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CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA – AGENTES CULTURAIS E GRUPOS 

CULTURAIS (MEI) Nº 006/2020 

 
CHAMADA PARA INTERESSADOS AGENTES CULTURAIS (PESSOA FÍSICA OU MEI) 

INTERESSAOS NA REALIZAÇÃO DE PRODUÇÕES CULTURAIS MEDIANTE RECURSO 

PROVENIENTE DA LEI 14.017/2020 

 

A Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, Esporte e Turismo - FICC, nos usos 

das suas atribuições legais, torna pública a presente Chamada Pública destinado a incentivar 

as propostas de agentes ou grupos individuais (MEI) que visem o fomento, criação, 

difusão, memória e pesquisa, o incentivo a proteção, estímulo à preservação e registro de bens 

culturais de natureza material e imaterial que sejam de relevante valor histórico para a cidade 

de Itabuna, em produções culturais que possam ser executadas e transmitidas ao vivo ou 

gravadas por meio de linguagem audiovisual, musical ou literária bem como para propostas 

presenciais que serão realizadas, após terminada a vigência do estado de calamidade pública.  

 

Serão apoiadas 50 (cinquenta) propostas de grupos individuais (pessoa física) ou 

Instituição Cultural individual (MEI) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) cada, 

totalizando 50 (cinquenta) propostas, com pagamento através do recurso da Lei Federal 

14.017/2020, conforme o art. 2º inciso III, mediante critérios básicos publicados no decreto 

de regulamentação municipal número 13.850/2020 e deste edital de seleção. Assim, serão 

apoiados os projetos artísticos e culturais que preenchem os requisitos da Lei e que tiveram 

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

Definição de grupo: Agrupamento que possui legado ancestral na prática de um 

saber/fazer, formado espontaneamente por membros de uma comunidade que envolvem-se 

diretamente com uma expressão cultural tradicional popular. É dotado de conhecimentos e 

técnicas de atividades culturais, com elevado grau de maestria na produção, preservação e 

transmissão de um saber e/ou fazer tradicional, constituindo importante referencial da cultura 

tradicional popular no município de Itabuna-BA. 

 

1. DO OBJETO 
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1.1.  Constitui objeto deste Chamamento Público a inscrição de interessados em propor 

atividades artísticas e culturais nas modalidades: Apresentações artísticas, Intervenções 

artísticas e livro, leitura e literatura, que acontecerão nas residências dos próprios proponentes, 

com disponibilização desses conteúdos através de vídeos em redes sociais próprias e da 

Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, Esporte e Lazer.  

Os proponentes devem estar com atividades suspensas em razão da COVID 19 e será 

concedido auxílio no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil e quinhentos reais) cada, para realização 

dos Projetos Culturais Artísticos e Culturais. 

1.2 O agente e/ou grupo cultural (MEI) 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 cultural, além dos 

documentos comprobatórios no campo específico da inscrição. 

1.3. A inscrição será aberta agentes ou grupos individuais (MEI) que atendam, de forma 

cumulativa, aos seguintes requisitos: 

a) Comprovar a existência e a relevância do saber e/ou do fazer; 

b) Ter reconhecimento público de sua atividade específica; 

c) Deter a memória indispensável à transmissão do saber e/ou do fazer; 

d) Propiciar a efetiva transmissão dos conhecimentos; 

e) Possuir residência, domicílio e atuação, conforme o caso, no município de Itabuna há pelo 

menos 1 (um) ano completo no ano da solicitação do recurso. 

f) No caso do proponente MEI deverá ser apresentada documentação de regularidade da 

empresa. 

 

2. DEFINIÇÕES 

2.1. As redes sociais utilizadas para a exibição da atividade cultural para recebimento do 

recurso deverão prioritariamente serem abertas ao público em geral. Não serão consideradas, 

redes sociais com acesso restrito ou privado.  

2.2. Após a realização da atividade, os vídeos deverão ser enviados à FICC em formato digital, 

ficando disponibilizados para utilização em suas respectivas redes sociais.  
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2.2.1. Só serão aceitas propostas de atividades gravadas, quando a mesma for complexa o 

bastante e exigir a gravação e edição antecipada. 

2.3. Não serão aceitas gravações de atividades realizadas antes deste chamado. O proponente 

terá que comprovar que a gravação, quando necessária, foi realizada especialmente para 

participação neste chamado. 

2.4. As propostas poderão ser de atividades teóricas ou práticas, artísticas e lúdicas, de fruição 

cultural, que instiguem a experimentação, a reflexão, a iniciação de prática artística, a 

formação e que proporcionem o conhecimento e o acesso a bens culturais nas mais diversas 

áreas e linguagens artísticas. 

 

3. Para os fins deste chamado, consideram-se: 

3.1. APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - São atividades que apresentem uma ação artística 

e cultural em determinada linguagem. Essas atividades poderão ser tanto de introdução quanto 

de aprofundamento artístico, propostas nas seguintes linguagens: 

a) Artes Visuais 

b) Artesanato 

c) Audiovisual, Cineclube, Cinema,  

d) Comunicação (Rádios comunitárias e podcasts Televisão e Novas Mídias) 

e) Circo  

f) Cultura Cigana  

g) Cultura LGBTQIA+ 

h) Cultura Afro-brasileira ( Capoeira e Entidades de matriz africana) 

i) Cultura Popular e Identitária  

j) Dança  

l) Gastronomia  

m) Literatura 

n) Música  

o) Teatro 

p) Meio Ambiente ( Patrimônio Cultural , Memória) 
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3.1.2. LIVRO, LEITURA E LITERATURA – São atividades que promovem a fruição, a 

difusão literária, a democratização ao acesso do livro, leitura e literatura, a formação de 

leitores e mediadores, o estímulo à produção literária e o estímulo à biodiversidade. São 

consideradas atividades destas linguagens: 

a) Saraus, 

b) Leituras dramáticas,  

c) Debates literários,  

d) Conversa com escritores, rappers e poetas; 

e) Lançamento de livros,  

f) Contações de histórias,  

g) Slams, 

 h) Batalhas de rimas,  

i) Bate papo com griôs e demais mestres das culturas de tradição oral. 

 

3.1.3. INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS – São intervenções que interagem com um objeto 

previamente existente, evocando novas percepções do público para com o espaço. Os 

proponentes de intervenções artísticas poderão propor novas atividades de projeções artísticas 

(vídeo mapping/projeção mapeada por exemplo) sobre espaços públicos, desde que aconteça 

na residência do próprio proponente ou em espaço cuja responsabilidade seja do mesmo. 

 

3.2. PROPONENTE: é a PESSOA FÍSICA ou MEI que vier a se inscrever neste chamado. 

 

4. DA REALIZAÇÃO 

4.1. Cada atividade inscrita em APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS e INTERVENÇÕES 

ARTÍSTICAS deverá acontecer em no mínimo duas (2) apresentações, com o tempo de 

duração de no mínimo quinze (60) minutos de realização. 

4.3. As atividades poderão acontecer em diversas formações, inéditas ou não, combinando 

artistas e profissionais das mais diversas áreas e linguagens artísticas, desde que estejam de 

acordo com as exigências do edital. 
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4.4. O proponente é livre para elaborar materiais de divulgação online, desde que nele coloque 

a seguinte frase: “FICC- Chamada Pública 005/2020” e inserir as logomarcas oficiais do 

projeto e da FICC, cuja a arte padrão será fornecida no ato da contratação. 

4.4.1. O proponente deverá usar as hashtags #leialdirblancficc na divulgação e na 

realização da atividade em suas redes sociais. 

