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 CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 003/2020 

 
 
 

Edital para seleção de projetos com vista à realização de 

lives para o seguimento artístico de músicos e banda, 

oficinas de artesanato e produção desses eventos 

virtuais, com base no art. 2º, inciso III, da Lei n.º 

14.017/2020, bem como no artigo 10 e seguintes do 

Decreto Municipal 3.937/2020 e Lei Municipal n.º 

4.255/2020. 

 

 O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, representado por seu Prefeito 

Municipal, Sr. Clóvis Alberto Pires Duarte, através da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Turismo e Desporto, no uso das suas atribuições legais, TORNA 

PÚBLICO que, por meio deste Edital, SELECIONARÁ PROPOSTAS ARTÍSTICAS E 

CULTURAIS para exibição em plataformas digitais de acordo com a legislação aplicável 

e nas exigências estabelecidas neste Edital, respeitando os princípios da vinculação ao 

instrumento convocatório, julgamento objetivo, transparência, isonomia, legalidade, 

moralidade, impessoalidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, 

economicidade, eficiência, gratuidade e acesso à inscrição. 

 

 1. OBJETO 

1.1. Este edital tem por objeto premiar e valorizar os PROJETOS CULTURAIS, na 

forma estabelecida neste edital, como objetivo de prestar auxílio à Cultura, por meio de 

seus executores, ainda que informais, dada a situação fática a que o segmento está 

adstrito, observado a isonomia e equidade entre os candidatos, durante o estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto nº 06/2020, em atendimento à Lei Aldir 

Blanc nº 14.017/2020, em prol da Diversidade Cultural Brasileira (Municipal). 
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1.2. A criação destes Editais para Projetos Culturais, subdivididos nas seguintes áreas: 

Artesanato, Música; e Executores de técnicas para gravação, iluminação, transmissões, 

veiculação, e visa contemplar ações destes segmentos relacionados, desenvolvidos por 

proponentes residentes em São Sebastião do Caí, com atuação de no mínimo 02 (dois) 

anos. 

 

1.3. Cada projeto selecionado deverá apresentar 01 (uma) live em datas estabelecidas 

pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, com duração a ser 

estabelecida pela referida Secretaria.  

 

1.4. O presente edital é setorizado por áreas culturais específicas, das quais os projetos 

direcionados serão contemplados, de acordo com 02 (duas) especialidade, assim 

distribuídas: 

 1.4.1. EXECUÇÃO TÉCNICA: Filmagem, Iluminação, Sonorização, Veiculação 

dentre outros. 

 1.4.2. EXECUÇÃO DE LIVE: Show Artístico (MÚSICA) E ARTESANATO. 

 

1.5. Os projetos devem seguiras predeterminações deste edital, sendo avaliados pelo 

Comitê Municipal, de acordo com os critérios, prazos e demais determinações. 

 

1.6. Assim que escolhido cada projeto, este assinará contrato com o Poder Executivo 

Municipal, dando, em sequência, início a sua execução. 

 

1.7. Cada projeto selecionado receberá o valor e a pontuação em conformidade com o 

Anexo I deste Edital. 

 

1.8. O presente Chamamento Público encontra-se regulamentado, também, por 

legislação municipal, através do Decreto Municipal nº 3.937, de 01 de setembro de 

2020, e Lei Municipal n.º 4.255, de 20 de outubro de 2020. 

 

2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DOS RECURSOS E DA GESTÃO 
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2.1. O edital contará com recursos financeiros na ordem de R$ 138.679,90 (cento e 

trinta e oito mil e seiscentos e setenta e nove reais e noventa centavos), oriundos 

do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020, para fins de valorização da 

cultura local e regional. 

2.2. As premiações culturais serão determinadas por setorização, em conformidade com 

o item 1.4, obedecendo-se a ordem de classificação. Dessa forma, o resultado final 

contemplará os projetos/iniciativas melhores pontuadas dentro de cada setor. 

 

2.3. A gestão deste Edital será realizada pelo Comitê Municipal, determinado pelo 

Decreto Municipal n.º 3.937/2020, contanto com o auxílio da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Turismo e Desporto e do Conselho Municipal de Cultura. 

 

2.4. NÃO HAVENDO PROJETOS CLASSIFICADOS PARA ATINGIR A DISTRIBUIÇÃO 

SETORIZADA PREVISTA NO ITEM 1.4. DESTE EDITAL, OS RECURSOS 

DIRECIONADOS E NÃO ATINGIDOS, PODERÃO SER OBJETO DE NOVO 

CONCURSO DE PROJETOS, A SER PUBLICADO POSTERIORMENTE, DENTRO DO 

PRAZO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELO GOVERNO 

FEDERAL, MEDIANTE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA 

FISCALIZAÇÃO DO RECURSO. 

 

2.5. O prazo de vigência do presente edital será de 12 (doze) meses, prorrogável por 

uma única vez, contados a partir da publicação da Homologação do Resultado Final 

desta seleção no Diário Oficial dos Municípios – FAMURS e no site da Prefeitura 

Municipal de São Sebastião do Caí/RS. 

 

2.6. As despesas decorrentes do presente Edital serão custeadas pela seguinte dotação 

orçamentária: 

 

 45129  Despesa Principal 

 0400  Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto 

 0407  Fundo Municipal de Cultura 
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 13.392.0054.1040 Auxílio Emergencial Setor Cultural 

 3.3.3.90.36.000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

 

 45129  Despesa Principal 

 0400  Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto 

 0407  Fundo Municipal de Cultura 

 13.392.0054.1040 Auxílio Emergencial Setor Cultural 

 3.3.3.90.39.000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

 45159  Despesa Principal 

 0400  Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto 

 0407  Fundo Municipal de Cultura 

 13.392.0054.1040 Auxílio Emergencial Setor Cultural 

 3.3.3.50.4.000000 Subvenções Sociais 

 

 3. PREMIAÇÃO 

3.1. O Município de São Sebastião do Caí, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Turismo e Desporto, do Conselho Municipal de Cultura e do Comitê 

Municipal de implementação das ações emergenciais destinadas ao setor cultural, 

premiará: 

 

a) Propostas para execução técnica em filmagem, iluminação, sonorização, 

veiculação, dentre outros. 

a.1) O montante total do recurso destinado a esta finalidade é de R$ 11.479,90 

(onze mil e quatrocentos e setenta e nove reais e noventa centavos). 

 

 b) Execução de Live: 

 b.1) Show Artístico (MÚSICA): perfazendo a estimativa de R$ 111.600,00 (onze 

mil e seiscentos reais). 

 b.1.1) Será repassado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por integrante 

devidamente habilitado. 
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 b.2) Artesanato: perfazendo o total de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos 

reais). 

 b.2.1) Será repassado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por oficineiro 

devidamente habilitado. 

 

 4. PROCESSO SELETIVO 

4.1. O presente concurso compreenderá as seguintes fases: 

a. Inscrição; 

b. Habilitação: de caráter eliminatório; 

c. Seleção: de caráter meritório, classificatório e eliminatório, à qual serão 

submetidos somente os candidatos habilitados na fase anterior; e 

d. Homologação: ato administrativo por meio do qual é confirmado o resultado final 

do concurso. Nessa fase serão conhecidos os candidatos selecionados para 

recebimento dos prêmios. 

 

4.2 Entende-se por iniciativas HABILITADAS aquelas que encaminharem, no 

momento da inscrição, a documentação obrigatória prevista neste Edital. 

 

4.3 Entende-se por iniciativas CLASSIFICADAS aquelas que obtiverem na Fase de 

Seleção nota final mínima de 60 (sessenta) pontos. 

 

4.4 Entende-se por iniciativas SELECIONADAS as que obtiverem as maiores notas 

levando-se em conta os critérios de seleção e o processo de desempate do item 9.7 

deste Edital. 

