EDITAL Nº 04/2020, DE 10 DE NOVEMBRO 2020

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO
CULTURAL

A Prefeitura Municipal de Cariré, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob o nº 07.598.600/0001-42, com sede administrativa à
Praça Elísio Aguiar, 191, Centro, Cariré/CE, CEP 62184-000, por intermédio
da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude de Cariré, em
atendimento ao Art. 2º, inciso da lei nº 14.017 de 29 de junho de 2020, torna
pública a abertura de inscrições para o Edital de chamada pública CARIRÉ
DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL, que selecionará agentes culturais
(indivíduos, grupos ou entidades) que tenham prestado relevante contribuição
ao desenvolvimento artístico ou cultural do município e que sejam,
comprovadamente, residentes no município de Cariré, tudo em conformidade
com a Lei Federal nº 14.017/2020, Decreto Federal nº 10.464/2020, Decreto
Municipal Nº 58/2020, alterado pelo Decreto Municipal Nº 65/2020, e demais
legislações correlatas.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1O presente Edital contém 05 (cinco) anexos como partes integrantes da
seleção aqui regida, sendo estes:
a)
b)
c)
d)
e)

Formulário de Inscrição (Anexo I);
Autodeclaração do Agente Individual ou Coletivo (Anexo II);
Declaração de Anuência (Anexo III);
Formulário de Recurso (IV);
Formulário simplificado de Relatório de Cumprimento do objeto
(Anexo V).
2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto do presente Edital, a seleção de 04(quatro)
agentes culturais (indivíduos, grupos ou entidades) que tenham
prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou
cultural do município de Cariré, voltado à cultura e às tradições
populares.

2.2.. Os inscritos devem propor a produção de conteúdo artístico e cultural
em formato digital, para compor programação especial de difusão em
ambiente virtual, plataformas digitais ou redes sociais, atendendo às
medidas estaduais de isolamento social, impostas em virtude da situação
de emergência em saúde decorrente do Covid-19.
2.3. Os projetos culturais devem produzir através de mídia digital (lives ou
vídeos) de duração mínima de 30’ (trinta) minutos.

2.4. Os projetos culturais devem atender aos objetivos especificados
abaixo:
a) estimular, divulgar e dar visibilidade às iniciativas culturas de Cariré;
b) valorizar a produção artística do município;
c) incentivar a participação efetiva dos agentes culturais;
d) promover o respeito à diversidade cultural;
e) promover o acesso à cultura e fruição de forma inovadora e criativa;
f) dar visibilidade e projeção aos grupos dacultura e às tradições populares
de Cariré.
2.5. Os projetos deverão ser realizados em meio ao contexto da pandemia
do COVID 19, com execução até o dia 31 de dezembro de 2020, devendo
serem classificados em uma das seguintes categorias, conforme quadro:
ORDEM

CATEGORIA

VALOR DE
PROJETO

Nº DE PROJETOS
CONTEMPLADOS

1

Blocos de carnaval

R$ 7.000,00(sete mil
reais)

2(dois)

2

Maracatus

R$ 7.000(sete mil
reais)

1(um)

3

Quadrilhas Juninas

R$ 9.000,00 (nove
mil reais)

1(uma)

2.6.Este Edital é aberto à inscrição de propostas de conteúdos artístico

culturais em formatos diversos, desde que seja possível sua veiculação em
plataformas digitais, como apresentações, performances, seminários, aulas,
intervenções, minidocumentários, exposição fotográfica, dentre outros.
3. DO VALOR DISPONÍVEL PARA ESTE EDITAL
3.1 O valor total disponível para fomento a projetos culturais contemplados
neste Edital de chamada pública é de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).
3.2. O valor pertinente aos projetos será pago aos contemplados em parcela
única, nos termos dos itens 10 e 11, devendo considerar os tributos
incidentes, se houver.
3.3. As despesas decorrentes do presente Edital serão custeadas por meio
de recursos oriundos do Tesouro Nacional, via Lei Federal no 14.017/2020
(Lei Aldir Blanc), que foram transferidos ao município, operacionalizados
pelas dotações orçamentárias n° 04.02.1339213032.013, elementos de
despesa 3.3.50.41.00 e 3.3.90.31.00.