4.4.2. Toda divulgação (virtual, sonora, impressa, audiovisual) deverá contar com prévia 

aprovação da FICC. O material a ser aprovado deverá ser enviado para o endereço eletrônico 

auxiliofederalitabuna@gmail.com 

4.5. Os proponentes que inscreverem suas atividades deverão se responsabilizar pela 

organização da mesma, no que diz respeito à infraestrutura e registro em vídeo. 

4.6. Todo e qualquer tipo de infraestrutura e equipamentos necessários ao desenvolvimento 

das atividades deverão ser providenciados pelos proponentes. A FICC não se responsabilizará 

pelo rider técnico e atendimento das necessidades técnicas para realização da atividade 

proposta. 

4.7. A proposta deverá ser adaptável para espaços alternativos e podem acontecer nas 

residências dos próprios artistas ou endereço da MEI ligada à atividade. 

4.8. A Administração Pública não se responsabilizará administrativa, civil ou penalmente por 

eventuais acidentes decorrentes de inobservância das devidas normas de segurança 

relacionadas à atividade proposta. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 
5.1.   As inscrições poderão ser feitas a partir da publicação deste Chamamento, no período 

de 30/10/2020 a 06/11/2020  no site da Fundação Itabunense de Cultura e 

Cidadania.(www.ficcitabuna.com.br)  

5.1.2. Não serão realizadas inscrições após o prazo.  

5.1.3. Os projetos deverão ser submetidos através do formulário eletrônico no site da FICC 

5.1.4. As atividades com 2 (dois) ou mais profissionais, deverão informar o CPF e 

comprovante de residência de cada profissional envolvido.  

5.1.5. Os Proponentes podem ser PESSOA FÍSICA e MEI, devendo-se observar as 

competências e documentos obrigatórios de cada personalidade. 

5.2. No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Itabuna

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JJZPHMVUPZTM9HLGGNNR7G

Quarta-feira
28 de Outubro de 2020
6 - Ano VIII - Nº 193



                                                                                                                                  
                                            

FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE 
CULTURA E CIDADANIA - 

ESPORTE E TURISMO 
                          
__________________________________________________________________________ 

Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania ESPORTE E TURISMO – FICC.         |         CNPJ 05.054.133/0001-64.        
|   

      Praça Laura Conceição, 339 - Centro – CEP 45600-116 – Itabuna / BA.   
Telefone: (73) 3613 4915         |        E-mail: ficc.comunicacao@gmail.com 

 
 

 

a) Currículo completo e atualizado com trajetória dos profissionais envolvidos na atividade 

na modalidade que pretende se inscrever;  

b) Se possível, uma foto, de boa qualidade, que ilustra a atividade no formato paisagem 

(horizontal) em boa resolução (de 1 a 2 Mb);  

c) Classificação indicativa;  

d) Apresentação detalhada da atividade proposta e/ou materiais e links que contribuam para a 

análise da proposta;  

e) 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 

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; 

5.2.1. Além dos documentos elencados no item 5.2., todos os proponentes, que são PESSOAS 

FÍSICAS, deverão apresentar obrigatoriamente, para contratação, os seguintes documentos:  

a) Cópia do RG e CPF do proponente e demais envolvidos no projeto; 

b) Comprovante de residência; 

5.3. Além dos documentos elencados no item 5.2., todos os proponentes, que são MEI, 

deverão apresentar obrigatoriamente, para contratação, os seguintes documentos:  

a) Documentos da Empresa: Documento de constituição da empresa (Contrato Social / 

Estatuto) e Ata de eleição, Requerimento, Certificado MEI.  

b) RG e CPF do Representante legal. 

c) Comprovante de que não está inscrito no Cadastro de Inadimplentes Municipal – CADIN;  

d) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 

da União.  

e) Comprovante de regularidade perante a Fazenda do Município de ITABUNA, emitindo 

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários;  

f) Certidão de FGTS; 
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g) CPF e Comprovante de residência de todos profissionais envolvidos nas atividades.  

5.4. Não serão aceitas inscrições de projetos que não cumpram rigorosamente todas as 

exigências previstas neste chamado.  

5.5. NÃO SERÃO HABILITADOS PROJETOS QUE, NO ATO DA INSCRIÇÃO, 

DEIXEM DE APRESENTAR DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS REQUISITADOS 

NESTE CHAMADO. ITENS 5.2 QUANDO PESSOA FÍSICA E 5.3 QUANDO PESSOA 

JURÍDICA.  

5.6. O projeto só poderá ter como proponente maior de 18 (dezoito) anos ou emancipado, 

perante a Lei. 

5.7.  Não poderão participar como proponente no presente Chamamento: 

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

b) membro da Comissão da Lei Aldir Blanco instituído pelo  Portaria nº 005/2020 ;  

c) pessoa jurídica de direito privado que tenha, na composição de sua diretoria, membro 

integrante do Comissão da Lei Aldir Blanc;  

d) quem já foi beneficiado quanto à mesma proposta por outros entes federados, no âmbito da 

Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020;  

e) a pessoa jurídica de direito privado, que não tenha por finalidade ou incluído no rol de 

competências atuação na área cultural;  

e) servidor público integrante dos quadros da FICC ou órgão ou entidades executores 

envolvido na gestão municipal;  

f) agente público de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade de 

qualquer esfera governamental. 

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

encaminhar a documentação, bem como o projeto proposto. 

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

preenchimento. 

5.10. 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 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 
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autorização e sem quaisquer ônus, a lista de beneficiários, em conformidade com o princípio 

da publicidade. 

 

6. DA PROPOSTA 

6.1. A proposta deverá ser apresentada via formulário on-line ou presencial, respondendo a 

todos os campos contendo, os seguintes itens:  

6.1.1. Identificação da Proposta: Título da Proposta; Resumo da Proposta; Cronograma.  

6.1.2. Justificativa, objetivos, metodologias (para proposta de formação);  

6.1.3. Links com informações e materiais adicionais, se houver, que possam ampliar a 

compreensão da proposta. Por exemplo: cópia de matérias publicadas na imprensa, 

fotografias, vídeos, programas e/ou cartazes, dentre outros.  

6.2. Os proponentes deverão apresentar no ato da inscrição um cronograma de trabalho do 

processo, prevendo o envio à FICC do resultado final dessa produção artística no formato de 

conteúdo digital, registrados em vídeos que podem ser realizados com qualquer tipo de 

equipamento (celulares e/ou filmadoras), que apresentem qualidade mínima para visualização, 

audição e publicação na Internet; em até 20 dias corridos a partir da data de realização final 

do projeto. 

6.3. O envio à FICC do resultado final dessa produção artística no formato de conteúdo digital 

deverá ser encaminhada via e-mail auxiliofederalitabuna@gmail.com. Cada proponente só 

poderá inscrever 01 (uma) única proposta. Caso sejam identificadas diferentes propostas 

apresentadas pelo mesmo proponente, será considerada apenas a última proposta enviada. 

 

7. DAS ETAPAS 

7.1. A seleção dos projetos será realizada em 05 (cinco) etapas, a saber: 

a) Etapa 1 – Inscrição 

b) Etapa 2 – Habilitação Técnica  

c) Etapa 3 – Seleção 

d) Etapa 4 - Publicação do resultado 

e) Etapa 5 – Celebração do Termo de Fomento. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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7.1.1. Etapa 1 - INSCRIÇÃO: Consistirá no preenchimento do formulário, apresentação do 

projeto, somada ao envio da documentação necessária para posterior celebração do termo de 

fomento. 

