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CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA SOLICITAÇÃO DO SUBSÍDIO MENSAL 

Nº 004/2020 

 

A Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, Esporte e Turismo - FICC nos uso das suas 

atribuições legais, torna pública a presente Chamada Pública para SOLICITAÇÃO DO SUBSÍDIO 

MENSAL, proveniente de recurso da Lei Federal 14.017/2020, art. 2º inciso II, mediante critérios 

básicos publicados no decreto de regulamentação municipal número 13.850/2020, bem como 

requisitos deste edital para seleção de espaços artísticos e culturais que tiveram suas atividades 

suspensas em virtude da pandemia do CORONAVÍRUS (COVID‐19).  

 

1. DO OBJETO 

1.1.  Constitui objeto deste Chamamento Público a concessão de subsídio mensal, que será pago em 

parcela única para manutenção de 33 Espaços Artísticos e Culturais constituídos na cidade de Itabuna 

que tiveram as suas atividades suspensas em razão da pandemia do COVID-19. A concessão do 

auxílio será realizada conforme critérios exigidos pela Lei Federal 14.017/2020, art. 2º inciso II, bem 

como regulamentação municipal. 

1.2 A entidade cultural interessada em participar deste edital deverá realizar o credenciamento de 

solicitação no site da Fundação, apresentar formulário de autodeclaração, da qual constarão 

informações sobre a interrupção de suas atividades, indicação dos cadastros em que estiverem  

inscritas acompanhados da sua homologação e proposta de contrapartida em bens ou serviços, 

documentos comprobatórios  no campo específico de solicitação do auxílio. 

 

2. DO PRAZO 

2.1. O prazo de validade do credenciamento público inicia-se no dia 30/10/2020 até 06/11/2020 

podendo ser prorrogado a critério da administração. 

2.2. O credenciamento não gera direito automático a concessão do subsídio mensal, ficando esta, 

condicionada ao cumprimento das exigências do Decreto de Regulamentação Municipal número 

13.850/2020, documentos exigidos neste chamamento público, bem como do limite orçamentário 

disposto no mesmo. 
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3. DOS DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO  

 

3.1. Espaços Artísticos e Culturais: 

3.1.1 Pessoa Jurídica: 

- CNPJ do Espaço Artístico e Cultural 

- Cópia do RG e CPF do responsável legal pelo espaço; 

- Comprovante de localização do Espaço Cultural e Artísticos; 

_ Portfólio que comprove, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses de realização de atividades culturais 

na Bahia/Município de Itabuna - 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 deste Chamamento Público; 

3.1.2 Pessoa Física 

_ Cópia do RG e CPF do responsável legal pelo espaço; 

_ Comprovante de localização do Espaço Cultural e Artísticos; 

_ Portfólio que comprove, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses de realização de atividades culturais 

na Bahia/Município de Itabuna - 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 deste Chamamento Público; 

3.2.1. O Espaço Artístico e Cultural só poderá ter como seu representante legal solicitante maior de 

18 (dezoito) anos ou emancipado, perante a Lei. 

3.4.  Não poderão participar como representante do Espaço Cultural e Artístico no presente Edital: 

3.4.1. Menores de 18 (dezoito) anos ou que não sejam emancipados; 

3.4.2. Que possuem situação empregatícia atual diferente de autônomo; 

3.4.3. Profissionais com outra fonte de renda formal, com registro na carteira de trabalho ou contrato 

de prestação de serviço em vigor; 

3.4.4. Os que recebem benefício previdenciário (INSS); benefício assistencial previdenciário ou 

seguro desemprego. 
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3.4.5. Que possuem renda familiar per capita acima de R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e 

cinquenta centavos) 

3.5. É de responsabilidade exclusiva do interessado preencher o formulário de inscrição, encaminhar 

a documentação, bem como o formulário de autodeclaração de condição do Espaço Cultural e 

Artístico. 

3.6. A Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania não se responsabiliza por erros no preenchimento 

das informações a serem lançadas na solicitação de subsídio. 

3.7. Ao realizar a inscrição o proponente reconhece e declara automaticamente que aceita as regras e 

condições estabelecidas neste edital e nas definições contidas no Decreto de Regulamentação 

Municipal número 13.850/2020, consentindo que a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania – 

FICC e a Prefeitura de Itabuna divulguem, sem necessidade de outro tipo de autorização e sem 

quaisquer ônus, a lista de beneficiários, em conformidade com o princípio da publicidade. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. Período de inscrição a partir da publicação deste Edital no período 30/10/2020 a 05/10/2020  no 

site da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania. 

 

5. DAS ETAPAS 

5.1. A seleção das propostas de solicitação  será realizada em 05 (cinco) etapas, a saber: 

a) Etapa 1 – Credenciamento 

b)Etapa 2 – Avaliação Técnica da comissão quanto à lista de interessados/documentação 

c) Etapa 3 – Publicação do resultado 

d) Etapa 4 – Pagamento do subsídio aos responsáveis pelos Espaços Artísticos Culturais. 