 

4.5 A seleção das propostas não obrigará o Município de São Sebastião do Caí/RS a 

repassar imediatamente os recursos aos candidatos selecionados, caracterizando 

apenas expectativa de direito. 

 

 5. INSCRIÇÃO 
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5.1. A inscrição implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste edital, das quais a Instituição ou Pessoa Física não poderão alegar 

desconhecimento. 

 

5.2. Cada candidato poderá apresentar somente uma iniciativa para a seleção. 

 

5.3 Na hipótese de haver mais de uma inscrição por candidato, seja Instituição ou 

Coletivo Cultural e seu(sua) representante, na mesma categoria ou em categorias 

distintas de acordo com o item 1.4. deste Edital, todas as iniciativas apresentadas por 

este candidato serão eliminadas em qualquer fase do Edital. 

 

5.4. Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas 

a qualquer tempo, implicarão a inabilitação da inscrição, aplicando-se as penalidades 

cabíveis conforme legislação vigente. 

 

5.5. Os candidatos são responsáveis pelas informações fornecidas e pelos documentos 

anexados, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento ou 

decorrentes da qualidade visual dos documentos enviados. 

 

5.6. As inscrições são gratuitas e poderão ser efetuadas em um período de 09 de 

novembro a 18 de novembro de 2020. 

 

5.7. Deverá preencher os dados e assinar todos os documentos obrigatórios constantes 

dos anexos deste edital. O candidato deverá protocolá-los presencialmente na 

Biblioteca Municipal de São Sebastião do Caí/RS, no período acima elencado. 

 

5.8. Poderão se inscrever produtores culturais ou grupos culturais ou artísticos, sendo 

pessoa física ou jurídica, que detenha os direitos sobre o conteúdo do projeto, 

contribuinte do município, com residência em São Sebastião do Caí, que atue no setor 

artístico e cultural por, pelo menos, 02 (dois) anos, a contar da data de decretação do 

estado de calamidade pública.  
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5.9. Não poderão ser proponentes órgãos ou entidades da administração pública, direta, 

federal estadual ou municipal; 

 

5.10. O responsável técnico/artístico deve ser o próprio proponente ou terceiro por este 

contratado para contribuir artisticamente com o projeto; 

 

5.11. A comprovação de atuação se dará por meio de portifólio (currículo artístico) a ser 

entregue na Biblioteca Municipal juntamente com a inscrição do projeto; 

 

5.12. Será um diferencial as propostas que abrangerem o contexto artístico-cultural local 

e apresentarem trabalhos autorais; 

 

5.13. Entende-se como Projeto Cultural planos, ações ou conjunto de ações criadas, em 

um determinado tempo e com determinado orçamento, apresentadas em formulário 

específico e selecionadas por meio de avaliação, que visam a criação de um Produto 

Cultural com destinação exclusivamente pública; 

 

5.14. Entende-se como Produto Cultural o objeto final do Projeto, com relevância e 

contribuição cultural para o município de São Sebastião do Caí/RS e apresentação e 

realização, prioritariamente, no município; 

 

5.15. Somente poderão ser inscritos os projetos culturais, para os itens compatíveis, que 

visem a exibição, utilização e circulação de bens, obras e produtos, bem como a 

realização de eventos ou outras formas amplas de divulgação cultural; 

 

5.16. O mesmo projeto não poderá ser apresentado fragmentado ou parcelado por 

proponentes diferentes; 

 

5.17. Após a inscrição, os projetos só poderão ser alterados ou modificados em 

qualquer esfera, seja técnica, de cronograma, orçamentária e outras, mediante 
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solicitação do Comitê Municipal de implementação das ações emergenciais destinadas 

ao setor cultural ou pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e 

Desporto; 

 

5.18. As organizações sociais só poderão pleitear recursos se o projeto não estiver 

contemplado em contrato de gestão celebrado com a Administração Pública e se o 

mesmo tiver caráter artístico-cultural; 

 

5.18.1 Todos os projetos apresentados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Turismo e Desporto, ao Conselho Municipal de Cultura e ao Comitê Municipal de 

implementação das ações emergenciais destinadas ao setor cultural, desde que 

atendam a todas as exigências legais, serão aceitos e considerados como inscritos. 

 

6. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

6.1. O proponente, pessoa física ou jurídica, deve entregar o formulário de inscrição 

corretamente preenchido nos moldes do edital, juntamente com a apresentação do 

projeto compatível com o edital escolhido e toda a documentação solicitada, conforme 

discriminado abaixo: 

 

 PESSOA FÍSICA: 

a) Ter, no mínimo, 18 anos completados até o final do prazo do inscrição do edital 

escolhido; 

b) Formulário de Inscrição (Anexo II), devidamente preenchido e assinado pelo(a) 

representante legal da instituição e/ou Pessoa Física; 

c) Apresentação da proposta (Anexo III ou Anexo IV) 

d) Termo de Compromisso de Inscrição (Anexo V) 

e) Termo de Autorização de Uso de Imagem (Anexo VIII) 

f) Cópia de cédula de identidade e do CPF; 

g) Cópia de documentos (conta de luz, água ou telefone) que comprovem residência 

do proponente no município de São Sebastião do Caí/RS; 
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h) Cada artista poderá se inscrever em uma única proposta, seja individual ou 

coletiva; 

i) Indicar Conta Bancária de titularidade do proponente; 

j) Portifólio que comprove, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses de realização de 

atividades culturais - relatório de atividades na área de atuação, bem como, cópias de 

materiais diversos que ajudem os avaliadores a conhecerem melhor a atuação da 

instituição cultural, tais como: cartazes, folders, fotografias ou material audiovisual 

(DVDs ou CDs), folhetos, matérias de jornal, sítios da internet, outros materiais. Os 

candidatos poderão apresentar outros materiais que julguem significativos para a 

avaliação, tais como depoimentos, programas, convites para participar de eventos, entre 

outras formas de registro das ações referentes ao objeto do Edital; 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Não poderá haver duplicidade de cadastro. O artista deverá optar em realizar a 

inscrição como pessoa física ou jurídica. 

 No caso de participação de menores convidados para a apresentação, será 

obrigatória a autorização dos pais ou responsáveis, conforme legislação vigente. 

 

PESSOA JURÍDICA: 

a)  Registro Comercial, no caso de empresa individual, com cópia do RG e CPF do 

representante; 

b) Ato construtivo e todas as demais alterações devidamente registradas; 

c) Prova de inscrição no CNPJ; 

d) Prova de inscrição no Estado ou declaração de Não-Inscrição; 

e) Prova de Inscrição Municipal; 

f) Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa 

da união; 

g) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual; 

h) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal; 

i) Prova de situação regular perante o INSS; 

j) Prova de situação regular perante o FGTS – CRF; 
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l) Formulário de Inscrição (Anexo II), devidamente preenchido e assinado pelo(a) 

representante legal da instituição e/ou Pessoa Física; 

m) Apresentação da proposta (Anexo III ou Anexo IV) 

n) Termo de Compromisso de Inscrição (Anexo V) 

o) Termo de Autorização de Uso de Imagem (Anexo VIII) 

k) Ficha de Declaração de Representante de Grupo (Anexo VII) 

l) Cópia de documentos (conta de luz, água ou telefone) que comprovem residência do 

representante legal da empresa no município de São Sebastião do Caí/RS, bem como 

comprovar o endereço da empresa do proponente no município; 

m) Portifólio que comprove, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses de realização de 

atividades culturais - relatório de atividades na área de atuação, bem como, cópias de 

materiais diversos que ajudem os avaliadores a conhecerem melhor a atuação da instituição 

cultural, tais como: cartazes, folders, fotografias ou material audiovisual (DVDs ou CDs), 

folhetos, matérias de jornal, sítios da internet, outros materiais. Os candidatos poderão 

apresentar outros materiais que julguem significativos para a avaliação, tais como 

depoimentos, programas, convites para participar de eventos, entre outras formas de 

registro das ações referentes ao objeto do Edital; 

 

6.2. Não será aceita qualquer complementação, modificação ou substituição de 

documentos após o prazo previsto no edital e a falta de qualquer dos documentos 

acarretará a inabilitação do proponente. 