4. DAS ETAPAS DO EDITAL
4.1 O processo seletivo obedecerá ao seguinte calendário (passível de
alteração por parte da Secretaria:
ETAPA

DATA INICIAL

DATA FINAL

Inscrições

11/11/20

13/11/20

Avaliação e seleção das
propostas

16/11/20

16/11/20

Resultado Preliminar

17/11/20

Recursos
Homologação
resultado final

18/10/20
do

18/10/20
19/11/20

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
5.1. O presente Edital destina-se a artistas, produtores, agentes e
profissionais da cadeia produtiva da cultura, sejam eles pessoa física ou

jurídica, com atuação no campo artístico cultural há pelo menos 02 (dois)
anos, na condição de autor e/ou responsável pela proposta inscrita, com
cadastro regularmente habilitado junto à Secretaria da Cultura, Turismo,
Esporte e Juventude de Cariré e ao Mapa Cultural do Ceará.
5.2. Cada proponente poderá inscrever 1 (um) único projeto no presente
Edital.
5.3. O proponente é o responsável legal pela elaboração e execução do
projeto cultural, e documentos encaminhados, isentando a Secretaria de
Cultura de qualquer responsabilidade civil ou penal.
5.4. É vedada a participação neste edital de servidores lotados na Secretaria
da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude de Cariré; de membros da
Comissão Julgadora, titulares ou suplentes, bem como seus cônjuges ou
companheiros (as) e seus parentes até segundo grau, na linha reta ou
colateral, consangüíneos e afins.

6. DA INSCRIÇÃO DO PROJETO
6.1. Para efeito de inscrição, os projetos deverão ser cadastrados
exclusivamente na sede da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e
Juventude de Cariré, de forma presencial, no período de11 a 13 de
Novembro de 2020 (dias úteis), no horário comercial, de 8h às 12h e de 14h
às 17h.
6.2. Todos os proponentes deverão estar previamente cadastrados no
Mapa
Cultural
do
Ceará,
no
seguinte
endereço:
https://mapacultural.secult.ce.gov.br, para dar efeito à inscrição neste Edital.
6.3. Os proponentes que já têm cadastro no Mapa Cultural do Ceará não
precisam fazer novo cadastro, podendo atualizar informações que julgarem
necessárias até a data de envio de sua inscrição.
6.4. Para efeito de validação da inscrição de grupos, é OBRIGATÓRIO que o
proponente apresente Carta Coletiva de Anuência do grupo (Anexo III).
6.5. O proponente deverá anexar os seguintes arquivos no ato da inscrição:
a) Formulário de Inscrição em modelo padrão (Anexo I)

b) Autodeclaração de Agente Individual ou Coletivo (Anexo II), devidamente
preenchida e assinada;
c) Carta de Coletiva de Anuência, no caso de grupos, devidamente
preenchida pelosmembros do grupo, datada e assinada por todos (ANEXO
III);
d) Para Pessoa Física - Cópia do documento de identidade; Cópia do
Cadastro de Pessoa Física – CPF; Cópia de comprovante de residência;
Certidão Negativa de Débitos Municipais; Certidão Negativa de Débitos
Estaduais; Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições
Federais, todas atualizadas;
e) Para Pessoa Jurídica - Cópia atualizada do cartão do CNPJ; Cópia
atualizada do contrato social ou estatuto e suas alterações; Cópia do termo
de posse do representante legal, ou cópia da ata que o elegeu, quando não
constar o nome do representante no estatuto; Cópia da identidade do
representante legal da pessoa jurídica; Cópia do Cadastro de Pessoa Física –
CPF do representante legal da pessoa jurídica; Certidão Negativa de Débitos
Municipais; Certidão Negativa de Débitos Estaduais; Certidão Negativa de
Débitos de Tributos e Contribuições Federais; Certidão Negativa de FGTS e
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todas atualizadas.
6.6. O proponente poderá anexar outros arquivos, que julgue necessários
para a avaliação do mérito do projeto.
6.7. Serão desconsideradas todas as inscrições incompletas ou efetuadas em
desacordo com esse edital.
6.8. A Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude de Cariré, não se
responsabilizará por inscrições que NÃO forem completadas por eventos
fortuitos.
6.9. A inscrição será considerada efetivada SOMENTE mediante entrega e
confirmação pelo funcionário da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e
Juventude de Cariré de toda a documentação e anexos exigidos neste edital
e, no ato da entrega à Secretaria, será fornecido ao proponente um registro
de protocolo, que receberá um número de série, com o qual será identificada
a proposta até o final do certame, inclusive na fase de Prestação de Contas.
6.10. O projeto inscrito estará disponível para consulta e acompanhamento da
Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude de Cariré.
6.10.1. Até a data final da inscrição o projeto poderá ser excluído pelo
proponente, mediante solicitação por escrito, endereçada à Secretaria da