 

5.1.1. Etapa 1 - CREDENCIAMENTO: Consistirá no preenchimento da solicitação do subsídio 

mensal, apresentação do formulário de autodeclaração, apresentação da proposta de contrapartida 

somada ao envio da documentação necessária para concessão do benefício. 

 

5.1.2. Etapa 2 – HABILITAÇÃO TÉCNICA: Essa etapa consiste na análise dos documentos 

encaminhados, por cada interessado, que será analisada pela Comissão de Avaliação designada para 

operacionalizar o processo. 
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5.1.3. Etapa 3 - SELEÇÃO - De caráter meritório, classificatório e eliminatório, à qual serão 

submetidos somente os candidatos habilitados na fase anterior. 

 

5.1.4. Etapa 4 – PUBLICAÇÃO DO RESULTADO – Após análise da comissão, o resultado 

deverá ser publicado no Diário Oficial do Município de Itabuna. 

 

5.1.6. Etapa 5 – PAGAMENTO DO SUBSÍDIO – Será efetuado na ordem de inscrições, efetuadas 

e homologadas através de transferência bancária na conta bancária do Espaço Cultural e Artístico ou 

responsável disposto no ato do credenciamento.  

 

6. DAS VEDAÇÕES 

 É vedada a participação de candidatos:  

I. Membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de 

Contas da União, ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade até o 2º grau; 

II. Agentes políticos ou dirigentes de qualquer esfera governamental, bem como seu respectivo 

cônjuge ou companheiro, assim como parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau; 

III. Servidor público de órgão ou entidade da Administração Federal direta ou indireta de 

qualquer dos Poderes da União, ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o 2º grau. 

6. OBRIGAÇÃO DOS CREDENCIADOS 

6.1. Preencher os dados solicitados no site, apresentando informações verdadeiras, sob pena de 

responsabilização civil e criminal em caso de fraude; 

6.2. Discriminar proposta de contrapartida no ato da solicitação do subsídio; 

6.3. Apresentar prestação de contas, referente ao uso do benefício à FICC, conforme o proposto no 

ato da solicitação, no prazo máximo de até cento e vinte dias após o recebimento da parcela única do 

subsídio mensal. 
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7. OBRIGAÇÕES DA FICC: 

 

7.1. Comunicar oficialmente todas as etapas definidas neste chamamento público, realizando o 

pagamento do subsídio, conforme definições da regulamentação municipal número 13.850/2020. 

 

8. DAS PENALIDADES 

 

Verificada a prática de ato ilícito definido nos parâmetros da Lei Federal 14.017/2020 e do Decreto 

de Regulamentação Municipal número 13.850/2020, deverá ser observado os procedimentos, 

conceitos, prazos e sanções estabelecidos na Legislação pertinente aos prazos para prestação de 

contas do recurso recebido por cada interessado, bem como penalidades em caso de fraude perante a 

Administração Pública. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o 

candidato alegar qualquer espécie de desconhecimento. 

9.2. É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do credenciado a observância e regularização 

de toda e qualquer questão concernente aos documentos específicos necessários para comprovar sua 

condição de Espaço Cultural e Artístico, bem como conta corrente ou poupança válida do 

responsável legal pelo Espaço para receber o pagamento. 

9.4. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste processo, serão 

divulgados no DOM - Diário Oficial do Município, sendo de inteira responsabilidade do candidato ao 

subsídio o seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

9.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão designada para operacionalizar a concessão do 

subsídio, conforme o caso, elegendo-se o foro da Comarca de Itabuna para dirimir quaisquer 

conflitos oriundos do presente credenciamento.                                                                                                  

Itabuna, 23 de outubro de 2020. 

 

JOSÉ CARLOS MORAES TRINDADE 

Diretor Presidente da FICC 
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AUTODECLARAÇÃO 

 

NOME COMPLETO______________________________________________________________, 

nacionalidade__________________________, estado civil ________________________________, 

profissão____________________, portador do CPF nº ____________________, com Documento de 

Identidade de n° ____________________, residente e domiciliado no seguinte endereço: 

________________________________________________________________________________,  

 

 

DECLARO, para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que as informações prestadas e 

documentos que apresento para (inserir finalidade), relacionados abaixo, são verdadeiros e 

autênticos, que os fatos narrados pela interrupção das atividades culturais em minha empresa ou 

grupo cultural no qual sou dirigente são verdadeiros, conforme comprovam os documentos juntados 

nessa solicitação de subsídio. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

Dessa forma, comprometo-me a prestar como contrapartida ao recebimento do subsídio. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Fico ciente através deste documento que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no 

Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei bem como pode ser enquadrada como 

litigância de Má-Fé. Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades das declarações prestadas, 

firmo a presente.  

 

 

Itabuna, ____ de ______ de  2020. 

                                   

 

(nome do declarante completo) 

CPF 

 