6.3. São de inteira responsabilidade do interessado a veracidade e autenticidade de 

todos os dados inseridos no Requerimento de Inscrição e nos demais documentos 

entregues, sendo o único responsável pelas informações e documentos encaminhados, 

isentando a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de qualquer 

responsabilização civil ou penal, estando o interessado ciente da responsabilidade 

criminal por falsidade documental.  

6.4. É de inteira responsabilidade do interessado a entrega das cópias da 

documentação solicitadaem perfeitas condições de legibilidade e leiturabilidade, sem 

rasuras e dentro do prazo de validade, sendo que a ausência ou impossibilidade de 

leitura de qualquer uma delas desabilitará ainscrição. 
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6.5. O ato de inscrição implicará a prévia e integral concordância com todas as 

normas deste Edital e não implica na seleção e/ou contratação do interessado por parte 

da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. 

6.5.1. Não serão admitidas inscrições realizadas: 

6.5.2. Após o encerramento das inscrições; 

6.5.3. Sem a entrega e protocolo dos documentos exigidos para a participação. 

 

 7. HABILITAÇÃO 

7.1. A fase de habilitação, de caráter eliminatório, será realizada pelo Comitê Municipal 

de implementação das ações emergenciais destinadas ao setor cultural, em 

conformidade com o disposto no Decreto Municipal n.º 3.937/2020. 

7.2. As inscrições que incorrerem nas vedações deste Edital serão eliminadas. 

7.3. A candidatura que não se apresentar nas formas e prazos estabelecidos neste 

Edital e seus subitens, será inabilitada. 

7.4. A não apresentação de quaisquer dos documentos exigidos neste Edital ou em 

desacordo com o estabelecido neste certame implicará na imediata inabilitação da 

inscrição. 

7.5. O Resultado Preliminar da Fase de Habilitação será divulgado pelo site do 

Município de São Sebastião do Caí e no Diário Oficial dos Municípios (FAMURS), 

fazendo constar da publicação: 

a) Objeto da Proposta; 

b) Nome do candidato; 

c) CNPJ da Instituição Cultural / CPF do(da) representante; 

d) Motivo da inabilitação (quando for o caso). 

7.6. Aos candidatos inabilitados caberá pedido de reconsideração à Comissão Técnica 

de Habilitação, no prazo de 2 (dois) dias, contados a partir da data de publicação do 

resultado desta fase no Diário oficial do Município, exclusivamente por meio do 

Formulário-Modelo para Pedido de Reconsideração. 

7.7. O pedido de reconsideração deve estar devidamente assinado pelo(a) 

representante da Instituição ou pela Pessoa Jurídica e deve ser protocolado na 

Biblioteca Municipal de São Sebastião o Caí/RS. 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, em São Sebastião do Caí/RS. 

CEP 96.760-000 
 

7.8. O pedido de reconsideração que tenha por finalidade exclusiva encaminhar 

documentação que não foi entregue no prazo previsto de inscrição, será indeferido. 

7.9. A análise do pedido de reconsideração constará em ata da Comissão Técnica de 

Habilitação. 

7.10. Após a análise e percorrido o prazo dos pedidos de reconsideração, o Resultado 

Final da Fase de Habilitação será publicado no Diário Oficial do Município (FAMURS) e 

no site da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí/RS; 

 

8. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

8.1. O Comitê Municipal de implementação das ações emergenciais destinadas ao setor 

cultural, instituído pelo Decreto Municipal n.º 3.937/2020, composto pelos seguintes 

membros: 

 01 (um) membro representante da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Turismo e Desporto; 

 01 (um) membro representante da Secretaria Municipal da Fazenda, 

Gestão e Recursos Humanos; 

 01 (um) gestor da Cultura em nível local; 

 01 (um) membro da sociedade civil constituída; 

 01 (um) representante do Conselho Municipal de Cultura; 

 01 (um) Advogado inscrito na OAB/RS; 

 01 (um) Contador inscrito no CRC/RS. 

 

8.2. O Comitê Municipal é soberano em suas decisões. 

8.3. Caberá ao Comitê Municipal a verificação do cumprimento dos requisitos 

estabelecidos no Edital, bem como a definição do valor do repasse, referente às lives, a 

ser destinado em parcela única,com base nos parâmetros estabelecidos no item 1.4. 

8.4. A Comissão de Seleção indicará uma lista de suplentes. Caso haja disponibilidade 

derecursos orçamentários, osmesmos poderão ser contemplados posteriormente, 

conforme já previsto neste Edital.  

8.5. Os trabalhos do Comitê Municipal serão registrados em ata, a qual será assinada 

pelos membros presentes. 
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 9. SELEÇÃO E JULGAMENTO 

9.1. O Comitê Municipal avaliará as iniciativas habilitadas, a partir do Formulário de 

Inscrição e do Portifólio enviado como comprovante das ações desenvolvidas, e atribuirá 

nota de 0 a 100 (zero a cem) pontos quanto à adequação aos requisitos especificados 

em cada item concorrido, que toma em conta, os benefícios culturais, sociais e 

econômicos oferecidos às comunidades onde os candidatos atuam, com o propósito de 

valorizar ações de formação,  assistência e intercâmbio, participação social e 

mobilização em rede, informação, promoção e comunicação direcionadas à Diversidade 

Cultural e que restam com as atividades culturais prejudicadas por motivo da pandemia 

da Covid-19, conforme os seguintes critérios e pontuações dispostos no Quadro de 

Avaliação de Seleção previsto no ANEXO I. 

 

9.2. Serão desclassificadas as candidaturas que não obtiverem nota final mínima de 60 

(sessenta) pontos. 

 

9.3. Se houver discrepância maior ou igual a 30 (trinta) pontos, no julgamento do Comitê 

Municipal, entre os resultados das avaliações de uma iniciativa, a mesma iniciativa 

passará por uma terceira avaliação. 

 

9.4. A nota final será obtida a partir do cálculo da média aritmética simples entre as 

notas dos avaliadores. 

 

9.5. O candidato que já estiver sido selecionado em outro edital público, chamada 

pública ou outro instrumento de seleção pública, cujo objeto seja o atendimento ao 

inciso III do art. 2º da Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020, será colocado ao final da lista de 

classificação, podendo ser convocado o próximo candidato da lista de classificação, 

observados os critérios de regionalização, a categoria de inscrição, ordem decrescente 

de pontuação, o prazo de vigência deste edital e a disponibilidade orçamentária e 

financeira, a fim de se evitar que os recursos aplicados se concentrem nos mesmos 
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beneficiários, na mesma região geográfica ou em um número restrito de instituições ou 

de coletivos culturais. 

 

9.6. Será eliminada em qualquer fase do Edital a candidatura que tiver sua atuação e/ou 

material comprovadamente associado ao desrespeito aos direitos humanos. 

 

9.7. Havendo empate na totalização dos pontos, o desempate beneficiará o candidato 

que: 

a) Não tenha sido selecionado em outro edital público, chamada pública ou outro 

instrumento de seleção pública, cujo objeto seja o atendimento ao inciso III do art. 2º da 

Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020; 

b) Serão selecionadas e premiadas as propostas com melhor pontuação, em caso de 

empate na totalização dos pontos, o Comitê Municipal considerará a proposta que 

obtiver maior pontuação na soma do subitem “a”. Em caso de novo empate, será 

considerada a soma do subitem “b” e, sucessivamente. 

 

9.8. Persistindo o empate, o vencedor será decidido mediante sorteio, tal como 

determina, em caráter obrigatório, o § 2º do art. 45 da Lei n º 8.666/93, aqui aplicada 

subsidiariamente. 

