura; Valorização, criação, 
manutenção do bem cultural; relevância artística e cultural e relevância para o 
desenvolvimento da cadeia produtiva. 

III – Qualidade técnica do projeto – peso 3 (três) – Pontuação de 0 a 10 
Aspectos norteadores: Consistência (clareza e coerência) das idéias e informações 
apresentadas; compatibilidade entre o produto cultural proposto e a finalidade do 
Edital; custos; cronograma de execução; iniciativas já realizadas; viabilidade de 
realização.   

IV – Aspectos sociais do projeto – peso 2 (dois) – Pontuação de 0 a 10 
Aspectos norteadores: Contribuição sociocultural para a comunidade; priorização 
para contratação de mão de obra do local da execução do projeto; propostas de 
ações para promover e facilitar o acesso dos cidadãos ao produto cultural; 
promoção de alternativas que garantam a acessibilidade do projeto para pessoas 
com mobilidade reduzida ou com deficiência. 

9.2. A pontuação final de cada proposta será o resultado de deliberação conjunto por meio 
de consenso entre os membros do Comitê de Avaliação.  
9.3. Nos casos de empate, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida nos 
critérios I, II, III e IV, sucessivamente. Caso essas regras não solucionem o empate, será 
feito sorteio.  
9.4. Serão desclassificas as propostas que obtiverem pontuação total abaixo de 30% 
(trinta por cento) do total da pontuação distribuída. 
9.5. A falsidade de informações acarretará desclassificação, podendo ensejar, ainda, a 
aplicação de sanções administrativas ou criminais. 
 
10. HABILITAÇÃO PARA RECEBIMENTO DA BOLSA 

mailto:licitacao@itaverava.mg.gov.br
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10.1. Os Proponentes selecionados serão convocados para apresentar a seguinte 
documentação enviada através do e-mail licitacao@itaverava.mg.gov.br cujo assunto 
deverá ser “Documentação de Habilitação para recebimento de Bolsa”.  
OBS: Todos os documentos anexos a este edital deverão ser impressos pelo proponente, 
assinados, digitalizados e anexados e enviados por e-mail, evitando assim o contato direto 
e possível contágio do SARS-Cov-2 (Covid-19). 
 
10.1.1 Proponente PESSOA FÍSICA: 
I. Cópia de Documento oficial com foto ou Certidão de Nascimento, no caso de Menores 
ligados ao Setor Cultural, apresentar juntamente da certidão ou Identidade, cópia de 
documentos do representante Legal (Pai e Mãe) (Carteira de Trabalho, Identidade, Carteira 
de Motorista); 
II. No caso de inscrição realizada por terceiros deve haver Carta de Representação 
assinada pela Personalidade, Membros do Grupo ou do Espaço Cultural e cópia do 
documento de identificação de todos os membros, constituindo uma pessoa física como 
procuradora que pode inscrever o grupo e receber a bolsa em seu nome, conforme modelo 
do ANEXO II – Carta de Representação para Grupos ou Coletivos Culturais deste Edital; 
III. Cópia de 1 (um) comprovante de residência atualizado com data de vencimento não 
anterior a 06 (seis) meses, em nome do Proponente. Caso resida com terceiros e não 
possua comprovante de domicílio em nome próprio, deverá apresentar documento em 
nome dos pais, contrato de aluguel, ou deverá juntar Declaração de Residência, atestando 
o compartilhamento da moradia, conforme modelo do ANEXO III – Declaração de 
Residência; 
IV – Auto-Declaração que comprove a atuação na categoria inscrita por mais de 02 (dois) 
anos, conforme modelo do Anexo V – Auto-Declaração. 
V – Cópia de Documento com os Dados bancários PF para Pagamento, sendo obrigatória a 
apresentação de CONTA CORRENTE, aberta em qualquer instituição bancária, no caso de 
menores representados pelos pais, a conta será em nome de um deles. 
 