7.1.2. Etapa 2 – HABILITAÇÃO TÉCNICA: Consistirá na análise documental 

operacionalizada pela  FICC através da Comissão responsável.  

7.1.3. Etapa 3 - SELEÇÃO - De caráter meritório, classificatório e eliminatório,realizado 

pela Comissão de Avaliação, à qual serão submetidos somente os candidatos habilitados na 

fase anterior;  

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

deverá ser publicado no Diário Oficial do Município de Itabuna. 

7.1.6. Etapa 5 – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO – Será realizado na ordem 

de inscrições efetuadas e homologadas através de transferência bancária na conta indicada 

pelo proponente ou responsável disposto no ato da inscrição. A conta deverá ser com 

titularidade do proponente. 

 

8. OBRIGAÇÃO DOS CREDENCIADOS 

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

de responsabilização civil e criminal em caso de fraude; 

8.2. O proponente que deixar de comparecer para a assinatura do Termo de Fomento, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do dia da sua convocação, perderá o direito da 

celebração da parceria sem prejuízo das sanções previstas na legislação que rege este processo 

de seleção, podendo solicitar a sua prorrogação 1 (uma) vez, durante seu percurso, por igual 

período, por motivo justo e aceito pela FICC. 

8.3. Apresentar à FICC o resultado final dessa produção artística no formato de conteúdo 

digital a ser encaminhada via e-mail auxiliofederalitabuna@gmail.com no prazo máximo de 

até vinte dias após a execução da proposta e o recebimento da parcela única. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA FICC: 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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9.1. Comunicar oficialmente todas as etapas definidas neste chamamento público, realizando 

o pagamento do Termo de Fomento em parcela única, conforme definições da 

regulamentação municipal 13.850/2020. 

 

10. DAS PENALIDADES 

Verificada a prática de ato ilícito definido nos parâmetros do Decreto de Regulamentação 

Municipal 13.850/2020 deverão ser observados os procedimentos, conceitos, prazos e sanções 

estabelecidos na Legislação pertinente a  prazos e que prevê penalidades em caso de fraude 

perante a Administração Pública. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. 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. 

11.2. Os interessados que não forem contemplados nesse chamamento público poderão 

apresentar recurso contra o resultado em dois (dois) dias após divulgação do resultado no 

Diário Oficial. 

11.3. É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do proponente a observância e 

regularização de toda e qualquer questão concernente aos documentos específicos necessários 

para comprovar sua atuação cultural, bem como conta corrente ou poupança válida do 

responsável legal pelo projeto  para receber o pagamento. 

11.4. 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 proponente o seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer 

espécie de desconhecimento. 

11.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de assessoramento a 

operacionalização da Lei Aldir Blanc de Itabuna, conforme o caso, elegendo-se o foro da 

Comarca de Itabuna para dirimir quaisquer conflitos oriundos do presente credenciamento. 

                                                                                        
Itabuna, 27 de outubro de 2020. 
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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 na instituição cultural ou grupo cultural no qual represento 
são verdadeiros, conforme comprovam os documentos juntados nessa solicitação. 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
  
Dessa forma, comprometo-me a prestar como contrapartida o seguinte projeto, no período 
estabelecido nesse chamamento: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
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 
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Itabuna

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JJZPHMVUPZTM9HLGGNNR7G

Quarta-feira
28 de Outubro de 2020

13 - Ano VIII - Nº 193



                                                                                                                                  
                                            

FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE 
CULTURA E CIDADANIA - 

ESPORTE E TURISMO 
                          
__________________________________________________________________________ 

Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania ESPORTE E TURISMO – FICC.         |         CNPJ 05.054.133/0001-64.        
|   

      Praça Laura Conceição, 339 - Centro – CEP 45600-116 – Itabuna / BA.   
Telefone: (73) 3613 4915         |        E-mail: ficc.comunicacao@gmail.com 

 
 

 

CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA - ATIVIDADES ARTÍSTICAS ONLINE  

Nº 005/2020 

 

 
CHAMADA PARA INTERESSADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS 

ONLINE MEDIANTE RECURSO PROVENIENTE DA LEI 14.017/2020 

 

 

A Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, Esporte e Turismo - FICC, nos usos 

das suas atribuições legais, torna pública a presente Chamada Pública destinado às propostas 

de pequeno porte, de apresentação, formação ou outros conteúdos artísticos e culturais que 

possam ser executadas e transmitidas ao vivo ou gravadas por meio de linguagem 

audiovisual, musical ou literária bem como para propostas presenciais que serão realizadas 

até 31 de dezembro de 2020 respeitando as recomendações da Organização Mundial da 

Saúde - OMS.  

Serão apoiadas 203 (duzentos e três)  propostas no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) cada, totalizando R$ 507.500,00 (quinhentos e sete mil e quinhentos reais), 

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

básicos publicados no decreto de regulamentação municipal 13.850/2020 e deste edital para 

seleção de projetos 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 inscrição de interessados em propor 

atividades artísticas e culturais nas modalidades: Apresentações artísticas, Intervenções 

artísticas e livro, leitura e literatura, que acontecerão nas residências dos próprios 

proponentes, com disponibilização desses conteúdos através de vídeos em redes sociais 

próprias e da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, Esporte e Lazer.  

Os proponentes devem estar com atividades suspensas em razão da COVID 19 e será 

concedido auxílio no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada, para realização 

dos Projetos Culturais Artísticos e Culturais. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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1.2 O agente e/ou 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 cultural, 

além dos documentos comprobatórios  no campo específico da inscrição. 

1.3 Este chamado é destinado à classe artística, especialmente baixa renda, periférica e 

residentes em bairros com alto índice de vulnerabilidade no município de Itabuna, em 

condições de comprovar o reconhecimento do público ou da crítica especializada em relação 

ao seu trabalho. 

1.3.1 A preferência que trata o item 1.3 não exclui a participação de profissionais de 

qualquer região da cidade de Itabuna independente da renda. 

1.4. Os projetos que optarem por sua execução através de vídeos deverão ser publicados nas 

redes sociais dos profissionais e artistas envolvidos na execução da atividade, bem como 

disponibilizados, ou seja, enviados em formato digital de boa qualidade, para publicação nas 

redes sociais oficiais da FICC e dos equipamentos culturais envolvidos na ação. 

1.4.1. As atividades devem ser realizadas no formato ao vivo e online preferencialmente, ou 

podem ser gravadas e publicadas no dia e horário indicados na proposta e formalizados em 

contrato. 

 

2. DEFINIÇÕES 

2.1. As redes sociais utilizadas para a exibição da atividade, deverão prioritariamente serem 

abertas ao público em geral. Não serão consideradas, redes sociais com acesso restrito ou 

privado.  

2.2. Após a realização da atividade, os vídeos deverão ser enviados à FICC em formato 

digital, ficando disponibilizados para utilização em suas respectivas redes sociais.  

2.2.1. Só serão aceitas propostas de atividades gravadas, quando a mesma for complexa o 

bastante e exigir a gravação e edição antecipada. 

2.3. Não serão aceitas gravações de atividades realizadas antes deste chamado. O proponente 

terá que comprovar que a gravação, quando necessária, foi realizada especialmente para 

participação neste chamado. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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2.4. As propostas poderão ser de atividades teóricas ou práticas, artísticas e lúdicas, de 

fruição cultural, que instiguem a experimentação, a reflexão, a iniciação de prática artística, 

a formação e que proporcionem o conhecimento e o acesso a bens culturais nas mais 

diversas áreas e linguagens artísticas. 