Cultura, Turismo, Esporte e Juventude de Cariré, devidamente datada e
assinada pelo proponente.
6.11. Ao inscrever o projeto, o proponente declara, sob as penas da Lei,
verdadeiras as informações prestadas no projeto e seus anexos e, ciente das
condições e obrigações impostas neste edital, aceitando-as inclusive.
6.12. É de inteira responsabilidade do proponente, atender em todas as
etapas, a todos os requisitos deste Edital, inclusive considerando eventuais
pareceres da Secretaria da Cultura.

7. DAS OBRIGAÇÕES DOS PROPONENTES
7.1. Os projetos a serem apresentados para inscrição nesse edital deverão
contemplar, obrigatoriamente, os requisitos, anexos, e prever contrapartida de
interesse público.
7.2. Para fins de cumprimento da contrapartida de que trata a Lei Aldir Blanc
(Lei nº 14.017/2020) e, nos termos do §5º do Art. 9º, do Decreto nº
10.464/2020 o proponente deverá indicar no ato da inscrição, a ação a ser
realizada a título de contrapartida que deverá ser cumprida após o período de
pandemia do Covid-19, destinada a escolas públicas municipais e/ou
comunidade de Cariré-Ce.
7. 3. Os projetos contemplados deverão ainda,disponibilizaro uso dos
produtos e conteúdos digitais para compor o acervo da Secretaria da Cultura,
Turismo, Esporte e Juventude de Cariré, para fins de difusão cultural,
podendo a Secretaria dispor dos mesmos e destiná-los à exibição, utilização
e circulação públicas e gratuitas, preservando-se sempre os direitos e os
créditos de autoria.
7.4. A contrapartida proposta deverá ser registrada e comprovada por vídeo e
fotos.
7.5. Os projetos contemplados deverão veicular em todo o material
promocional que envolve o projeto cultural apoiado, a seguinte citação:
“Projeto apoiado pela Lei Aldir Blanc, Lei nº 14.017/2020”.
7.6. Para a realização do projeto, o proponente deverá cumprir as seguintes
obrigações:
a) disponibilizar endereço eletrônico na internet e/ou perfil em redes sociais
para apresentação online do projeto;

b) utilizar nas peças de divulgação nos canais das redes sociais, o mesmo
título do projeto aprovado;
c) utilizar espaços adequados quanto à estrutura para a realização do projeto,
respeitando sempre as normas de distanciamento social impostas pelo
Governo do Estado e Município, em virtude do Covid-19;
d) obter licenças, autorizações, alvarás, permissões e registros junto às
repartições competentes, necessárias à promoção, instalação e realização
dos projetos;
e) responder direta e exclusivamente perante os órgãos públicos e
autoridades competentes, pela inexistência das licenças, autorização e
demais documentos necessários, bem como pelo exercício de atividades em
desacordo com esses, ou com violação às leis e disposições regulamentares
pertinentes;
f) assegurar, na contratação de terceiros, o recolhimento dos direitos autorais
e conexos, contribuições sociais e tributos previstos em lei;
g) reverter para remuneração dos agentes culturais participantes ou custeio
do projeto eventual receita proveniente do bem ou serviço cultural resultante,
decorrente da realização do projeto.
7.7. É vedada a participação nos projetos, em qualquer função, mesmo
gratuitamente, de Membros da Comissão Julgadora, titulares ou suplentes.
7.8. Somente poderão ser contempladas iniciativas que financiem projetos
completos, não sendo admitidos projetos fragmentados, incompletos, parciais
ou complementares.

