EDITAL N° 01/2020
PARA SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS (LEI Nº 14.017 DE
2020)

O Município de Encantado/RS comunica aos interessados que está procedendo a
seleção de projetos culturais destinados a apoiar a 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, na forma da Lei
Federal nº 14.017 de 29 de junho de 2020 e Decreto Municipal n° 186, de 22 de setembro de
2020.
1.

OBJETO

1.1 O presente Edital tem por objeto a seleção de projetos culturais de jurídicas de direito
privado com objetivo de fomentar ações que serão realizadas de forma online na modalidade
de produção virtual de até 30 minutos. Este edital de chamamento público premiará projetos
culturais nos seguintes segmentos:
MODALIDADE Pessoa Jurídica de direito privado
DO
PROPONENTE
FINALIDADE

Produção virtual de até 30 minutos

SEGMENTO

Artes visuais;

CULTURAL

Audiovisual;
Capoeira;
Dança;
Literatura;
Música;

e outras atividades que se enquadram na área cultural.
VALOR

DO Serão selecionados 8 projetos, cada projeto receberá R$

PROJETO

11.050,47 (onze mil e cinquenta reais e quarenta e sete
centavos)

TEMAS A SER Todos os temas abaixo citados dizem respeito ao
ESCOLHIDOS

Município de Encantado:
- Canto da Lagoa;
- Educação para o trânsito;
- História das comunidades;
- História das etnias;
- Linha do tempo da história do município;
- Museus;
- Reciclagem de lixo;
- Resgate histórico dos moinhos;
- Suinofest.

1.2

Cabe ao proponente a escolha do tema entre aqueles propostos no edital.

1.3

Pode haver mais de um interessado em cada tema proposto.

1.4

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.
1.5 Não serão aceitos conteúdos digitais de caráter religioso ou político, de eventos
esportivos, de concursos, de publicidade institucional ou corporativa, de televendas,
infocomerciais; obra promocional; obra pornográfica.

2.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. O presente Edital destina-se a proponentes pessoa jurídica de direito privado com ou
sem fins lucrativos localizados e atuantes na área cultural em Encantado.

2.2. Cada proponente poderá inscrever 1 (um) único projeto no presente Edital.
2.3. O proponente é o responsável legal pela elaboração e execução do projeto cultural, nos
termos da legislação vigente.
2.4 O representante legal de pessoa jurídica proponente não pode ser responsável legal por
outro projeto cultural, no âmbito deste edital, sob pena de desclassificação de todos os
projetos dos quais faça parte.

3.

INSCRIÇÃO DO PROJETO

3.1 A inscrição deve ser realizada por meio de formulário digital, disponibilizado pelo link:
https://forms.gle/qLNZd2rkm5GP16jA7, do dia 05 de outubro até 19 de outubro, às 13h.
3.2 O proponente deverá preencher o Plano de Trabalho disponibilizado junto ao formulário
digital.
3.3 O proponente deve encaminhar cópia dos documentos obrigatórios junto à Prefeitura de
Encantado até o dia 26 de outubro, às 15h.
a) Documento que comprove o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido pela
Receita Federal, se houver;
b) Comprovante do endereço;
c) CPF e RG do(s) representante(s) legal(is); se não houver CNPJ, CPF e RG de todos os
integrantes.
3.4 Por ocasião da inscrição, o proponente declara, sob as penas da Lei, verdadeiras as
informações prestadas no projeto e em seus anexos.

4.

LIMITE

DE

FINANCIAMENTO,

VALORES

DA

PREMIAÇÃO

E

PRESTAÇÃO DE CONTAS
4.1 Serão selecionados 8 projetos, cada projeto receberá R$ 11.050,47 (onze mil e cinquenta
reais e quarenta e sete centavos)
4.2 A prestação de contas será composta por notas fiscais de serviços e/ou materiais para a
realização do projeto.
4.3 A prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 1º de dezembro de 2020.
4.4 Será recomendada para não aprovação a prestação de contas na ocorrência de qualquer
das hipóteses a seguir:
a) Não execução do objeto pactuado;
b) Desvio de finalidade.
5. DA HABILITAÇÃO E DA SELEÇÃO DOS PROJETOS CULTURAIS
5.1 A habilitação e seleção serão realizadas pelo Comitê Gestor Municipal.
5.2 É vedada a participação nos projetos habilitados para a seleção, em qualquer função,
mesmo que gratuitamente, de membro do Comitê Gestor Municipal, de agentes públicos
vinculados a Prefeitura Municipal de Encantado, de candidatos a cargos elegíveis no ano de
2020 e de pessoas físicas e jurídicas que não sejam residentes no município de Encantado.
5.3 Serão avaliados todos os projetos culturais habilitados.
5.4 O Comitê Gestor Municipal avaliará o mérito dos projetos, de acordo com os seguintes
critérios e pontuações:

CRITÉRIOS

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Consistência da proposta (coerência e clareza)

40

Originalidade das atividades propostas

30

Qualidade do Vídeo (Imagem, som, postura)

30

TOTAL

100

5.5 Serão considerados classificados os projetos que receberem nota final igual ou superior a
60 (sessenta) pontos, em ordem decrescente de pontuação.
5.6 Havendo empate de pontuação entre as propostas, a classificação deve considerar
prioridade para o projeto que obtiver maior pontuação nos critérios com maior peso.
5.7 Persistindo o empate, a classificação será realizada por sorteio.
5.8 Os demais projetos serão considerados não classificados.
5.9 Não havendo número suficiente de classificados, os valores remanescentes serão
divididos entre os selecionados.

6. DOS RECURSOS
6.1 O proponente inabilitado poderá recorrer da decisão no prazo máximo de 5 (cinco) dias
corridos após a publicação dos resultados.
6.2 O recurso, dirigido ao Comitê, deverá ser encaminhado exclusivamente pelo endereço
eletrônico educacaoeculturaencantado@gmail.com
7.

DA

FORMALIZAÇÃO

DO

TERMO

DE

RESPONSABILIDADE

E

COMPROMISSO
7.1 O proponente responsável por projeto cultural selecionado deverá apresentar ao Comitê
Gestor Municipal, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data da publicação da
homologação do resultado definitivo, comprovante de conta corrente na qual serão
movimentados os recursos do projeto cultural.
7.2 O pagamento será efetuado em até 20 dias úteis, contados da apresentação da prestação
de contas, mediante depósito em conta corrente.

7.3 Caso haja inconsistências, o comitê municipal de implementação das ações emergenciais
destinadas ao setor cultural poderá diligenciar junto a outros órgãos.
7.4 O proponente cultural deverá assinar o Termo de responsabilidade e compromisso no
prazo 7 dias corridos, contados a partir de sua convocação.
7.5 Constatadas a desistência do proponente, a desatualização cadastral, a não entrega de
documentos, o não atendimento à forma e aos prazos previstos nesta fase do Edital, ocorrerá
a convocação do suplente.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 O proponente selecionado autorizará a divulgação e/ou publicação da produção virtual,
bem como a transmitir e retransmitir o conteúdo nas redes sociais/site da Prefeitura de
Encantado;
8.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Gestor Municipal.
8.3 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado
ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do
proponente que o tiver apresentado, e caso tenha sido contratado, a rescisão do contrato, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.
GABINETE DO PREFEITO DE ENCANTADO, 1° DE OUTUBRO DE 2020.
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