 

9.9. O Resultado Preliminar da Fase de Seleção será registrado em ata e divulgado pelo 

Município de São Sebastião do Caí/RS pelo site do Município no Diário Oficial 

(FAMURS), fazendo constar da publicação: 

 

e) Objeto da Proposta; 

f) Nome do candidato; 

g) CNPJ da Instituição Cultural / CPF do(da) representante; 

h) Nota final obtida na avaliação. 

 

9.10. Ao candidato caberá pedido de reconsideração Comitê Municipal, no prazo de 2 

(dois) dias, contados a partir da data de publicação do resultado preliminar da Fase de 
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Seleção, mediante apresentação de justificativa, exclusivamente por meio do Formulário 

a ser entregue e protocolado na Biblioteca Municipal de São Sebastião do Caí/RS. 

 

9.11. O pedido de reconsideração à Comissão de Seleção não fundamentado será 

indeferido. 

 

9.12. Após aanálise e percorrido o prazo dos pedidos de reconsideração à Comissão 

de Seleção, publicará o resultado dos mesmos e a Homologação do Resultado Final 

deste Edital. 

 

10. ANÁLISE DOS PROJETOS 

10.1. Quanto à avaliação dos projetos, serão observados os seguintes critérios: 

a) O projeto deve ser exequível; 

b) O projeto deve ser compatível com a área cultural em que se pretende 

enquadrar; 

c) O projeto deve garantir o emprego de recursos no produto artístico como um 

todo; 

d) O projeto deve empregar caso necessário mão de obra de artistas, técnicos e 

agentes culturais na maioria residentes no município de São Sebastião do Caí/RS; 

e) A capacidade executiva do proponente, avaliada por meio de seu currículo e 

desempenho na realização de projetos anteriores; 

f) O interesse público, cultural e artístico; 

g) A factibilidade do cronograma de ações e atividades; 

h) As contrapartidas apresentadas; 

i) A contribuição e relevância da proposta na difusão cultural e democratização do 

acesso à cultura no município São Sebastião do Caí/RS. 

 

10.2 Os critérios para seleção e premiação das propostas, assim previstos no quadro 

do item 10.1, alínea de “a” a “e”, levarão em consideração as seguintes diretrizes, 

critérios e pontuação: 

a) Documentos; 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, em São Sebastião do Caí/RS. 

CEP 96.760-000 
 

b) Clareza na descrição do projeto; 

c) Comprovação de atuação artística; 

d) Conformidade com os objetivos deste edital de seleção; 

e) Viabilidade da proposta; 

f) Qualidade técnica da proposta; 

 

10.3 Serão consideradas classificadas as propostas que obtiverem o mínimo de 60 

pontos, equivalente a 60% do total máximo de pontuação dos critérios. 

10.4. As propostas serão classificadas por ordem decrescente de pontuação. 

 

10.5. Se aprovado o projeto, o interessado deve: 

a) Responder integralmente por qualquer questão legal relativa ao mesmo; 

b) O proponente deverá se responsabilizar pela boa qualidade de imagem, 

iluminação e som no dia da transmissão ao vivo (live) e seguir as orientações da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto e do Conselho 

Municipal de Cultura quanto à produção, enquadramento da câmera, bem como cumprir 

fielmente os horários estabelecidos para realização de cada apresentação; 

c) O proponente deverá estar com a equipe preparada e testar os equipamentos 

com uma hora de antecedência do início da atividade; 

d) O proponente deverá obedecer, rigorosamente, as medidas sanitárias 

estabelecidas em função do novo coronavírus (Covid-19) 

e) A Classificação etária deverá ser livre; 

f) Apresentar, junto com a cópia do projeto, por ocasião de inscrição, documentos 

comprobatórios de direitos autorais e/ou marcas registradas de terceiros ou de sua 

propriedade relacionadas ao projeto; 

 

10.6. A análise dos projetos será feita por ordem cronológica de inscrição, de acordo 

com as normas e prazos apresentados em cada edital vigente no momento da análise. 

 

10.7. O cronograma de apresentações dos projetos selecionados será definido pela 

Secretaria Municipal Educação, Cultura, Turismo e Desporto.  
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10.8 Para aprovação de um projeto, todos os gastos orçados com despesas, incluindo 

recursos materiais e humanos, deverão ser descritos minuciosamente e 

comprovadamente compatíveis com os valores praticados no mercado; 

 

10.9 Não serão aceitos e contemplados: 

a) Projetos que não atendam a todas as exigências e solicitações descritas na 

legislação pertinente à matéria e em cada edital de cultura; 

b) Eventos culturais cujo título contenha nome de patrocinadores; 

c) Projetos de conteúdo sectário ou segregacionista atinente à raça, cor, orientação 

sexual, gênero e religião ou que promova qualquer outra forma de preconceito; 

d) Projetos que não tenham conteúdo artístico-cultural; 

e) Projetos de cunho religioso, de promoção de instituições privadas ou públicas e 

de temas não relacionados diretamente com atividades culturais; 

f) Projetos que beneficiem terceiros sem anuência expressa dos mesmos; 

g) Festas beneficentes; 

h) Exposições de artes visuais em galerias privadas e espaços comerciais; 

i) Apresentações artísticas produzidas no exterior, com artistas residentes no 

exterior. 

 

 11. DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

11.1. O Município de São Sebastião do Caí/RS, divulgará, mediante publicação no site 

do Município e no Diário Oficial (FAMURS) a Homologação do Resultado Final deste 

Edital, obedecidos os critérios de regionalização e obedecida a ordem de classificação 

das notas obtidas pelos candidatos, e fazendo constar na publicação: 

a) Nome do candidato; 

b) CNPJ da Instituição Cultural / CPF do(a) representante; 

c) Nota Final obtida na avaliação; 

d) Valor do prêmio; 

e) Providências a serem tomadas pelos selecionados. 
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11.2. Os responsáveis pelas iniciativas culturais selecionadas deverão ser 

comunicados por e-mail, isentando-se o Município de São Sebastião do Caí/RS da 

responsabilidade por problemas técnicos que por ventura impliquem no não recebimento 

da mensagem pelo destinatário. 

 

12. DA CONVOCAÇÃO 

12.1. Os candidatos selecionados serão convocados para o recebimento do prêmio e 

terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de publicação da 

Homologação do Resultado Final, para entrega dos documentos e informações 

necessários à concessão do prêmio, na forma de documentação complementar que é 

restrita à execução orçamentária e financeira deste processo seletivo. 

 

12.2 Em caso de substituição do(a) representante da Instituição Cultural, deverão ser 

encaminhadas as cópias simples dos documentos de identificação e do comprovante de 

endereço do(a) novo(a) dirigente, bem como a cópia simples da ata de eleição ou do 

termo de posse do(a) novo(a) dirigente. 

 

13. DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

13.1. Os prêmios serão pagos segundo a disponibilidade financeira da rubrica 

orçamentária destinada ao Edital. 

 

13.2. O prêmio aos candidatos selecionados está condicionado à existência de 

disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como mera 

expectativa de direito, de acordo   com o art. 40 do Anexo da Portaria/MinC n.º 29/2009. 

 

13.3. Recomenda-se aos candidatos a consulta a sua regularidade jurídica, fiscal e 

tributária de modo a resolver com antecedência eventuais pendências. 

 

13.4. Caso algum documento de regularidade não conste na base de dados oficial da 

administração pública, será solicitado ao candidato selecionado. 
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13.5. O candidato selecionado que atender ao ato convocatório constante deste Edital 

e apresentar pendências quanto à documentação complementar, que é restrita à 

execução orçamentária e financeira deste processo seletivo, ou situação de 

inadimplência, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de notificação, para 

saneamento das pendências e inadimplências. 