 

3. Para os fins deste chamado, consideram-se: 

3.1. APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - São atividades que apresentem uma ação 

artística e cultural em determinada linguagem. Essas atividades poderão ser tanto de 

introdução quanto de aprofundamento artístico, propostas nas seguintes linguagens: 

a) Artes Visuais 

b) Artesanato 

c) Audiovisual, Cineclube, Cinema,  

d) Comunicação (Rádios comunitárias e podcasts Televisão e Novas Mídias) 

e) Circo  

f) Cultura Cigana  

g) Cultura LGBTQIA+ 

h) Cultura Afro-brasileira ( Capoeira e Entidades de matriz africana) 

i) Cultura Popular e Identitária  

j) Dança  

l) Gastronomia  

m) Literatura 

n) Música  

o) Teatro 

p) Meio Ambiente ( Patrimônio Cultural , Memória) 

 

3.1.2. LIVRO, LEITURA E LITERATURA – São atividades que promovem a fruição, a 

difusão literária, a democratização ao acesso do livro, leitura e literatura, a formação de 

leitores e mediadores, o estímulo à produção literária e o estímulo à biodiversidade. São 

consideradas atividades destas linguagens: 

a) Saraus, 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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b) Leituras dramáticas,  

c) Debates literários,  

d) Conversa com escritores, rappers e poetas; 

e) Lançamento de livros,  

f) Contações de histórias,  

g) Slams, 

 h) Batalhas de rimas,  

i) Bate papo com griôs e demais mestres das culturas de tradição oral. 

 

3.1.3. INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS – São intervenções que interagem com um objeto 

previamente existente, evocando novas percepções do público para com o espaço. Os 

proponentes de intervenções artísticas poderão propor novas atividades de projeções 

artísticas (vídeo mapping/projeção mapeada por exemplo) sobre espaços públicos, desde que 

aconteça na residência do próprio proponente ou em espaço cuja responsabilidade seja do 

mesmo. 

 

3.2. PROPONENTE: é a PESSOA FÍSICA, JURÍDICA, MEI e/ou COOPERATIVA 

que vier a se inscrever neste chamado. 

 

4. DA REALIZAÇÃO 

4.1. Cada atividade inscrita em APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS e INTERVENÇÕES 

ARTÍSTICAS deverá acontecer em no mínimo  duas (2) apresentações, com o tempo de 

duração de no mínimo quinze (15) minutos, no máximo sessenta (60) minutos de realização. 

4.1.1. Cada atividade inscrita de cunho musical deverá acontecer em no mínimo uma  

APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA  com duração mínima de sessenta (60) minutos. 

4.2. Cada atividade inscrita em VIVÊNCIAS e LIVRO, LEITURA E LITERATURA deverá 

acontecer no mínimo duas (2) vezes e ter tempo de duração de no mínimo 30 (trinta) 

minutos, e no máximo noventa (90) minutos de realização. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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4.3. As atividades poderão acontecer em diversas formações, inéditas ou não, combinando 

artistas e profissionais das mais diversas áreas e linguagens artísticas, desde que estejam de 

acordo com as exigências do edital. 

4.4. O proponente é livre para elaborar materiais de divulgação online, desde que nele 

coloque a seguinte frase: “FICC- Chamada Pública 005/2020” e inserir as logomarcas 

oficiais do projeto e da FICC, cuja a arte padrão será fornecida no ato da contratação. 

4.4.1. O proponente deverá usar as hashtags #leialdirblancficc na divulgação e na 

realização da atividade em suas redes sociais. 

4.4.2. Toda divulgação (virtual, sonora, impressa, audiovisual) deverá contar com prévia 

aprovação da FICC. O material a ser aprovado deverá ser enviado para o endereço eletrônico 

auxiliofederalitabuna@gmail.com 

4.5. Os proponentes que inscreverem suas atividades deverão se responsabilizar pela 

organização da mesma, no que diz respeito à infraestrutura e registro em vídeo. 

4.6. Todo e qualquer tipo de infraestrutura e equipamentos necessários ao desenvolvimento 

das atividades deverão ser providenciados pelos proponentes. A FICC não se 

responsabilizará pelo rider técnico e atendimento das necessidades técnicas para realização 

da atividade proposta. 

4.7. A proposta deverá ser adaptável para espaços alternativos e podem acontecer nas 

residências dos próprios artistas e profissionais ligados à atividade. 

4.8. A Administração Pública não se responsabilizará administrativa, civil ou penalmente 

por eventuais acidentes decorrentes de inobservância das devidas normas de segurança 

relacionadas à atividade proposta. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 
5.1.   As inscrições poderão ser feitas a partir da publicação deste Chamamento, no período 

de 30/10/2020 a 06/11/2020  no site da Fundação Itabunense de Cultura e 

Cidadania.(www.ficcitabuna.com.br)  

5.1.2. Não serão realizadas inscrições após o prazo.  

5.1.3. Os projetos deverão ser submetidos através do formulário eletrônico no site da FICC 

5.1.4. As atividades com 2 (dois) ou mais profissionais, deverão informar o CPF e 

comprovante de residência de cada profissional envolvido.  
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5.1.5. Os Proponentes podem ser PESSOA FÍSICA e PESSOA JURÍDICA, devendo-se 

observar as competências e documentos obrigatórios de cada personalidade. 

5.2. No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

a) Currículo completo e atualizado com trajetória dos profissionais envolvidos na atividade 

na modalidade que pretende se inscrever;  

b) Se possível, uma foto, de boa qualidade, que ilustra a atividade no formato paisagem 

(horizontal) em boa resolução (de 1 a 2 Mb);  

c) Classificação indicativa;  

d) Apresentação detalhada da atividade proposta e/ou materiais e links que contribuam para 

a análise da proposta;  

e) 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 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; 

5.2.1. Além dos documentos elencados no item 5.2., todos os proponentes, que são 

PESSOAS FÍSICAS, deverão apresentar obrigatoriamente, para contratação, os seguintes 

documentos:  

a) Cópia do RG e CPF do proponente e demais envolvidos no projeto; 

b) Comprovante de residência; 

5.3. Além dos documentos elencados no item 5.2., todos os proponentes, que são PESSOAS 

JURÍDICAS, deverão apresentar obrigatoriamente, para contratação, os seguintes 

documentos:  

a) Documentos da Empresa: Documento de constituição da empresa (Contrato Social / 

Estatuto) e Ata de eleição, Requerimento, Certificado MEI.  

b) RG e CPF do Representante legal. 

c) CNPJ  
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d) Comprovante de que não está inscrito no Cadastro de Inadimplentes Municipal – CADIN;  

e) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 

da União.  

f) Comprovante de regularidade perante a Fazenda do Município de ITABUNA, emitindo 

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários;  

g) Certidão de FGTS; 

h) CPF e Comprovante de residência de todos profissionais envolvidos nas atividades.  

5.4. Não serão aceitas inscrições de projetos que não cumpram rigorosamente todas as 

exigências previstas neste chamado.  

5.5. NÃO SERÃO HABILITADOS PROJETOS QUE, NO ATO DA INSCRIÇÃO, 

DEIXEM DE APRESENTAR DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS REQUISITADOS 

NESTE CHAMADO. ITENS 5.2 QUANDO PESSOA FÍSICA E 5.3 QUANDO 

PESSOA JURÍDICA.  

5.6. O projeto só poderá ter como proponente maior de 18 (dezoito) anos ou emancipado, 

perante a Lei. 