10.1.2. Proponente PESSOA JURÍDICA: 
I. Cópia do RG e CPF do representante legal;  
II. No caso de inscrição realizada por terceiro deve haver Carta de Representação assinada 
pelos membros do Grupo ou do Espaço Cultural e cópia do documento de identificação de 
todos os membros, constituindo uma pessoa jurídica como procuradora que pode 
inscrever o grupo e receber a bolsa em seu nome, conforme modelo do ANEXO II deste 
Edital; 
III. Comprovante de inscrição no CNPJ;  
IV. Cópia do Estatuto e da Ata de Eleição da Diretoria, Contrato Social ou Requerimento 
de Empresário, bem como suas alterações contratuais;  
V. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União; 
VI. Certidão Negativa de débitos de Tributos Estaduais para contribuintes ou não 
contribuintes; 
VII. Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais; 
VIII. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
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IX. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
X - Cópia de Documento com os Dados bancários PJ para Pagamento, sendo obrigatória a 
apresentação de CONTA CORRENTE, aberta em qualquer instituição bancária. 
 
10.2 Os documentos listados serão verificados sua autenticidade pelo Comitê de 
Avaliação.  
10.3 O Proponente selecionado que atender ao ato convocatório e apresentar pendências 
quanto à documentação complementar terá o prazo de 2 (dois) dias corridos a contar da 
data de notificação da Prefeitura Municipal de Itaverava para saneamento das pendências 
e inadimplências.  
10.4 O Proponente selecionado e convocado que não atender ao ato convocatório no prazo 
estipulado, será desclassificado, podendo a Secretaria Municipal de Cultura convocar, 
sucessivamente, o Proponente melhor classificado, até completar-se o número total de 
bolsas disponíveis. 
10.5 Ocorrendo impossibilidade de recebimento da bolsa pelos selecionados ao fim do 
prazo estipulado, bem como nos casos de desistência, poderão ser convocados 
Proponentes da lista de classificação, observada a ordem decrescente de pontuação e o 
prazo de vigência deste Edital.  
10.6 Em caso de falecimento ou substituição do dirigente da Entidade Cultural deverão 
ser encaminhados os documentos do novo dirigente da instituição, bem como nova ata de 
eleição e de posse.  
10.7 Em caso de falecimento da Pessoa Física, indicada expressamente pelo Grupo e 
Coletivo Cultural como representante, deverá ser indicado novo representante pelo 
Coletivo Cultural, bem como encaminhada a Carta de Autorização do Coletivo Cultural, 
com indicação expressa do novo representante. 
 
11. DO PRAZO PARA RECURSOS 
11.1. Cada Proponente é responsável por acompanhar a divulgação do resultado final, 
homologação e demais atos relacionados a este certame acompanhando as publicações 
oficiais e subsidiariamente pelo endereço eletrônico http://www.itaverava.mg.gov.br 
11.2. Após a data da divulgação do resultado, será concedido o prazo de até 02 (dois) dias 
úteis para que os Proponentes inabilitados possam interpor recursos, os quais deverão ser 
encaminhados para o e-mail licitacao@itaverava.mg.gov.br 
11.3. Os recursos serão avaliados pelo Comitê de Avaliação.  
11.4. Durante a fase recursal não será permitida a juntada e complementação de 
documentos obrigatórios e não enviados pelo Proponente no momento da inscrição.  
11.5. Para contabilização dos prazos estabelecidos neste item, serão consideradas as 
publicações do site eletrônico da Prefeitura Municipal de Itaverava 
http://www.itaverava.mg.gov.br 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES 
 
12.1. Os contemplados ficarão obrigados a encaminhar à Secretaria Municipal de Cultura:  
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a) um relatório até 29/12/2020 após a execução da proposta apresentando o 
desenvolvimento da mesma, a título de prestação de contas, comprovando as atividades. 
 
12.2. Ficam sob a responsabilidade dos contemplados todos os contatos, contratações, 
custos e encargos para o desenvolvimento e manutenção do projeto selecionado, inclusive 
os respectivos direitos autorais, de acordo com a legislação vigente.  
 
12.3. Todos os relatórios deverão ser entregues impressos devidamente  assinados pelos 
proponentes de acordo com os prazos acima estabelecidos.  
 
12.4. Ao se inscreverem, os concorrentes reconhecem a inexistência de plágio e de 
utilização indevida de textos e imagens sem autorização no projeto, assumindo 
integralmente a autoria e respondendo exclusivamente por eventuais acusações ou pleitos 
nesse sentido.  
 
12.5. No cumprimento das disposições constantes neste Edital deverão ser obedecidas as 
normas referentes à legislação eleitoral, no que for pertinente.  
 