 

13.6. O candidato que estiver impossibilitado de receber o prêmio, que não atender a 

diligência ou atendê-la parcialmente dentro do prazo estipulado, será colocado ao final 

da lista de classificação, podendo ser convocado o próximo candidato da lista de 

classificação, observados os critérios de regionalização, a categoria de inscrição, ordem 

decrescente de pontuação, o prazo de vigência deste edital e a disponibilidade 

orçamentária e financeira. 

 

13.7. Os prêmios serão repassados em uma única parcela, diretamente na conta 

bancária indicada pelo candidato selecionado. 

 

14.7.1. Para a premiação destinada nos itens 01 e 02 do anexo I deste edital, será 

facultado a Administração Pública, proceder a antecipação de 50% (cinquenta por 

cento) do valor do prêmio, objetivando o custeio inicial dos projetos a serem 

desenvolvidos, mediante assinatura de termo de compromisso pelos selecionados. 

 

13.8 O Município de São Sebastião do Caí/RS não se responsabilizará por eventuais 

irregularidades praticadas pelo candidato premiado, acerca da destinação dos recursos 

do Prêmio. 

 

13.9 Os premiados no presente edital poderão receber visitas técnicas da 

Administração Pública e serem convidadas a participar de eventuais encontros, 

entrevistas, reuniões propostas pelo Município, destinadas ao acompanhamento e 

avaliação dos resultados obtidos com a implantação do presente certame. 

 

14.DO DIREITO DE IMAGEM 
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14.1. O proponente autoriza, com sua inscrição, que o material em vídeo seja 

incorporado ao acervo do Conselho Municipal de Cultura, bem como inclusão em 

materiais institucionais e divulgação em qualquer uma das mídias, sem ônus e por 

período indeterminado. 

 

14.2 O proponente autoriza o direito de imagem a partir do momento que for 

selecionado. 

 

14.3. O proponente assume toda e qualquer responsabilidade sobre imagem dos 

membros familiares ou de quem com o proponente resida, caso apareçam na live. Fica 

impedida a imagem de menores sem a autorização prévia por escrito dos pais, exceto 

se sua aparição de der repentinamente durante a apresentação do evento. 

 

15.EXECUÇÃO DO PROJETO 

15.1. A execução do projeto deve iniciar a partir da data da assinatura do contrato, tendo 

por data limite os prazos estabelecidos na legislação federal referente à temática. 

 

15.2. Os recursos disponibilizados deverão ser usados apenas para custeio do projeto 

conforme cronograma e orçamento devidamente detalhados, sendo vedada a utilização 

para acréscimo no patrimônio privado do proponente ou para quaisquer outros fins; 

 

15.4. Os recursos disponibilizados não podem ser utilizados para modificação, reforma, 

restauração ou adequação de bens e equipamentos, móveis ou imóveis, que por 

ventura sejam alugados ou emprestados para a realização do projeto; 

 

15.5. As atividades resultantes dos projetos beneficiados pelos Editais de Projetos 

Culturais devem ser apresentadas e/ou distribuídas, prioritariamente e em sua maior 

parte, no município de São Sebastião do Caí/RS. 

 

15.6. Durante a execução do projeto, o proponente deve manter ativa comunicação com 

a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto e o Conselho 
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Municipal de Cultura, por meio de apresentação obrigatória de relatórios de atividade e 

movimentação financeira, conforme cronograma do projeto; 

 

15.7. Qualquer questão relativa à má utilização de recursos, dolo ou ilegalidade na 

conduta do proponente ou do andamento do projeto ensejará em abertura de 

sindicância por parte da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, visando a 

apuração de fatos e responsabilidade. 

 

16. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

16.1. A prestação de contas será feita por meio de relatório geral de todas as ações, 

gastos, balancetes, notas fiscais, recibos, declarações, programação, clipping de 

notícias e fotos da realização do projeto; 

 

16.2. Toda a documentação deve ser entregue à Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Turismo e Desporto e ao Conselho Municipal de Cultura  após a realização do 

projeto, dentro do prazo estabelecido pela lei; 

 

16.3. O Comitê Municipal poderá solicitar acréscimo de informações no material caso 

ache necessário para melhor análise da prestação de contas; 

 

16.4. O prazo para envio desses recursos deve ser feito em até 07 (sete) dias úteis a 

contar do dia do recebimento do recurso; 

 

16.5. O proponente será o único responsável pela veracidade das informações e dos 

documentos encaminhados, isentando a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Turismo e Desporto e o Conselho Municipal de Cultura, bem como o Comitê Municipal  

de qualquer responsabilidade civil ou penal. 

 

16.6. Eventuais irregularidades na documentação e nas informações enviadas no ato da 

inscrição, constatadas a qualquer tempo, implicará na inabilitação ou desclassificação 

do proponente, sem prejuízo da aplicação das medidas legais cabíveis. 
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16.7. Recomenda-se guardar toda a documentação por até 5 (cinco) anos, caso seja 

necessária outra análise posterior. 

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Quaisquer outras informações que não estejam neste edital serão regulamentadas 

por outros meios, sendo obrigatório seguir todas as determinações; 

 

17.2. Cada proponente poderá ser contemplado com 1 (um) projeto; 

 

17.3. A inscrição do PROPONENTE implica na prévia e integral concordância com 

normas deste edital e seus anexos. 

 

18. DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. Não serão aceitas propostas que desvalorizem o ser humano, incentivem a 

violência, exponham as mulheres a situações de constrangimentos ou contenham 

manifestações de homofobia, discriminação racial ou social. 

 

18.2. Os direitos patrimoniais, autorais e de imagem e licenciamento de tecnologias 

produzidos no âmbito de projetos apoiados serão de responsabilidade dos autores 

envolvidos. 

 

18.3. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, o Conselho 

Municipal de Cultura e o Comitê Municipal ficam isentos de responsabilidades sobre 

fatos decorrentes do uso indevido ou sem autorização de imagens e/ou obras de 

terceiros, respondendo, por isso, exclusivamente, o proponente, nos termos da 

legislação especifica. 

 

18.4. Esclarecimentos acerca do conteúdo deste edital poderão ser obtidos apenas 

através do e-mail: licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br. 
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18.5. Ao se inscrever, o proponente declara que todas as informações prestadas são 

verdadeiras, 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 litigio, seja direta ou indiretamente, decorrente da exibição ou uso dos 

trabalhos; 

 

18.6. O proponente se responsabiliza pela eventual utilização, na execução do projeto, 

de todo e qualquer bem, de titularidade de terceiros, protegido pela legislação atinente a 

direitos autorais; 

 

18.7. Constitui responsabilidade do proponente todo e qualquer dano que vier a causar 

a terceiros; 

 

18.8. Toda e qualquer ocorrência de infração à lei 8.069 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) será de responsabilidade integral e exclusiva do proponente; 

 

18.9. O proponente deverá ser exclusivamente responsável por toda e qualquer 

autorização/licença/cessão (prévia e expressa), bem como pelo pagamento e ônus de 

qualquer recolhimento relativo a Direitos Autorais; 

 

18.10.  Constitui obrigação do proponente executar integralmente o projeto cultural, da 

forma como foi aprovado no edital, pela comissão julgadora; 

 

18.11. Os conteúdos exibidos nas lives não poderão conter propagandas comerciais, 

e/ou fazer menção político-partidária; 

 

18.12. Os casos omissos no presente edital de Chamamento Público serão decididos 

pelo Comitê Municipal de implementação das ações emergenciais destinadas ao setor 

cultural, cabendo recurso no prazo de 2 (dois) dias, dirigido à Secretaria Municipal de 
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Educação, Cultura Turismo e Desporto, por meio de protocolo a ser realizado na 

Biblioteca Municipal.  

 

São Sebastião do Caí/RS, 09 de novembro de 2020. 