5.7.  Não poderão participar como proponente no presente Chamamento: 

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

b) membro da Comissão da Lei Aldir Blanco instituído pelo  Portaria nº 005/2020 ;  

c) pessoa jurídica de direito privado que tenha, na composição de sua diretoria, membro 

integrante do Comissão da Lei Aldir Blanc;  

d) quem já foi beneficiado quanto à mesma proposta por outros entes federados, no âmbito 

da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020;  

e) a pessoa jurídica de direito privado, que não tenha por finalidade ou incluído no rol de 

competências atuação na área cultural;  

e) servidor público integrante dos quadros da FICC ou órgão ou entidades executores 

envolvido na gestão municipal;  

f) agente público de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade de 

qualquer esfera governamental. 

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

encaminhar a documentação, bem como o projeto proposto. 
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5.9. A Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania não se responsabiliza por erros no 

preenchimento. 

5.10. 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 xx /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. 

 

6. DA PROPOSTA 

6.1. A proposta deverá ser apresentada via formulário on-line ou presencial, respondendo a 

todos os campos contendo, os seguintes itens:  

6.1.1. Identificação da Proposta: Título da Proposta; Resumo da Proposta; Cronograma.  

6.1.2. Justificativa, objetivos, metodologias (para proposta de formação);  

6.1.3. Links com informações e materiais adicionais, se houver, que possam ampliar a 

compreensão da proposta. Por exemplo: cópia de matérias publicadas na imprensa, 

fotografias, vídeos, programas e/ou cartazes, dentre outros.  

6.2. Os proponentes deverão apresentar no ato da inscrição um cronograma de trabalho do 

processo, prevendo o envio à FICC do resultado final dessa produção artística no formato de 

conteúdo digital, registrados em vídeos que podem ser realizados com qualquer tipo de 

equipamento (celulares e/ou filmadoras), que apresentem qualidade mínima para 

visualização, audição e publicação na Internet; em até 20 dias corridos a partir da data de 

realização final do projeto. 

6.3. O envio à FICC do resultado final dessa produção artística no formato de conteúdo 

digital deverá ser encaminhada via e-mail auxiliofederalitabuna@gmail.com .Cada 

proponente só poderá inscrever 01 (uma) única proposta. Caso sejam identificadas diferentes 

propostas apresentadas pelo mesmo proponente, será considerada apenas a última proposta 

enviada. 

 

7. DAS ETAPAS 
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7.1. A seleção dos projetos será realizada em 05 (cinco) etapas, a saber: 

a) Etapa 1 – Inscrição 

b) Etapa 2 – Habilitação Técnica  

c) Etapa 3 – Seleção 

d) Etapa 4 - Publicação do resultado 

e) Etapa 5 – Celebração do Termo de Fomento. 

7.1.1. Etapa 1 - INSCRIÇÃO: Consistirá no preenchimento do formulário, apresentação do 

projeto, somada ao envio da documentação necessária para posterior celebração do termo de 

fomento. 

7.1.2. Etapa 2 – HABILITAÇÃO TÉCNICA: Consistirá na análise documental 

operacionalizada pela  FICC através da Comissão responsável.  

7.1.3. Etapa 3 - SELEÇÃO - De caráter meritório, classificatório e eliminatório,realizado 

pela Comissão de Avaliação, à qual serão submetidos somente os candidatos habilitados na 

fase anterior;  

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

resultado deverá ser publicado no Diário Oficial do Município de Itabuna. 

7.1.6. Etapa 5 – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO – Será realizado na 

ordem de inscrições efetuadas e homologadas através de transferência bancária na conta 

indicada pelo proponente ou responsável disposto no ato da inscrição. A conta deverá ser 

com titularidade do proponente. 

 

8. OBRIGAÇÃO DOS CREDENCIADOS 

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

de responsabilização civil e criminal em caso de fraude; 

8.2. O proponente que deixar de comparecer para a assinatura do Termo de Fomento, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do dia da sua convocação, perderá o 

direito da celebração da parceria sem prejuízo das sanções previstas na legislação que rege 

este processo de seleção, podendo solicitar a sua prorrogação 1 (uma) vez, durante seu 

percurso, por igual período, por motivo justo e aceito pela FICC. 
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Itabuna

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JJZPHMVUPZTM9HLGGNNR7G

Quarta-feira
28 de Outubro de 2020
22 - Ano VIII - Nº 193



                                                                                                                                  
                                            

FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE 
CULTURA E CIDADANIA - 

ESPORTE E TURISMO 
                          
__________________________________________________________________________ 

Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania ESPORTE E TURISMO – FICC.         |         CNPJ 05.054.133/0001-64.        
|   

      Praça Laura Conceição, 339 - Centro – CEP 45600-116 – Itabuna / BA.   
Telefone: (73) 3613 4915         |        E-mail: ficc.comunicacao@gmail.com 

 
 

 

8.3. Apresentar à FICC o resultado final dessa produção artística no formato de conteúdo 

digital a ser encaminhada via e-mail auxiliofederalitabuna@gmail.com no prazo máximo de 

até vinte dias após a execução da proposta e o recebimento da parcela única. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA FICC: 

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

o pagamento do Termo de Fomento em parcela única, conforme definições da 

regulamentação municipal 13.850/2020. 

 

10. DAS PENALIDADES 

Verificada a prática de ato ilícito definido nos parâmetros do Decreto de Regulamentação 

Municipal 13.850/2020 deverão ser observados os procedimentos, conceitos, prazos e 

sanções estabelecidos na Legislação pertinente a  prazos e que prevê penalidades em caso de 

fraude perante a Administração Pública. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. 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. 

11.2. Os interessados que não forem contemplados nesse chamamento público poderão 

apresentar recurso contra o resultado em dois (dois) dias após divulgação do resultado no 

Diário Oficial. 

11.3. É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do proponente a observância e 

regularização de toda e qualquer questão concernente aos documentos específicos 

necessários para comprovar sua atuação cultural, bem como conta corrente ou poupança 

válida do responsável legal pelo projeto  para receber o pagamento. 

11.4. 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 proponente o seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer 

espécie de desconhecimento. 
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11.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de assessoramento a 

operacionalização da Lei Aldir Blanc de Itabuna, conforme o caso, elegendo-se o foro da 

Comarca de Itabuna para dirimir quaisquer conflitos oriundos do presente credenciamento. 

 

 

                                                                                       Itabuna, 27 de outubro de 2020. 
 

 
JOSÉ CARLOS MORAES TRINDADE 

Diretor Presidente da FICC 
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CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA - INSTITUIÇÕES E COLETIVOS 

CULTURAIS - Nº 007/2020 

 

 
O EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA QUE VISA À SELEÇÃO DE PROPOSTAS A SEREM 

APRESENTADAS PELAS INSTITUIÇÕES E COLETIVOS CULTURAIS INTERESSADAS 

EM RECEBER RECURSO PROVENIENTE DA LEI 14.017/2020 

 

A Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, Esporte e Turismo - FICC, nos usos 

das suas atribuições legais, torna pública a presente Chamada Pública destinado a receber 

propostas de Instituições e Coletivos Culturais que visem o fomento, criação, difusão, 

memória e pesquisa, o incentivo a proteção, estímulo à preservação e registro de bens 

culturais de natureza material e imaterial que sejam de relevante valor histórico para a 

cidade de Itabuna, em produções culturais que possam ser executadas e transmitidas ao vivo 

ou gravadas por meio de linguagem audiovisual, musical ou literária bem como para 

propostas presenciais que serão realizadas, após terminada a vigência do estado de 

calamidade pública.  