8. DA SELEÇÃO
8.1 A seleção (avaliação de mérito) será realizada em etapa ÚNICA, pela
Comissão Julgadora indicada pela Secretaria da Cultural, Turismo, Esporte e
Juventude de Cariré, juntamente com a aprovação do Conselho Municipal de
Cultura.
8.2 A Comissão Julgadora avaliará os projetos de acordo com os seguintes
critérios e pontuações:
CRITÉRIO
a)

Atuação

da

personalidade,

PONTUAÇÃO
grupo

ou 0 a 20 pontos

NOTA
ALCANÇA
DA

entidade no segmento para o qual está
indicado, através de iniciativas exemplares já
realizadas – considerando o segmento cultural
na qual está indicado, onde será avaliada a
atuação sob a ótica de contribuição para o
reconhecimento,
difusão,
valorização,
preservação e projeção da cultura;
b) Geração de oportunidades, de trabalho e
renda – análise relacionada à capacidade de
empreender
seja
a
partir
do
viés
econômico/financeiro (criação de marcas e
0 a 20 pontos
produtos, por exemplo), seja pelo viés social,
ou
ambos.
Contempla
ainda
o
desenvolvimento de ações voltadas ao
fortalecimento da economia criativa e solidária;
c)Caráter inovador das iniciativas realizadas
pelo candidato ao prêmio – a análise deverá
avaliar elementos que permitam aferir o
caráter inovador das iniciativas realizadas pelo
indicado, tais como: se propôs integração
entre as culturas de tradição oral e educação
formal e/ou novas tecnologias culturais, sociais
0 a 20 pontos
e científicas; se desenvolveu processos
criativos continuados; se desenvolveu ações
de formação cultural e fortalecimento das
identidades culturais; se promoveu a
integração da cultura com outras esferas de
conhecimento e da vida social;
d) Contribuição sociocultural que a atuação
proporciona à comunidade em que atua –
análise de benefícios diretos e indiretos que o
0 a 10 pontos
candidato inscrito trouxe à comunidade em
que atua ;
e) Contribuição da narrativa para a promoção
de
valores
não
discriminatórios
e
desconstrução de estereótipos – a análise irá
verificar se as iniciativas realizadas pelo
0 a 10 pontos
indicado promovem ações e/ou contribuiu para
a difusão e promoção de valores que
contribuam no combate a preconceitos de
gênero, étnico-racial, religioso, geracional, ou

por orientação sexual e de identidade de
gênero;
f) Em se tratando das Premiações a quadrilhas
juninas, ter participado dos Festivais de
Quadrilhas ou Tradições juninas locais ou
Regionais, levando e representado o nome de 0 a 20 pontos
Cariré como valorização das nossas tradições
culturais nos últimos 03 anos;

8.3. Cada projeto habilitado será avaliado por 03 (três) membros da
Comissão Julgadora, no prazo estabelecido, podendo alcançar até a
pontuação máxima de 100(cem) pontos.
8.3.1 A Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude de Cariré poderá
convocar os membros suplentes da Comissão Julgadora para avaliação dos
projetos, a depender da quantidade de projetos inscritos.
8.4. A pontuação final será igual à média das avaliações recebidas.
8.5. Havendo empate de pontuação entre as propostas, a classificação deve
considerar prioridade para a iniciativa que obtiver maior pontuação,
sucessivamente, nos critérios estabelecidos nos subitens a, c ee.
8.5.1. Persistindo o empate, a classificação deve considerar a ordem de
inscrição do projeto.
8.6. Caso a média das avaliações, em qualquer dos critérios, seja igual a
zero, o projeto será desclassificado.
8.7. As propostas classificadas serão selecionadas em ordem decrescente de
pontuação.
8.8. O resultado da seleção contendo a pontuação final dos projetos será
publicado no site da Prefeitura de Cariré, sendo de total responsabilidade
do(a) candidato(a) acompanhar a atualização dessas informações.
8.8.1. As notas atribuídas em cada quesito por cada um dos respectivos
avaliadores estarão disponíveis na Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e
Juventude de Cariré
8.9. Da decisão da Comissão Julgadora caberá recurso no prazo de 01 (um)
dia útil.