12.6. O não cumprimento das exigências constantes nos itens desta cláusula implicará a 
adoção de medidas judiciais cabíveis e a inscrição do proponente na relação de 
inadimplentes do Cadastro Informativo dos Créditos Quitados do Setor Público Federal – 
CADIN.  
 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
13.1. Este Edital será publicado na forma legal no DOU, bem como as legislações 
pertinentes, e estarão disponíveis, ainda, no site Prefeitura Municipal de Itaverava 
http://www.itaverava.mg.gov.br 
13.2. Em caso de desistência, impossibilidade de recebimento da bolsa ou não 
cumprimento das exigências estabelecidas neste Edital por parte do(s) Proponente(s) 
contemplado(s), os recursos serão destinados a outro(s) Proponente(s) classificado(s) como 
suplente, sendo observada a ordem de classificação discriminada pelo Comitê de 
Avaliação.  
13.3. Os contemplados autorizam, desde já, a Prefeitura Municipal Itaverava e o Governo 
Federal, o direito de mencionar seu apoio e de utilizar em suas ações de difusão, quando 
entenderem oportuno, sem qualquer ônus, as peças publicitárias, fichas técnicas, material 
audiovisual, imagens, biografias, fotografias e os relatórios de atividades dos serviços 
aprovados neste Edital e demais direitos patrimoniais. 
13.4. À Secretaria Municipal de Cultura e à Prefeitura fica reservado o direito de 
prorrogar, revogar, corrigir ou anular este Edital havendo motivos ou justificativas para 
tais procedimentos devidamente apresentados nos autos do processo de origem.  
13.5. Para dirimir qualquer dúvida ou questões relacionadas com o presente Edital, fica 
eleito o foro da Comarca de Conselheiro Lafaiete, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.  
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13.6. Os Proponentes que entregarem de forma incompleta os documentos listados neste 
Edital, ou fora do prazo estabelecido, terão suas propostas inabilitadas, (exceto quanto ao 
item 10.3).  
13.7. O ato de Inscrição do Proponente pressupõe a aceitação e plena concordância e 
compromisso de cumprimento de todos os critérios e condições dos termos integrais deste 
Edital. 
13.8. Os contemplados no presente Edital deverão assinar o Termo de Repasse (Anexo IV), 
sendo este instrumento a formalização do repasse financeiro e compromissos assumidos 
pelo Proponente.  
13.9 Em caso de dúvida, o Proponente poderá entrar em contato através do endereço 
eletrônico licitacao@itaverava.mg.gov.br 
13.10. O Proponente se responsabiliza pela veracidade das informações que poderão ser 
verificadas a qualquer momento pela Administração Pública.  
13.11. É parte integrante deste Edital: 
a) Anexo I – Ficha de Inscrição e Proposta de Ação 
b) Anexo II – Modelo de Carta de Representação para Grupos e/ou Coletivos Culturais 
c) Anexo III – Modelo de Declaração de Residência 
d) Anexo IV – Termo de Repasse  
e) Anexo V – Auto Declaração 
f) Anexo VI – Modelo de Relatório Final 
 
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 
 
Itaverava, 05 de Novembro de 2020. 
 
 
 

 
Tatiana Rezende de Matos 

Secretaria Municipal de Cultura 
 
 
 
 
 

José Flaviano Pinto 
Prefeito Municipal 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 002/2020 

CONCESSÃO DE BOLSAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020 
 
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO E PROPOSTA DE AÇÃO  
 

1. TIPO DE INSCRIÇÃO 
 

(   ) Pessoa Física  (   ) Pessoa Jurídica 
 

2. CATEGORIA 
 

(____________________________________________________) 
 

3. DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO(A) 
(Preencher somente no caso de Pessoa Física ou Representante de Grupos e/ou Coletivos 
Culturais) 
 
Nome Completo: 
Nome do Grupo e/ou Coletivo Cultural: 
Endereço:                                              Telefone: 
Data de Nascimento:                                   RG:                         CPF: 
E-mail:                                                         Tempo de Atuação na Categoria:  
Página da internet (exemplo: Facebook, Instagram, site, canal no Youtube, etc.): 
 

4. DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO(A) 
(Preencher somente no caso de Pessoa Jurídica com CNPJ) 
 
Nome Fantasia: 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
E-mail da instituição:                                   Tempo de Atuação na Categoria: 
Página da internet do representado (exemplo: Facebook, Instagram, site, canal no Youtube, 
etc.): 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
Nome: 
CPF:                                                            RG:                  Data de nascimento: 
Endereço:                                                 Telefone: 
E-mail: 
 