 

 

 CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE,  

Prefeito Municipal.  
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ANEXO I 

DA SEGUIMENTAÇÃO E DOS ITENS DISPOSTOS PARA ESTE EDITAL 

A presente seleção objetiva projetos setorizados e distribuídos pelas áreas de produção, 

música e artesanato, nos termos especificados abaixo: 

 

ITEM 01 - PROJETO PARA EXECUÇÃO TÉCNICA DE LIVES 

 

1. OBJETO 

1.1.  O presente Chamamento Público tem por objetivo selecionar projetos técnicos de 

empresas interessadas em realizar lives no Centro Cultural do Município, nas datas a 

serem definidas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, 

como projeto cultural desenvolvido pelo Município de São Sebastião do Caí/RS pela Lei 

de Emergência Cultural Aldir Blanc. 

 

1.2 Em consonância com as discussões atuais promovidas por artistas e espaços 

culturais, em virtude das severas dificuldades enfrentadas pelos agentes da economia 

criativa brasileira (artistas e técnicos) devido às restrições da Pandemia do Novo 

Coronavírus, o presente edital busca dar ênfase para realizadores caienses ou 

residentes no município, nos termos e condições definidos neste edital. 

 

1.3 O objetivo é reconhecer e fomentar a produção artística por meio de lives, dando 

condições às pluralidades das narrativas artísticas e à inclusão de novos olhares e 

realizadores, contemplando apresentações que visem divulgar artistas do município de 

São Sebastião do Caí e que levem acesso ao entretenimento cultural por intermédio de 

internet e canais oficiais, além de buscar amenizar os impactos causados pelo momento 

de pandemia aos produtores técnicos do município; 

 

2. DAS PROPOSTAS 
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2.1. As propostas técnicas terão que apresentar no mínimo os seguintes itens que 

constam na tabela abaixo, a fim de contemplar a produção das lives, atendendo artistas 

da música e artesanato: 

 · - 2 caixas 3 vias altas(fly) 
· - 4 amplificadores de altapotência 
· - 1 mesa de som digital 48canais 
· - 1 periféricocompleto 

 
MONITOR: 
- 2 kits de microfones para bateria 
· - 5 microfones semfio 
· - 12 directs box ativos epassivos 
· - 10 microfones com fio 
· - 18 pedestais para microfones 
· - 1 amplificador para contra baixoimportado 
· - 1 amplificador para guitarraimportado 
· - 1 caixa subgrave parabateria 
· - 2 caixas subgraves paramonitor 
· - 2 caixas de 3 vias alta paramonitor 

- 4 caixas de retornospot 
· - 2 power playsde 8vias 
· - 8 fones portapró 
· - 1notebook 

- 1 Multicabo 48vias 
- 1 Manpower 

· - Cabeamento completo para funcionamento 
dosistema 

2.1.2. – Da Iluminação - Grid estrutura bitola minima q-25, 06 x 05 m com 02 
travessas 

- 24 refletores par led 64 3watts 
- 2 racks 12 canaisdmx 
- 1 mesa controladora dmx parailuminação 
- 12 moving Beam 
- 4 super strobus 1.500watts 
- 1 cortina para fechamentos 
- 2 máquinas de fumaça Haze 1.500watts 

2.1.3 – Do painel de led - 20 Placas de painel P6 Indoor sendo 20 
metrosquadrados 

- 1 Processadora 
- 1 Notebook para transmissão dopainel 
- Todo cabeamento necessário para ligação do sistema 
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2.1.4 – Dos materiais para 
as transmissões ao vivo 

- Notebook com software específico para transmissão de 
Lives 

- Mesa de corte com suporte para 4 câmeras via entrada 
HDMI 

- 3 câmeras com capacidade de transmissão em Full 
HD(1080p) 

- Placa de áudio e mini mixer para conversão A/D 
(analógica para digital) do sinal para o software 
detransmissão 
- Serviços de transmissão (livestream) para Youtube 
e/ou Facebook em canal oficial; 
- Camera-man e direção geral da transmissão (controle 
deswitcher). 

 

3.  DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Além de preencher os requisitos dispostos no presente edital, é, ainda, 

condicionante a participação do interessado; 

 

3.2. A produção deve atender tecnicamente a realização de lives, observado o tempo 

estabelecido no item 5.6 deste anexo. 

 

3.3. As estruturas técnicas deverão estar disponíveis e devidamente montadas no 

Centro de Cultura do Município em data agendada pela Secretária Municipal de 

Educação, Cultura, Turismo e Desporto e pelo Conselho Municipal de Cultura, nos 

termos a serem definidos por cronograma disponibilizado pela Secretaria competente. 

 

3.4. Todos os técnicos necessários para operações de sonorização, iluminação, painel 

de led e transmissão devem ser disponibilizados pela empresa selecionada para a 

execução técnica das lives previstas nesse edital; 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. Para o ato da inscrição o proponente deverá portar os seguintes itens obrigatórios: 

4.1.1.Formulário de Inscrição no Anexo II deste Chamamento Público; 

4.1.2. Comprovante de naturalidade do proponente ou residência em São Sebastião do 

Caí, nos termos dos requisitos pertinentes a participação de Pessoa Jurídica, item 6; 
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4.1.3. Comprovante de atuação na área de produção técnica de eventos há no mínimo 

02 (dois) anos por meio de um dossiê de imagens e/ou auto declaração comprobatória, 

item 6; 

4.1.4. Cópia dos seguintes documentos: Contrato Social; Certidão de Regularidade com 

a Previdência Social; Certidão de Regularidade FGTS; Certidão de Regularidade com a 

Fazenda Federal; Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual; Certidão de 

Regularidade com a Fazenda Municipal; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; RG 

e CPF do responsável pela empresa, item 6; 

 

4.5. A inscrição das propostas deverá ser feita presencialmente; 

 

4.6. Serão desclassificadas as inscrições que não cumpram o limite da data de envio; 

 

5. DA SELEÇÃO 

5.1. Os projetos serão avaliados pelo Comitê Municipal de implementação das ações 

emergenciais destinadas ao setor cultural, considerando o disposto no item 09 e 10 do 

edital. 

 

5.2. O Comitê irá analisar as propostas apresentadas e definir quais projetos atendem 

às exigências deste Chamamento mediante critérios de: relevância, qualidade, e 

viabilidade de cada uma; 

 

5.3.  Os projetos alusivos ao item 1 desde anexo, serão analisados pelo Comitê 

Avaliativo de acordo com os seguintes critérios gerais: 

CRITÉRIO VALOR NOTA 
Viabilidade da proposta: capacidade do proponente 
para execução do projeto de acordo com o espaço 
físico do Centro de Cultura de São Sebastião do 
Caí/RS. 

25 pontos  

Qualidade e técnica dos itens apresentados na 
proposta: os itens apresentados correspondem a 
qualidade exigida pelo 
edital. 

25 pontos  
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Experiência na área de produção técnica de eventos: 
tempo de atuação da empresa noramo. 

25 pontos  

Protagonismo local: reconhecimento da sociedade 
quanto os serviços prestados nos últimos anos no 
município. 

25 pontos  

 

5.4. A nota final será o somatório da média aritmética das notas obtidas em cada um 

dos critérios, podendo o projeto alcançar o total de 100 (cem) pontos; 

 

5.5. Havendo empate, operar-se-à o disposto no item 9.7 deste edital; 

 

5.6. As lives de shows artístico-musicais e a live de oficinas de artesanato terão a ser 

definida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Deposto e o 

Conselho Municipal de Cultura. 

 

ITEM 02 - EXECUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO-MUSICAL E 

ARTESANATO PARA LIVES 

 

1. DO OBJETIVO 

1.1. O presente Chamamento Público tem por objetivo selecionar projetos de artistas, 

grupos artísticos, coletivos e/ou produtores culturais da área de música e artesanato, 

interessados em realizar apresentação artística e/ou oficinas de artesanato, em datas a 

serem definidas pela Secretaria Municipal competente, para a distribuição das verbas 

destinadas ao Município de São Sebastião do Caí pela Lei de Emergência Cultural Aldir 

Blanc. 