8.9.1 O recurso, apresentado em Formulário de Recurso (Anexo IV), dirigido
à Comissão Julgadora, deverá ser protocolado exclusivamente na sede da
Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude de Cariré, no horário de
8h às 12h e de 14h às 17h.
8.9.2 O recurso de que trata o item 8.9, deverá conter apenas as razões
recursais, sendo vedada a inclusão de documentos (anexos) ou informações
que deveriam constar originariamente no projeto inscrito.
8.10. Havendo recurso apresentado, a Comissão Julgadora se reunirá para
analisá-los, no prazo de até 1(um) dia útil.
8.10.1. Para validação da ata da Comissão Julgadora se faz necessária a
presença mínima de metade mais um dos membros que avaliaram projetos.
8.10.2. Será considerada presença, a participação por meio digital.
8.10.3. O resultado da análise dos recursos será consignado em ata e
encaminhado para homologação do resultado definitivo.
8.11. Realizados todos os ritos e cumpridos os prazos previstos neste Edital,
caberá ao Secretário da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude de Cariré, a
homologação do resultado definitivo do Edital, com publicação no site da
Prefeitura de Cariré e Diário Oficial do Município.
8.12. Não caberá recurso do resultado final.
8.13. Constatada a desistência do proponente, a desatualização cadastral, a
não entrega de documentos ou qualquer fato gerado pelo proponente que
inviabilize o recebimento dos recursos financeiros, ocorrerá a convocação do
suplente, desde que dentro do prazo de vigência do Edital, ficando o
candidato automaticamente eliminado.

9. DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS
9.1 A Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude de Cariré, após
homologação do resultado final, convocará os proponentes selecionados
para abertura dos procedimentos administrativos, comprovação documental
e assinatura dos Termos de Fomento.
9.2.O proponente responsável por projeto selecionado deverá anexar de
forma presencial exclusivamente, junto ao projeto, em até 2 (dois) dias úteis
contados da data da publicação da homologação do resultado definitivo, os
seguintes documentos:

a) Indicação de conta bancária para recebimento do recurso
b) Comprovante de residência no município de Cariré, sendo este em seu
nome ou em nome de terceiros, com quem resida, desde que acompanhado
de declaração de residência com firma reconhecida em cartório.
9.3. Não será admitido documento com prazo de validade vencido.
9.3.1 Caso haja inconsistências ou quando julgar pertinente, a Secretaria da
Cultura, Turismo, Esporte e Juventude de Cariré poderá diligenciar o projeto.
9.4. Verificada a regularidade da documentação o Termo de Fomento deverá
ser assinado pelo proponente para realização do projeto selecionado.
9.5. O proponente que não atender à forma e aos prazos previstos nesta fase
do Edital, perderá automaticamente, o direito à contratação, sendo
convocado suplente.

10. DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
10.1 A liberação dos recursos ocorrerá de forma integral em parcela única,
por meio de transferência bancária para a conta indicada pelo proponente.
10.2 A liberação de recursos deverá estar condicionada à verificação da
regularidade cadastral e adimplência do parceiro.
10.3. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados
em conta informada pelo proponente de sua titularidade, exclusiva para a
operacionalização do projeto, conforme trata a Lei Aldir Blanc (Lei nº
14.017/2020) e do Decreto Federal nº 10.464/2020, de 17 de agosto de 2020,
operacionalizados pelas dotações orçamentárias n° 04.02.1339213032.013,
elementos de despesa 3.3.50.41.00 e 3.3.90.31.00.
10.4. O pagamento será efetuado após a homologação final do projeto
selecionado, seguindo fluxo e processos de pagamentos da Secretaria, não
podendo ultrapassar o prazo de até 10 (dez) dias da homologação dos
resultados.
10.5. Se houver insuficiência de propostas classificadas oriundas dos
diferentes segmentos, não se atingindo os valores previstos, os recursos
poderão ser remanejados para ampliar o número de projetos selecionados,
respeitando a ordem decrescente de classificação geral, condicionada à
disponibilidade orçamentária e financeira deste Edital; ou ainda, em não

havendo suplentes, o saldo remanescente deste Edital, se houver, poderá ser
rateado igualmente entre os Espaços Culturais contemplados no Inciso II, da
Lei nº 14.017/2020.