5. PROPOSTA DE AÇÃO 
 
I - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 
Valor:   Data: 
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II - IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA CULTURAL  A SER EXECUTADA 
Nome da proposta cultural :   
Descreva sua proposta. 
O que você pretende realizar?  
Qual o seu objetivo ao desenvolver tal proposta?   
Detalhe as Atividades que serão executadas em tópicos:   
Público-Alvo. Para quem a sua proposta se destina?   
Qual a forma de transmissão da sua proposta online e onde o que você transmitir ficará 
registrado para acesso futuro?  
Como a comunidade ficará sabendo da (s) sua(s) ação(ões)?   
Descreva abaixo os itens que serão pagos com os recursos desta proposta cultural, caso 
seja classificada. 
(se for preciso acrescente mais linhas antes do TOTAL)  
NOME DO SERVIÇO/CONTRATO  
DESCRIÇÃO BREVE  
QUANTIDADE  
VALOR UNITÁRIO  
VALOR TOTAL 
        
           
TOTAL   
    
VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO   
 
Assinatura do Proponente:   
Local, data   
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DECLARAÇÃO 
 
Declaro nos termos da Lei Federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983, resido no local 
informado, ficando, sujeito, no entanto, às penalidades previstas no artigo 299 do Decreto 
Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal), caso se constate que a declaração 
é falsa. Declaro ainda que estou ciente de que, em caso de utilização de qualquer meio 
ilícito ou imoral ou declaração falsa para a participação EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 
002/2020 - CONCESSÃO DE BOLSAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC Nº 
14.017/2020, incorrerei nas penalidades previstas nos artigos 171 e 299 do Decreto Lei nº 
2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal). 
 
 
 
 
 
Assinatura Candidato 
 
 
 
 
Documento de Identificação - RG 
 
 
 
 
Local e data 
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ANEXO II - CARTA DE REPRESENTAÇÃO PARA GRUPOS E/OU COLETIVOS 
CULTURAIS 

 

 
À Secretaria Municipal de Cultura e Turismo  

Itaverava, __de   _______ de 2020. 

 

Nós, abaixo assinados e qualificados, membros da ______________________________________, 

declaramos para os devidos fins de fato e de direito que designamos o(a) Sr.(a) 

______________________________________, inscrito(a) no CPF nº _______________________, 

residente à ___________________________________________________________ como 

REPRESENTANTE no Edital de chamada pública nº 002/2020 para concessão de bolsas 

ao setor cultural - LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020. 

(Anexar junto a essa declaração à cópia do documento de identidade de todos os membros 

do grupo. 

 

NOME CPF ASSINATURA 
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ANEXO III -  DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 
 
 

Eu,  ____, inscrito no CPF  n° 

  , RG nº    , declaro que 

  _________, inscrito no 

CPF nº    RG nº  _________________  reside no seguinte 

endereço: _____________________________________________________________ 

 

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente das 

informações aqui prestadas. 

 

Itaverava,  /  /  . 

 

 

 

(assinatura do declarante) 
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ANEXO IV - TERMO DE REPASSE 

 
O MUNICÍPIO DE ITAVERAVA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na _______________________, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, XXXXXXXXXXXXXX, doravante 
denominado simplesmente MUNICÍPIO e PESSOA FÍSICA [(nome), brasileiro (a), (estado 
civil), (profissão), inscrito (a) no CPF sob o nº XX e no RG sob o nº XX, residente e 
domiciliado na (rua/avenida, nº, bairro), no Município de ITAVERAVA – MG, CEP 
XXXXXXXX ou PESSOA JURÍDICA [(nome), pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob o nº XX, com sede na (rua/avenida, nº, bairro), no Município de ITAVERAVA – 
MG, CEP XXXXXXXX, , neste ato representado pelo Sr(a) (nome), inscrito (a) no CPF sob o 
nº XX e no RG sob o nº XX, doravante denominado simplesmente BOLSISTA, celebram o 
presente termo de repasse, mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - O presente termo tem como objeto o pagamento de Bolsa na Categoria 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tendo em vista a seleção do BOLSISTA no Edital 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, autorizado pelo Processo Administrativo nº 
xxxxxxxxxxxxxxx.  

1.2 – Faz parte integrante desse Termo de Repasse o Edital xxxxxxxxxxxxxx de, a inscrição 
do BOLSISTA, bem como o projeto que ele apresentou quando da inscrição.  