 

1.2. Em consonância com as discussões atuais promovidas por artistas e espaços 

culturais, em virtude das severas dificuldades enfrentadas pelos agentes da economia 

criativa brasileira (artistas e técnicos) devido às restrições da Pandemia do Novo 

Coronavírus, o presente edital busca dar ênfase para realizadores caienses ou 

residentes no município; 
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1.3. O objetivo é reconhecer e fomentar a produção artística por meio de lives, dando 

condições às pluralidades das narrativas artísticas e à inclusão de novos olhares e 

realizadores, contemplando apresentações que visem divulgar artistas do município de 

São Sebastião do Caí e que levem acesso ao entretenimento e cultural por intermédio 

de internet e canais oficiais; 

 

2. DAS PROPOSTAS 

2.1. As propostas artísticas-musicais terão liberdade para abordarem quaisquer estilos 

musicais, desde que o apresentem com a devida elaboração artística e informações 

condizentes com o cenário cultural da cidade; 

 

2.2. As propostas de oficina de artesanato terão liberdade para abordarem quaisquer 

tipos de produção material, desde que o apresentem com a devida elaboração artística 

e informações condizentes com as possibilidades de serem transmitidas por meio de 

live; 

 

2.3. Serão selecionadas as proposta que se adequarem às exigências deste 

Chamamento Público de lives de apresentações musicais e artesanato; 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Chamamento Público: 

3.1.1. Pessoas Físicas ou Jurídicas, atendidos os requisitos do item 6 do edital; 

3.1.2. Grupos ou Coletivos - agrupamentos de duas ou mais pessoas físicas, sem 

personalidade jurídica, e que seja representado por pessoa física, que assume a 

responsabilidade legal junto pelo projeto, ou seja, por sua inscrição e que tenham 

comprovada atuação na área há mais de 2 (dois) anos; 

3.1.3. Pessoas Jurídicas (produtoras, associações de classe, entidades, grupos de 

artistas, micro empreendedor individual ligado ao campo da cultura) que tenham 

comprovada atuação na área há mais de 2 (dois) anos; 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, em São Sebastião do Caí/RS. 

CEP 96.760-000 
 

3.3.  As proposições deverão conter estrutura de apresentação aptas a cumprirem o 

cronograma a ser definido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e 

Desporto. 

 

3.4. Todas as apresentações deverão ocorrer no Centro de Cultura do Município em 

data agendada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, 

mediante sorteio dos selecionados ou determinação da administração do prédio, 

conforme interesse público; 

 

3.5. Para apresentações de shows artísticos-musicais será permitida a inscrição de uma 

pessoa física, representando legalmente todos os integrantes da banda; 

 

3.6. Para apresentações de Escolas de Música será permitida a inscrição apenas de 

pessoa jurídica, devidamente legalizada no município de São Sebastião do Caí/RS; 

 

3.7. Para apresentações de oficinas de artesanato, será permitida a inscrição de pessoa 

jurídica, devidamente legalizada no município de São Sebastião do Caí/RS; 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. Para o ato da inscrição o proponente deverá portar os seguintes itens obrigatórios, 

além dos previstos no item 6: 

4.3.1. Formulário de Inscrição para o item no ANEXO II deste Chamamento Público 

e Proposta de Execução ANEXO IV; 

4.3.2.Comprovante de naturalidade do proponente ou residência em São Sebastião do 

Caí/RS; 

4.3.3. Para apresentações de show artístico-musical, será exigido o Formulário de 

Proposta no Anexo II no ato da inscrição; 

4.3.4. Comprovante de atuação na área artística há mais de 02 (dois) anos para 

apresentações de shows artístico-musicais por meio de um dossiê de imagens e/ou auto 

declaração comprobatória, conforme item 6; 
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4.3.5. Para Escolas de Música, será exigido comprovação de existência da instituição há 

01 (um) ano no Município de São Sebastião do Caí; 

4.3.6. Projeto de apresentações coletivas para Escolas de Música, descrevendo como 

ocorrerá as apresentações, artistas envolvidos, formas das apresentações, entre outros; 

4.3.7. Para Grupo de Artesanato, será exigido comprovação de existência da instituição 

há pelo menos um ano no Município de São Sebastião do Caí; 

4.3.8. Projeto de apresentações coletivas para Grupos de Artesanato, descrevendo 

como ocorrerá a oficina, material a ser utilizado, o que será produzido pelo grupo na live, 

entre outros; 

 

4.4. A inscrição das propostas deverá ser feita presencialmente; 

 

4.5.Serão desclassificadas as inscrições que não cumpram o limite da data de envio; 

 

5. DA SELEÇÃO 

5.1. Os projetos serão avaliados pelo Comitê Municipal de implementação das ações 

emergenciais destinadas ao setor cultural, considerando o disposto no item 09 e 10 do 

edital. 

 

5.2. A Comissão irá analisar as propostas apresentadas e definir quais projetos atendem 

às exigências desta Chamada mediante critérios de: relevância, qualidade, e viabilidade 

de cada uma; 

 

5.3. Os projetos alusivos ao item 02 desde anexo, serão analisados pelo Comitê 

Avaliativo de acordo com os seguintes critérios gerais: 

 

CRITÉRIO VALOR NOTA 

Viabilidade da proposta: capacidade do proponente 

para execução do projeto de acordo com a estrutura a 

ser ofertado no Centro de Cultura de São Sebastião do 

Caí/RS.. 

25 
pontos 
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Qualidade e relevância artística e cultural do projeto:  

avaliação do estilo musical e/ou artesanato parao 

interesse da coletividade municipal. 

25 
pontos 

 

Reconhecimento artístico local: relevância do(s) 
artista(as) e/ou escolas de arte no município de Cultura 
de São Sebastião do Caí/RS. 

25 
pontos 

 

Protagonismo local: propostas de

 apresentações que contemplem 

prioritariamente artistas locais em suaficha 

técnica. 

25 
pontos 

 

 

5.4. A nota final será o somatório da média aritmética das notas obtidas em cada um 

dos critérios, podendo o projeto alcançar o total de 100 (cem) pontos; 

 

5.5.Havendo empate, operar-se-à o disposto no item 9.6 deste edital; 

 

5.6. Serão contemplados projetos para apresentações de lives, com destino dos 

recursos a partir daquele que obtiver uma pontuação maior pelo Comitê Avaliador; 

 

5.7. Fica autorizada ao Comitê Municipal de projetos proceder a contratação de mais 

artistas acima do previsto nesse edital, desde que seja feita por meio de acordos entre 

os interessados/envolvidos e que o valor de pagamento pelas apresentações não 

exceda o previsto, podendo ocorrer a divisão de espaços nas lives a fim de atender um 

maior número de artistas como um benefício coletivo; 
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ANEXO II  

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 
Identificação do Proponente 
 
Proponente(NOMECOMPLETO):   

 Nome Artístico (PESSOAOUGRUPO):

  

 DATADENASCIMENTO: 

 IDADE:   RG:

 CPF:   

Nacionalidade:  Naturalidade:    

EndereçoCompleto:     

 Bairro: Cidade:   CEP:

   E-MAIL:  

 TELEFONE:  

Área deATUAÇÃO:  
 
Pessoa Física: 

InscriçãoMunicipal:  
 
Pessoa Jurídica: 

CNPJ:  

DADOS DA CONTACORRENTE/POUPANÇA 

PESSOA FÍSICA (CONTA FÍSICA) 
 
INSS ou PIS ouPASEP:   
 
NOME DOBANCO:  

Agência: Contan°: (    )corrente  ( )poupança 
 
 

PESSOA JURÍDICA (CONTA JURÍDICA) 
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Nome doBanco:  

Agência: Contan°: ______ ( )corrente ()poupança 

 

São Sebastião do Caí/RS,_________, de ______________________ de 2020.  