Serão apoiadas 25 (vinte e cinco) propostas de Coletivos Culturais no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) cada; e 24 (vinte e quatro) propostas de Instituições Culturais no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta 

mil reais) provenientes de recurso da Lei Federal 14.017/2020, art. 2º inciso III, mediante 

critérios básicos publicados no decreto de regulamentação municipal número 13.850/2020 e 

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

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

Os interessados devem se inscrever no período de 30/10/20 a 10/11/2020 no site da 

Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania. 

 

1. DO OBJETO 

1.1.  Constitui objeto deste  Chamamento Público  fomentar  a execução das propostas, de 

acordo com Plano de Trabalho, com o interesse de promover a produção, difusão, 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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dinamização, pesquisa e estudos de valorização das Culturas Identitárias e suas expressões 

artísticas e culturais existentes, nos termos e condições estabelecidas neste edital.   

1.2 A instituição e/ou coletivo cultural interessado 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 cultural, além dos documentos comprobatórios  no campo específico da inscrição.  

 

2. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 As vagas serão destinadas da seguinte forma: 

a) Na categoria Instituição Cultural, com prioridade para pessoa jurídica de direito 

privado com e sem fins lucrativos com situação cadastral ativa no CNPJ, conforme 

regulamentação específica da Secretaria de Receita Federal do Brasil; que possua 

cadastro atualizado na FICC e que comprove a realização de atividades culturais no 

município de Itabuna/BA, no mínimo 24 meses anteriores ao decreto de estado de 

calamidade (através de fotos, material gráfico de eventos, publicações impressas e 

em meios eletrônicos e outros materiais comprobatórios), no caso da existência de 

vagas remanescentes nessa categoria serão remanejadas as vagas para instituições do 

tipo Microempreendedores Individuais - MEI e por último Pessoas Físicas, estes, 

representado os coletivos culturais. 

b) Na categoria Coletivo Cultural, organização cultural sem constituição jurídica, 

representada por pessoa física indicada pelos demais membros do Coletivo por meio 

de Declaração (anexo 2) ;que possua cadastro atualizado na FICC e que comprove a 

realização de atividades culturais no município de Itabuna/BA, no mínimo 24 meses 

anteriores ao decreto de estado de calamidade (através de fotos, material gráfico de 

eventos, publicações impressas e em meios eletrônicos e outros materiais 

comprobatórios). 

2.2. Entende-se por “Cadastro atualizado na FICC” todas aquelas instituições e coletivos 

culturais que realizaram o seu cadastro no ano em curso dentro do prazo estabelecido 

mediante envio de documentos comprobatórios solicitados.  
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3. DAS VEDAÇÕES 

3.1 É vedada a participação de candidatos:  

a) Instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional, públicas ou privadas, 

com ou sem fins lucrativos, suas mantenedoras e associações de pais e mestres; 

b) Instituições sem fins lucrativos, fundações ou institutos, criados ou mantidos por 

empresas ou grupos de empresas; 

c) Instituições integrantes do “Sistema S” (SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEST, 

SENAT, SEBRAE, SENAR e outros); 

d) Fundações, sociedades e associações de apoio a instituições públicas; 

e) Partidos políticos e suas entidades; 

f)  Instituições e Coletivos Culturais que possuam dentre os seus (suas) representantes: 

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; 

a) Instituições Culturais que sejam pessoas jurídicas de direito público da administração 

direta ou indireta; e 

b) Instituições e Coletivos Culturais que possuam dentre os seus (suas) representantes 

membros da Comissão de Seleção. 

3.2. É vedada a inscrição de iniciativas, cujos registros das atividades e ações não tenham 

sido desenvolvidas pelo candidato, sendo este motivo de eliminação em qualquer fase do 

Edital. 
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3.3. O candidato deverá apresentar Declaração da não ocorrência das hipóteses previstas nas 

vedações deste Edital, como parte da documentação da inscrição. (Anexo 1) 

3.4. As inscrições que incorrerem nas vedações do item 3 deste Edital serão eliminadas em 

qualquer fase do Edital. 

4. DOS RECURSOS E DA GESTÃO 

4.1. O edital contará com recursos na ordem de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta 

mil reais), oriundos da Lei Federal nº 14.017/2020, para fins de valorização da cultura local.  

4.2. O Chamamento contemplará 25 (vinte e cinco) Coletivos Culturais com  propostas no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cada; e 24 (vinte e quatro)  Instituições Culturais  

com propostas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), obedecendo à ordem de 

classificação. Desta forma, o resultado final contemplará as 49 (quarenta e nove) propostas 

melhores pontuadas que terão prazo de execução até maio de 2021. 

4.3. Os recursos citados no item 4.1 deste Edital serão destinados exclusivamente à 

fomentar as propostas selecionadas neste certame. Caso haja gastos administrativos, esses 

correrão às  custas do orçamento do município de Itabuna /BA. 

4.4. A gestão deste Edital será realizada pelo(a) Fundação Itabunense de Cultura e 

Cidadania, Esporte e Turismo – FICC, mediante acompanhamento pelo Conselho Municipal 

de Políticas Culturais de Itabuna - CMPCI. 

5. DO CHAMAMENTO  

5.1  O presente chamamento será dividido da seguinte forma, obedecendo-se a quantidade 

de agentes culturais envolvidos e a ordem de classificação, de acordo com a indicação 

pelo candidato no Formulário de Inscrição (Anexo 2): 

a)   O recurso será de R$10.000,00 reais para iniciativas inscritas na categoria 

“Instituição Cultural”, conforme item 2.1 ‘a’, deste Edital; 

b)  O recurso será de R$ 8.000,00 reais para iniciativas na categoria “Coletivo 

Cultural”, conforme item 2.1 ‘b’ deste Edital. 

5.2  Não havendo projetos classificados para atingir a distribuição prevista no item 5.2 deste 

Edital, a FICCpoderá optar por publicar novo edital de seleção pública, respeitando os 
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critérios dispostos no decreto de regulamentação municipal da número 13.850/2020, o 

quantitativo de vagas remanescentes de cada categoria e a disponibilidade orçamentária 

e financeira. 

5.3 No caso dos Coletivos Culturais, o recurso será repassado à pessoa física indicada 

expressamente pelo Coletivo Cultural como seu (sua) representante para essa finalidade, 

conforme Carta de Autorização (Anexo 3). 

6. DAS PROPOSTAS 

6.1 Os projetos serão apresentados com observância dos roteiros específicos acompanhados 

dos documentos necessários para análise, conforme estabelecido no presente Edital.  

6.2 Os projetos deverão ser apresentados unicamente via formulário online, respondendo a 

todos os campos, contendo os seguintes itens: 

a) Identificação do Projeto de trabalho artístico ou cultural: Título; Resumo; 

Apresentação, Justificativa, Objetivos, Metas e Cronograma. 

b) Metodologia para projetos de formação, pesquisas e publicações.  

c) Links com informações e materiais adicionais, se houver, que possam 

ampliar a compreensão do projeto. Exemplos: argumentos de longas-

metragens e séries, ilustrações de cenários e personagens (animações), 

roteiros de videoclipes, esquetes, séries/webséries, storyboards, ementas, 

curadorias, desenhos de programação, desenho de produção, estrutura técnica 

de evento, cópia de matérias publicadas na imprensa, fotografias, vídeos, 

programas e/ou cartazes, dentre outros. 