CLÁUSULA SEGUNDO – DO VALOR E DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

2.1 - O município pagará a Bolsa no valor de R$.... (.....), como incentivo ao BOLSISTA 
para (descrever a atividade do projeto que apresentou quando da inscrição). 

2.2 - Os recursos serão repassados através de transferência bancária em conta específica 
em nome do BOLSISTA. 

CLÁUSULA TERCEIRO – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 As despesas com a execução deste Termo correrão à conta de dotação orçamentária 
própria do orçamento vigente descrita na Ficha xxx, sendo a rubrica: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

4.1 - Os contemplados ficarão obrigados a encaminhar à Secretaria Municipal de Cultura, 
Turismo, um relatório a título de prestação de contas até 29/12/2020 após a execução da 
proposta apresentando o desenvolvimento da mesma. 

4.2 - Ficam sob a responsabilidade dos contemplados, todos as contratações, custos e 
encargos para o desenvolvimento e manutenção do projeto selecionado, inclusive os 
respectivos direitos autorais, de acordo com a legislação vigente.  
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4.3 - Todos os relatórios deverão ser entregues impressos e devidamente assinados pelos 

proponentes de acordo com os prazos acima estabelecidos.  

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO 

5.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Conselheiro Lafaiete, para dirimir as 
controvérsias decorrentes do presente contrato. 

E por estarem plenamente de acordo, assinam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual 
teor para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

ITAVERAVA, ____ de ______ de 20___. 

 
 
MUNICÍPIO DE ITAVERAVA 
 
  
 
NOME 
Bolsista  
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ANEXO V – AUTODECLARAÇÃO 

 
DECLARO, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta 
declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal.  
 
1. Não emprego pessoas menores de 18 (dezoito) anos de idade, nos termos do inciso V do 
art.27, da Lei Federal nº 8.666/93, e do Decreto Federal nº 4.358/2002  
 
2. Não ser servidor (Público aposentado ou em atividade de qualquer esfera do governo); 
nem Membro da Comitê de Avaliação.  
 
3. Comprovo atuação na área artística e cultural nos ____ anos e ____ meses anteriores à 
data de publicação da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020; sendo vedada a participação 
com menos de 24  meses da  publicação da referida lei. 
 
4. Estar ciente do conteúdo integral do presente edital, sabendo que a documentação, bem 
como as informações e vídeos apresentados por mim são de minha total responsabilidade. 
Cabendo sanção administrativa e judicial em caso de falsidade documental;  
 
5. Disponho dos direitos autorais da proposta apresentada neste edital, bem como de 
todas as autorizações de direito de imagem e som sobre a obra artística;  
 
6. Estar ciente de que todos os contatos, contratações, custos e encargos referentes ao 
desenvolvimento do projeto proposto por mim, inclusive o pagamento de direitos autorais 
e obtenção de direito de imagem, de acordo com a legislação vigente (ex.: ECAD, SBAT, 
etc), quando for o caso, são de minha responsabilidade;  
 
7. Autorizo a Secretaria de Cultura do município de Itaverava - MG a publicar e divulgar, 
mediante reprodução, distribuição, comunicação ao público e quaisquer outras 
modalidades de utilização, sem quaisquer ônus, por tempo indeterminado, os conteúdos 
deste credenciamento;  

 
8. Declaro estar ciente e de acordo que a publicação e divulgação dos materiais poderá ser 
realizada inclusive em universidades, escolas, seminários, congressos, outros eventos e na 
mídia em geral, no Brasil e no exterior, observadas as legislações vigentes de cada país. 
 

 
Itaverava,  de  de 2020. 
 
 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO IV – MODELO DE RELATÓRIO FINAL 

 
 
 

Nome do Proponente:    

 

Nome do Projeto:  _________________ ______________________ 

 

CPF/CNPJ do representante: _ _____________________________________________________  
 
 

1) Faça uma breve descrição da atividade realizada. 

2) Faça uma breve descrição dos resultados alcançados. 

3) Faça uma breve descrição dos resultados que ainda pretende alcançar após a 

conclusão dessa etapa do processo. 

4) A atividade foi realizada por meio das redes sociais? Se sim, insira aqui o link. 

5) Anexe a esse documento registro de mídia da atividade realizada (áudio, fotos e/ou 

vídeo) entregues por meio físico (CD, DVD; Pendrive, dentre outros) ou digital (link 

transferência de arquivo, dentre outros). 

 
Itaverava,  de  de 2020. 
 
 
 
 
 

Assinatura do Proponente 
 


