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Chamamento Público Nº 003/2020 para Credenciamento de Artistas 
Locais para Concessão de Auxílio Cultural – Objeto: Concessão de 
auxílio cultural para os artistas de Itabuna, em condição de 
vulnerabilidade social, em data a ser divulgada pela Comissão 
Organizadora do evento, possibilitando ajuda financeira para manutenção 
e sobrevivência da classe artística em razão da paralisação de suas 
atividades, decorrentes da pandemia pelo COVID-19. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020 PARA 
CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS LOCAIS PARA 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO CULTURAL 
 

CRONOGRAMA 
 

Inscrição 
Período de 08 de julho de 2020 a 17 de julho de 2020, devendo ser efetuada 
no endereço eletrônico www.ficcitabuna.com.br, podendo ser prorrogado a 
critério da administração, com divulgação no Diário Oficial do Município. 

 

Resultado Final 
Todos os resultados serão publicados no Diário Oficial do Município de Itabuna 
– DOM. 

 

Homologação  
Serão publicados pela autoridade competente, no Diário Oficial do Município 
Itabuna – DOM, após publicação dos beneficiários. 

 

Documentação  
Toda a documentação solicitada para concessão do auxílio deverá ser encaminhada 
no site da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania no campo específico. 

 

Divulgação do resultado 
A comissão designada para avaliar a documentação dos interessados deverá 
encaminhar a lista dos contemplados para divulgação no Diário Oficial do 
Município. 
 
INFORMAÇÕES: 
Pelo e-mail: 73 3613-4915 
Edital disponível na página eletrônica: www.ficcitabuna.com.br 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020 
 

CREDENCIAMENTO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO CULTURAL PARA OS ARTISTAS DE 
ITABUNA 

 
A Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, no uso de suas atribuições legais, torna público 
para conhecimento dos interessados, agentes culturais e artistas de Itabuna, sobre o presente Edital 
de Chamamento Público, objetivando o credenciamento dos interessados em receber o auxílio 
emergencial no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em três parcelas iguais, em conformidade com 
condições e exigências contidas na Lei municipal 2.506/2020 e deste edital. 
 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1.Constitui objeto deste Chamamento Público a concessão de auxílio cultural para os artistas de 
Itabuna, em condição de vulnerabilidade social, em data a ser divulgada pela Comissão 
Organizadora do evento, possibilitando ajuda financeira para manutenção e sobrevivência da classe 
artística em razão da paralização de suas atividades, decorrentes da pandemia pelo COVID-19. 
 
1.2. Os interessados em participar deste este edital poderão realizar o credenciamento no site da 
Fundação, encaminhando documentação comprobatória de sua condição de artista, comprovação 
de vulnerabilidade, bem como preenchendo ficha de inscrição e formulário de autodeclaração, no 
campo específico de solicitação do auxílio. 
 
 
2. DO PRAZO  
 
2.1. O prazo de validade do credenciamento público encerra-se no dia 17/07/2020, podendo ser 
prorrogado a critério da administração. 
 
2.2. O credenciamento não gera direito automático a concessão do auxílio, ficando esta, 
condicionada ao cumprimento das exigências da Lei Municipal 2.506/2020, bem como do limite 
orçamentário. 
 
3. DOS DOCUMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Agentes Culturais e artistas: 
 
Documentos necessários:  
� Cópia do RG e CPF do artista  
� Cópia do Comprovante de residência  
� Cliping ou matérias jornalísticas comprovando a condição de artista e sua área de atuação; 
� Cópia da carteira de trabalho 

 
3.2.1. O solicitante deverá ser maior de 18 (dezoito) anos ou emancipado, perante a Lei.  
 
 
3.4. Não poderão participar do presente Edital: 
 
3.4.1. Menores de 18 (dezoito) anos ou que não sejam emancipados; 
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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); beneficio assistencial previdenciário ou 
seguro desemprego. 
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 da sua condição de artista.   
 
3.6. A Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania não se responsabiliza por erros no 
preenchimento. 
 
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 na Lei 2.506/2020, 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 
 
5.1. Período de inscrição a partir da publicação deste Edital no período de 08/07/2020 a 17/07/2020 
no site da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania. 
 
 
5. DAS ETAPAS 
 
5.1. A seleção das propostas 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 auxílio aos artistas em condição de vulnerabilidade social 

 
5.1.1. Etapa 1 - “CREDENCIAMENTO”: Consistirá no preenchimento da solicitação do auxílio, com 
envio da documentação necessária para concessão do benefício.  
 
5.1.2. Etapa 2 – “HABILITAÇÃO TÉCNICA”: Consistirá da análise dos documentos relacionados a 
ser realizada pela comissão designada para operacionalizar o processo. 
 
5.1.3. Etapa 3 – PUBLICAÇÃO DO RESULTADO – Após análise da comissão, o resultado deverá 
ser publicado no DJO. 
 
5.1.4. Etapa 4 – PAGAMENTO DO AUXÍLIO – Será efetuado na ordem de inscrições efetuadas e 
homologadas através de transferência bancária na conta do beneficiário. 
 
 
6. OBRIGAÇÃO DOS CREDENCIADOS 
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6.1. Preencher os dados solicitados no site, apresentando informações verdadeiras, sob pena de 
responsabilização civil e criminal em caso de fraude; 
 
 
7. OBRIGAÇÕES DA FICC: 
 
7.1. Comunicar oficialmente todas as etapas definidas nesse edital, realizando o pagamento do 
auxílio, conforme definições da Lei 2.506/2020. 
 
 
8. DAS PENALIDADES 
 
Verificada a prática de ato ilícito definido nos parâmetros da Lei 8.666/93 e da Lei Municipal 
2.506/2020 deverão ser observados os procedimentos, conceitos, prazos e sanções estabelecidos 
na Legislação pertinente a contratos administrativos e que prevê 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 pessoais necessários para comprovar sua 
condição de artista, bem como conta corrente ou poupança válida em seu nome 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 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 auxílio, conforme o caso, elegendo-se o foro da Comarca de Itabuna para dirimir quaisquer 
conflitos oriundos do presente credenciamento. 
 
 

Itabuna, 08 de julho de 2020. 
 
 
 

JOSÉ CARLOS MORAES TRINDADE 
Diretor Presidente da FICC 
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