11. REALIZAÇÃO DOS PROJETOS
11.1. Após o recebimento dos recursos financeiros, o proponente fica
autorizado a iniciar a realização do objeto da proposta, conforme projeto
aprovado.
11.1.1 O período de realização do projeto inicia-se no primeiro dia útil após o
recebimento dos recursos e finaliza-se em 31 de dezembro de 2020,
conforme duração prevista no cronograma constante na Ficha de Inscrição.
11.2. O proponente deverá comunicar as datas de realizações dos eventos
previstos no cronograma contido na Ficha de Inscrição, caso haja alterações,
com antecedência mínima de 10 (dez) dias de cada evento, para fins de
acompanhamento da realização dos projetos pela Secretaria de Cultura.
11.2.1. As informações sobre os eventos deverão ser entregues em formato
de texto na sede da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude de
Cariré, juntamente ao material gráfico, no que couber, com antecedência
mínima de 10(dez) dias. Estas informações também poderão ser
encaminhadas para o e-mail: secultcarire17@gmail.com, atendendo ao
mesmo prazo aqui definido.
11.2.2. Caso a Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude de Cariré
entenda necessário, poderão ser solicitados, a qualquer momento,
documentos que demonstrem o andamento do projeto.

12. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
12.1 Após a execução total do Objeto proposto no projeto, o proponente
deverá entregar a prestação de contas, em até 60 (sessenta) dias corridos,
exclusivamente na sede da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e
Juventude de Cariré, composta pelos seguintes documentos:
a) Relatório Simplificado de Cumprimento de Objeto, contendo texto
descritivo relatando todas as atividades desenvolvidas, apresentando dados
estatísticos (ex: público atingido, profissionais envolvidos) e repercussão nas
mídias e redes sociais;

b) Toda a documentação comprobatória da execução relativa às metas do
projeto, retorno e contrapartida de interesse público, divulgação e distribuição
de produtos culturais resultantes, se for o caso, em conformidade com as
formas de comprovações definidas no Plano de Trabalho.
c) Links da plataforma utilizada e mídias digitais, caso houver;
d) Fotos e filmagem do cumprimento da contrapartida, bem como todo o
material de divulgação (em que constem os créditos exigidos nesse edital);
e) CD, DVD ou pendrive contendo a gravação do vídeo pertinente ao objeto
proposto. Esse item é obrigatório, pois é a comprovação do cumprimento do
Objeto do projeto.
12.1.1 O prazo para o envio da prestação de contas não poderá ser
prorrogado.
12.2. Os documentos que integram a prestação de contas deverão ser
enviados contendo identificação clara do Projeto a que se refere.
12.3 O proponente é responsável pela manutenção de toda a documentação
referente ao projeto, devendo a mesma ser mantida em arquivo de boa
ordem, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 5
(cinco) anos, contados da homologação da prestação de contas.
12.4 A prestação de contas, parcial ou final, será analisada e avaliada pela
Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude de Cariré, que emitirá
parecer técnico sobre a realização do objeto contratado.
12.5 A prestação de contas receberá parecer para reprovação na ocorrência
de qualquer das hipóteses a seguir:
a) Inexecução do objeto pactuado;
b) Desvio de finalidade.
c) Descumprimento dos prazos de prestação de contas aqui definidos
d) Descumprimento de quaisquer dos itens deste edital
12.6 Caso a prestação de contas seja recomendada para reprovação ou não
seja entregue, serão adotadas as medidas legais cabíveis.
12.7. Os recursos recebidos deverão ser restituídos ao órgão responsável
indicado pela Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude
de Cariré, nos seguintes casos:
a) não envio da prestação de contas;

b) prestação de contas com parecer de não aprovação;
c) constatação, em qualquer tempo, de falsidade documental, ou de fato cuja
gravidade incorra em prejuízo ao objetivo proposto;
12.8. Permanecendo o proponente omisso após o prazo estipulado no item
12.1, o órgão competente expedirá ofício reiterando formalmente ao
interessado que à ausência de regular prestação de contas ou ressarcimento
ao erário ensejará o encaminhamento para inscrição em dívida ativa e
aplicação das sanções legais cabíveis, concedendo prazo adicional e
intransponível de 10 (dez) dias para regularização ou ressarcimento.
12.9 A prestação de contas analisada será encaminhada ao setor contábil da
Prefeitura de Cariré, sendo o resultado da avaliação final encaminhado ao
proponente.

13. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
13.1 O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação e terá
validade em 31 de Dezembro de 2020.