 

 

________________________________________ 

Nome e Assinatura do (a) Declarantee responsável Legal 
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ANEXO III 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (GERAL) 

 
NOME DO ARTISTA: 

 
 
OBJETIVO: 

 

 

 

 

 

 
 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO: 
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São Sebastião do Caí,_________, de ______________________ de 2020. 

 

 

 

___________________________________________ 

Nome e Assinatura do (a) Declarante e responsável Legal 
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ANEXO IV 

PROPOSTAS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS MUSICAIS 

 

NOME DO ARTISTA /BANDA: 
 
OBJETIVO: Apresentação de live artístico-musical no canal “Cultura Claudiense” - Lei 

Aldir Blanc. ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃOARTÍSTICO-MUSICAL:(

 )Individual  ( )Dupla  ( ) Banda 

TEMPO DE DURAÇÃODAAPRESENTAÇÃO:      

ESTILO MUSICAL QUESERÁAPRESENTADO:       

NÚMERO DE PESSOASNAAPRESENTAÇÃO:      

QUANTOS DOS COMPONENTES RESIDEM NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO 

CAÍ?               O ARTISTA 

/ BANDA EXISTE NO MERCADO MUSCIAL HÁ QUANTOSANOS?     

PRETENDE ORNAMENTAR O PALCO DO CENTRO CULTURAL PARA 
APRESENTAÇÃO? CASO SIM, DESCREVER OS ELEMENTOS CÊNICOS QUE 
SERÃO UTILIZADOS NO CENÁRIO: 
 
 

 

COMPONENTES DA APRESENTAÇÃO 

 

Nº                       NOME FUNÇÃO NA APRESENTAÇÃO 
MUSICAL 

01   

02   

03   

04   

05   

06   
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07   

08   

09   

10   

 

São Sebastião do Caí,_________, de ______________________ de 2020. 

 

 

__________________________________________ 

Nome e Assinatura do (a) Declarante e responsável Legal 
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ANEXO V  

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Pelo presente, venho requerer a inscrição do Proponente no EDITAL DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS, de acordo com a LEI 

ALDIR BLANC N° 14.017 de 29 de Junho de 2020. 

 

Declarando que: 

a) Estou de acordo e ciente que ato da inscrição implica na sujeição às 

cláusulas e condições estabelecidas neste edital. 

 

b) As informações contidas nos formulários de inscrição e demais 

documentos apresentados são de minha inteira responsabilidade e estão em 

conformidade com os dispositivos legais e regulamentos acima mencionados, sob pena 

de desclassificação do projeto. 

 

c) Estou ciente e de acordo que as informações prestadas e documentos 

apresentados  estão sujeitos à comprovação a qualquer momento e que a inexatidão 

das informações e/ou documentação apresentada implicará na desclassificação do 

projeto, em qualquer fase que se encontrar, sem prejuízo das medidas legais cabíveis. 

 

d) Autorizo o direito de imagem a partir do momento em que for selecionado 

e que o material em vídeo seja incorporado ao acervo da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Turismo e Desporto, bem como inclusão em materiais institucionais 

e divulgação em qualquer uma das mídias, sem ônus e por um período de 2 (dois) anos. 

 

São Sebastião do Caí,_________, de ______________________ de 2020. 

 

__________________________________________ 

Nome e Assinatura do (a) Declarante e responsável Legal 
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ANEXO VI  

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE MENOR DE IDADE 

 

Eu, _____________________________, portador do RG n° _________________, 

inscrito no CPF nº ________________________, responsável legal pelo menor 

__________________________ titular do CPF: __________________ e RG: 

_______________nascido em ____________________, autorizo o mesmo a participar 

da apresentação do(a) ___________________________________. 

 

São Sebastião do Caí,_________, de ______________________ de 2020. 

 

 

__________________________________________ 

Nome e Assinatura do (a) Declarante e responsável Legal 

 

 

 

OBS.: Anexar à declaração documento de identificação do menor, bem como do 

declarante. 
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ANEXO VII 

FICHA DE DECLARAÇÃO DE REPRESENTANTE DE GRUPO OU COLETIVO 

 

GRUPO ARTÍSTICO:    

IDENTIDADE DO REPRESENTANTE:    

CPF DO REPRESENTANTE:   

E-MAIL DO REPRESENTANTE:    

TELEFONE DO REPRESENTANTE:   

 

Os declarantes abaixo assinados, integrantes do grupo artístico, elegem a 

pessoa indicada no campo “REPRESENTANTE” como único e representante neste 

edital, outorgando-lhe poderes para fazer cumprir todos os procedimentos exigidos nas 

etapas do edital, inclusive assinatura do contrato com o Município de São Sebastião do 

Caí, troca de comunicações, podendo assumir compromissos, obrigações, transigir, 

receber pagamentos e dar quitação, renunciar direitos e qualquer outro ato relacionado 

ao referido certame. 

 

Os declarantes informam que não incorrem em quaisquer das vedações do item 

de participação previstas no edital. 

 

N° NOME RG/CPF ASSINATURA 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    
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São Sebastião do Caí,_________, de ______________________ de 2020. 

 

 

__________________________________________ 
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ANEXO VIII 

FICHA DE DECLARAÇÃO DE REPRESENTANTE DE GRUPO OU COLETIVO  

 

Eu, _____________________________________________________, portador da 

Cédula de Identidade nº ___________________, inscrito no CPF sob nº 

_____________________, residente na cidade de São Sebastião do Caí/RS, no 

endereço ________________________________________________________. 

 

AUTORIZO o uso de minha imagem durante a realização das lives que atenderão a Lei 

Federal n°14.017. 

 

A presente autorização é concedida, abrangendo o uso da imagem acima mencionada 

em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades. Por esta ser a 

expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada 

haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro. 

 

São Sebastião do Caí,_________, de ______________________ de 2020. 

 

 

__________________________________________ 

Nome e Assinatura do (a) Declarante e responsável Legal 
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ANEXO IX 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

1. IDENTIFICAÇÃO DO PREMIADO: 
(Preencher apenas os campos referentes à categoria do candidato) 
Categoria do Candidato: 
( ) Instituição Cultural – Ponto ou Pontão 
de Cultura ( ) Coletivo Cultural – Ponto 
deCultura 
CATEGORIA – INSTITUIÇÃO CULTURAL 

Nome do Ponto/Pontão de Cultura: 
Nome da Instituição Cultural: 
CNPJ: 
Endereço da sede da instituição cultural: 
Cidade: UF: 
Bairro: CEP: 
Nome do Representante Legal: 
RG: CPF: 
Data de Nascimento: 
Endereço completo do Representante Legal: 
Cidade

: 
UF: 

Bairro: CEP: 

DDD/Telefone: 
E-mail: 
Página da internet (se houver): 
Indique outras ferramentas de comunicação utilizadas (se houver): 
CATEGORIA – COLETIVO CULTURAL 
Nome do Ponto de Cultura: 
Nome do Coletivo Cultural: 
Nome do Representante: 
RG: CPF: 
Data de Nascimento: 
Endereço completo: 

Cidade
: 

UF: 

Bairro: CEP: 
DDD/Telefone: 
E-mail: 
Página da internet (se houver): 
Indique outras ferramentas de comunicação utilizadas (se houver): 
2. DADOS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS APÓS APREMIAÇÃO 
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2.1. Os recursos do prêmio foram repassados em caráter de auxílio emergencial. 
Nesse caso, os recursos foram utilizadospara: 
( ) desenvolvimento de atividades culturais 
(   ) outro fim.Qual?   

3. EM CASO DE UTILIZAÇÃO DO PRÊMIO PARA DESENVOLVIMENTO 
DE ATIVIDADES CULTURAIS 
3.1. Descreva como foram desenvolvidas as atividades após recebimento do prêmio 
pelocandidato: 
3.2. Em que bairro/região do Município ocorreram asatividades? 

 

São Sebastião do Caí,_________, de ______________________ de 2020. 
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