6.3 No ato de inscrição, os proponentes deverão apresentar um cronograma de trabalho do 

processo, prevendo:  

a) Os projetos de trabalhos artísticos ou culturais deverão ser executados até 

maio de 2021, com entrega do Relatório Simplificado de Atividades até 10 de 

junho de 2021, com base no modelo disponível no Anexo 4, com 

informações e registros documentais (fotografias, cópia de matérias 

publicadas na imprensa, vídeos, programas e/ou cartazes, dentre outros) que 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Itabuna

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JJZPHMVUPZTM9HLGGNNR7G

Quarta-feira
28 de Outubro de 2020

29 - Ano VIII - Nº 193



                                                                                                                                  
                                            

FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE 
CULTURA E CIDADANIA - 

ESPORTE E TURISMO 
                          
__________________________________________________________________________ 

Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania ESPORTE E TURISMO – FICC.         |         CNPJ 05.054.133/0001-64.        
|   

      Praça Laura Conceição, 339 - Centro – CEP 45600-116 – Itabuna / BA.   
Telefone: (73) 3613 4915         |        E-mail: ficc.comunicacao@gmail.com 

 
 

 

comprovem a execução do projeto, sob pena de devolução dos recursos 

recebidos. 

6.4 Os proponentes deverão apresentar no ato da inscrição um cronograma de trabalho do 

projeto, prevendo o envio à FICC do resultado final dessa produção artística no seguinte 

formato: 

a) de conteúdo digital (gravações ou transmissões ao vivo), registrados em 

vídeos que podem ser realizados com qualquer tipo de equipamento 

(celulares e/ou filmadoras) cuja descrição técnica se encontra detalhada no 

item 6.4.1deste edital.  

b) de apresentação em versão virtual, links e textos e demais formatos com 

resultados que podem ser disponibilizados de forma online. 

6.4.1. Os projetos de trabalhos artísticos ou culturais entregues em formato de conteúdo 

digital devem apresentar qualidade da imagem para visualização, audição e publicação na 

Internet; devendo ser apresentada em formato de tela widescreem (tela 16/9 que equivale a 

um celular na horizontal) respeitando cronograma de execução apresentado. 6.4.2. O 

proponente deverá incluir em todo material de divulgação decorrente do projeto de trabalho 

artístico ou cultural selecionado as logomarcas da FICC, a ser enviado por esta . Toda 

divulgação (virtual, sonora, impressa, audiovisual) deverá contar com prévia aprovação da 

Assessoria de Comunicação da FICC. O material a ser aprovado deverá ser enviado para o 

endereço eletrônico auxiliofederal@gmail.com 

6.4.3. Nos projetos de trabalhos artísticos e culturais que proponham adaptações de obras 

artísticas, será obrigatória a apresentação de autorização oriunda de detentor dos direitos 

autorais da obra.  

6.5. O resultado final dessa produção artística no formato de conteúdo digital deverá ser 

encaminhado a FICC via e-mail: auxiliofederal@gmail.com 

6.6. Cada proponente só poderá inscrever 01 (um) único projeto. Caso sejam identificados 

diferentes projetos de trabalhos artísticos ou culturais apresentados pelo mesmo proponente, 

será considerado apenas o último projeto enviado. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Itabuna

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JJZPHMVUPZTM9HLGGNNR7G

Quarta-feira
28 de Outubro de 2020
30 - Ano VIII - Nº 193



                                                                                                                                  
                                            

FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE 
CULTURA E CIDADANIA - 

ESPORTE E TURISMO 
                          
__________________________________________________________________________ 

Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania ESPORTE E TURISMO – FICC.         |         CNPJ 05.054.133/0001-64.        
|   

      Praça Laura Conceição, 339 - Centro – CEP 45600-116 – Itabuna / BA.   
Telefone: (73) 3613 4915         |        E-mail: ficc.comunicacao@gmail.com 

 
 

 

6.7 Não serão aceitos projetos prevendo aplicação de recursos em:  

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

b) projetos que veiculem propaganda relacionada ao tabaco, álcool, política, 

partidos políticos, sindicatos, pré-candidatos a cargos públicos eletivos, de 

personalidades políticas;  

c) projetos de conteúdo secretário ou segregacionista atinente a raça, cor, 

gênero, orientação sexual e religião. 

7. DA INSCRIÇÃO 

7.1.   As inscrições poderão ser feitas a partir da publicação deste Chamamento, no período 

de 30/10/2020 a 10/11/2020  no site da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania. 

(www.ficcitabuna.com.br)  

7.1.2. Não serão realizadas inscrições após o prazo.  

7.1.3. Os projetos deverão ser submetidos através do formulário eletrônico no site da FICC. 

7.1.4. As atividades com 2 (dois) ou mais profissionais, deverão informar o CPF e 

comprovante de residência de cada profissional envolvido.  

7.1.5. Os Proponentes podem ser PESSOA FÍSICA e PESSOA JURÍDICA, devendo-se 

observar as competências e documentos obrigatórios de cada personalidade. 

7.2. No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

a) Currículo completo e atualizado com trajetória dos profissionais envolvidos 

na atividade na modalidade que pretende se inscrever;  

b) Se possível, uma foto, de boa qualidade, que ilustra a atividade no formato 

paisagem (horizontal) em boa resolução (de 1 a 2 Mb);  

c) Classificação indicativa;  

d) Apresentação detalhada da atividade proposta e/ou materiais e links que 

contribuam para a análise da proposta conforme descrito no item 6.;  

e) 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 cultural, tais como: 

cartazes, folders, fotografias ou material audiovisual (DVDs ou CDs,), 
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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; 

7.2.1. Além dos documentos elencados no item 7.2., todos os proponentes deverão 

apresentar obrigatoriamente, para contratação, os seguintes documentos:  

a) Cópia do RG e CPF do proponente e demais envolvidos no projeto; 

b) Comprovante de residência; 

7.3. Além dos documentos elencados no item 7.2., todos os proponentes, que são PESSOAS 

JURÍDICAS, deverão apresentar obrigatoriamente, para contratação, os seguintes 

documentos:  

a) Documentos da Empresa: Documento de constituição da empresa (Contrato 

Social / Estatuto) e Ata de eleição, Requerimento.  

b) RG e CPF do Representante legal. 

c) Cópia simples do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), que 

comprove constituição jurídica de, no mínimo, 01 (um) ano; 

d) Comprovante de que não está inscrito no Cadastro de Inadimplentes 

Municipal – CADIN;  

e) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 

Dívida Ativa da União.  

f) Comprovante de regularidade perante a Fazenda do Município de ITABUNA, 

emitindo Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários;  

g) Certidão de FGTS; 

h) CPF e Comprovante de residência de todos profissionais envolvidos nas 

atividades.  

7.4.  Todos os proponentes de Coletivo Cultural deverão apresentar Carta de Autorização 

do Coletivo Cultural, com cópia do RG e CPF de todos os membros do Coletivo indicando 

o(a) seu(sua) respectivo(a) representante, devidamente assinada; 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Itabuna

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JJZPHMVUPZTM9HLGGNNR7G

Quarta-feira
28 de Outubro de 2020
32 - Ano VIII - Nº 193



                                                                                                                                  
                                            

FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE 
CULTURA E CIDADANIA - 

ESPORTE E TURISMO 
                          
__________________________________________________________________________ 

Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania ESPORTE E TURISMO – FICC.         |         CNPJ 05.054.133/0001-64.        
|   

      Praça Laura Conceição, 339 - Centro – CEP 45600-116 – Itabuna / BA.   
Telefone: (73) 3613 4915         |        E-mail: ficc.comunicacao@gmail.com 

 
 

 

7.5.  Não serão aceitas inscrições de projetos que não cumpram rigorosamente todas as 

exigências previstas neste chamado.  

7.6. NÃO SERÃO HABILITADOS PROJETOS QUE, NO ATO DA INSCRIÇÃO, 

DEIXEM DE APRESENTAR DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS REQUISITADOS 

NESTE CHAMADO. ITENS 7.2 QUANDO PESSOA FÍSICA E 7.3. QUANDO 

PESSOA JURÍDICA.  

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

encaminhar a documentação, bem como o projeto proposto. 

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

preenchimento. 

7.9. 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 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. 

 

8. DAS ETAPAS 

8.1. A seleção dos projetos será realizada em 05 (cinco) etapas, a saber: 

a) Etapa 1 – Inscrição 

b) Etapa 2 – Habilitação Técnica  

c) Etapa 3 – Seleção 

d) Etapa 4 - Publicação do resultado 

e) Etapa 5 – Celebração do Termo de Fomento. 

8.1.1. Etapa 1 - INSCRIÇÃO: Consistirá no preenchimento do formulário, apresentação do 

projeto, somada ao envio da documentação necessária para posterior celebração do termo de 

fomento. 

8.1.2. Etapa 2 – HABILITAÇÃO TÉCNICA: Consistirá na análise documental 

operacionalizada pela  FICC através da Comissão responsável.  
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8.1.3. Etapa 3 - SELEÇÃO - De caráter meritório, classificatório e eliminatório, realizado 

pela Comissão de Avaliação, à qual serão submetidos somente os candidatos habilitados na 

fase anterior;  

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

resultado deverá ser publicado no Diário Oficial do Município de Itabuna. 

8.1.5. Etapa 5 – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO – Será realizado na 

ordem de inscrições efetuadas e homologadas através de transferência bancária na conta 

indicada pelo proponente ou responsável disposto no ato da inscrição. A conta deverá ser 

com titularidade do proponente. 

 

9. OBRIGAÇÃO DOS CREDENCIADOS 

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

de responsabilização civil e criminal em caso de fraude; 

9.2. O proponente que deixar de comparecer para a assinatura do Termo de Fomento, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do dia da sua convocação, perderá o 

direito da celebração da parceria sem prejuízo das sanções previstas na legislação que rege 

este processo de seleção, podendo solicitar a sua prorrogação 1 (uma) vez, durante seu 

percurso, por igual período, por motivo justo e aceito pela FICC. 

9.3. Apresentar à FICC o resultado final dessa produção artística no formato de conteúdo 

digital a ser encaminhada via e-mail auxiliofederalitabuna@gmail.com no prazo máximo de 

até vinte dias após a execução da proposta e o recebimento da parcela única. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA FICC: 

10.1. Comunicar oficialmente todas as etapas definidas neste chamamento público, 

realizando o pagamento do Termo de Fomento em parcela única, conforme definições da 

regulamentação municipal 13.850/2020. 

 

11. DAS PENALIDADES 

Verificada a prática de ato ilícito definido nos parâmetros do Decreto de Regulamentação 

Municipal 13.850/2020 deverão ser observados os procedimentos, conceitos, prazos e 
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sanções estabelecidos na Legislação pertinente a  prazos e que prevê penalidades em caso de 

fraude perante a Administração Pública. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. 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. 

12.2. Os interessados que não forem contemplados nesse chamamento público poderão 

apresentar recurso contra o resultado em dois (dois) dias após divulgação do resultado no 

Diário Oficial. 

12.3. É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do proponente a observância e 

regularização de toda e qualquer questão concernente aos documentos específicos 

necessários para comprovar sua atuação cultural, bem como conta corrente ou poupança 

válida do responsável legal pelo projeto para receber o pagamento. 

12.3. 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 proponente o seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer 

espécie de desconhecimento. 

12.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de assessoramento a 

operacionalização da  Lei Aldir Blanc de Itabuna, conforme o caso, elegendo-se o foro da 

Comarca de Itabuna para dirimir quaisquer conflitos oriundos do presente credenciamento. 

                                                                                    
    Itabuna, 27 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 na instituição cultural ou grupo cultural no qual 
represento são verdadeiros, conforme comprovam os documentos juntados nessa solicitação. 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
  
Dessa forma, comprometo-me a prestar como contrapartida o seguinte projeto, no período 
estabelecido nesse chamamento: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
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 
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ANEXO I 

Eu, ______________________________________________________________, 

endereço_______________________________________________________________ 

CPF_________________________, representante da instituição ou coletivo cultural-

__________________________________________________________________ 

Declaro que a instituição a qual represento não se enquadra em nenhuma das hipótese de 

vedações do item 3.1, deste edital que são as seguintes: 

 

Proibição de participação de candidatos: 

 

a)  Pessoas físicas, representantes de Coletivos Culturais, menores de 18 anos (Lei 

9.784/1999); 

b)  Instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional, públicas ou privadas, 

com ou sem fins lucrativos, suas mantenedoras e associações de pais e mestres; 

c)  Instituições sem fins lucrativos, fundações ou institutos, criados ou mantidos por 

empresas ou grupos de empresas; 

d)  Instituições integrantes do “Sistema S” (SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEST, 

SENAT, SEBRAE, SENAR e outros); 

e)  Fundações, sociedades e associações de apoio a instituições públicas; 

f) Partidos políticos e suas entidades; 

g)  Instituições e Coletivos Culturais que possuam dentre os seus (suas) representantes: 

 

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; 
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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; 

IV) Instituições Culturais que sejam pessoas jurídicas de direito público da administração 

direta ou indireta; e 

V) Instituições e Coletivos Culturais que possuam dentre os seus (suas) representantes 

membros da Comissão de Seleção. 

 
 

________________________________ 
ASSINATURA 
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ANEXO II 
 
 
 

Eu, ______________________________________________________________, 

endereço_______________________________________________________________ 

CPF_________________________, representante da instituição ou grupo cultural-

______________________________________________________________________ 

Localizada no endereço ___________________________________________________ 

Solicito recurso no valor de R$ _____________________ na categoria 

____________________________________________, conforme item 2.1 deste edital. 

 
_______________________________ 

Assinatura solicitante 
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ANEXO III 
 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO INSTITUIÇÃO/COLETIVO CULTURAL 
 

Eu, ______________________________________________________________, 

endereço_______________________________________________________________ 

CPF_________________________, representante da instituição ou grupo cultural-

______________________________________________________________________ 

Localizada no endereço ___________________________________________________ 

Represento o coletivo cultural acima identificado, sendo responsável legal por receber o 

subsídio Federal de que trata esse chamamento público. Nesses termos, os membros do 

grupo cultural autorizam a pessoa física acima identificada a receber o recurso conforme 

critérios desse chamamento público. 

Membros do coletivo cultural com CPF e endereço: 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________________ 

7._____________________________________________________________________ 

8._____________________________________________________________________ 

9._____________________________________________________________________ 

10____________________________________________________________________ 

11____________________________________________________________________ 

12____________________________________________________________________ 

13.____________________________________________________________________ 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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ANEXO IV 

Eu, ______________________________________________________________, 

endereço_______________________________________________________________ 

CPF_________________________, representante da instituição ou coletivo cultural-

______________________________________________________________________ 

Localizada no endereço ___________________________________________________ 

Declaro que o grupo o qual represento realizará Projeto artístico cultural a ser executado até 

maio de 2021 (conforme projeto anexo), bem como entregará relatório de atividades até 10 

de junho de 2021, com informações e registros documentais (fotografias, cópia de matérias 

publicadas na imprensa, vídeos, programas e/ou cartazes, dentre outros) que comprovem a 

execução do projeto, sob pena, de devolução dos recursos recebidos. 

 

__________________________________ 

Declarante  
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