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
14.1 O investimento total destinado a este Edital é de R$ 30.000,00 ( Trinta
mil reais), recurso garantido pela Lei Federal nº 14.017/2020, que dispõe
sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas
durante o estado de calamidade pública.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 O ato de inscrição implica o conhecimento e a integral concordância do
proponente com as normas e condições estabelecidas neste Edital.
15.2 É de inteira responsabilidade do proponente buscar acompanhar o
cronograma do Edital.
15.2.1 Todas as informações sobre o andamento do projeto inscrito serão
realizadas exclusivamente pelo site da Prefeitura Municipal de Cariré. É
obrigação do proponente acessar regularmente o site. O envio de e-mails é
subsidiário e tem caráter meramente de auxílio, sendo que a Secretaria da
Cultura, Turismo, Esporte e Juventude de Cariré, não se responsabiliza pelo

não recebimento por parte do proponente de e-mails enviados, ou que sejam
direcionados automaticamente para pastas de lixo eletrônico ou spam.
15.3. Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação,
constatadas a qualquer tempo, implicarão na exclusão do proponente do
processo seletivo e, se já recebido o valor do projeto, de devolução dos
valores recebidos pelo proponente, além do pagamento dos acréscimos
legais (juros, correção monetária e multa).
15.4 O proponente será o único responsável pela veracidade da proposta e
documentos encaminhados, isentando a Prefeitura Municipal de Cariré
qualquer responsabilidade civil ou penal, inclusive no que tange aos
compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e
propriedade industrial).
15.5 O descumprimento parcial ou total do contrato obrigará o contratado à
devolução dos valores já disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Cariré
bem como, ao pagamento dos acréscimos legais (juros, correção monetária e
multa).
15.6 Esclarecimentos a respeito deste Edital poderão ser obtidos junto à
Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude de Cariré, através do email:secultcarire17@gmail.com
15.7. O presente Edital, juntamente com seus anexos, encontra-se disponível,
integralmente, na página https://www.carire.ce.gov.br
15.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria da Cultura, Turismo,
Esporte e Juventude de Cariré.

Cariré, 10 de Novembro de 2020.

Marcelo Araújo Alves
Secretário da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude de Cariré

ANEXO I
Edital nº 04/2020 - EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA CARIRÉ DE
TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
(Título do projeto cultural deverá ser o mesmo utilizado quando da divulgação do projeto.
Preferencialmente usar o nome da proposta).

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Agente Cultural

Categoria

Cultura Popular e Manifestações Tradicionais- Blocos
de Carnaval.
Cultura Popular e Manifestações TradicionaisQuadrilhas Juninas.
SE PESSOA JURÍDICA

CNPJ
Endereço
Município
Telefones

E-mail
Proponente
RG

CPF
SE PESSOA FÍSICA

Nome
Endereço
Bairro
Telefone
E.mail
RG

CPF

3. APRESENTAÇÃO
(Apresente a iniciativa proposta, descrevendo de forma clara e objetiva O QUÊ se pretende
realizar. Apresente um resumo. Busque ser sucinto e condense as informações
imprescindíveis)

4. OBJETIVO

5. AÇÕES

(Descreva as ações envolvidas no seu projeto. Lembre-se de especificar quantidades, públicos
e resultados esperados etc. Detalhe a ações, uma a uma, que o projeto pretende realizar.
Devem ser passíveis de comprovação).

1.
2.
3.

6. VINCULAÇÃO AO SEGMENTO DE ATUAÇÃO
(Demonstre qual a vinculação ao segmento escolhido. Poderão ser apresentadas, em anexo,
materiais que comprovem a atuação dos agentes culturais envolvidos no projeto com o
segmento de atuação das culturas populares).

7. JUSTIFICATIVA
(Nesse espaço justifique seu projeto tomando como referência os critérios que serão
pontuados).

8. FICHA TÉCNICA (currículo)
(Descreva as atribuições na função do produtor cultural, os respectivos contatos e o currículo
resumido).

9. METODOLOGIA
(Descreva de que forma (COMO) será desenvolvido o projeto. Apresente informações
complementares sobre o modo de realização, especificações técnicas sobre os procedimentos
a serem adotados, estratégias de divulgação).

10. RETORNO E CONTRAPARTIDA DE INTERESSE PÚBLICO
(Especifique a contrapartida a ser fornecida – Vide Itens 7.1; 7.2; 7.3 e 7.4 deste edital)

AÇÃO PARA ESCOLAS E/OU COMUNIDADE
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
________________________________________________________________

( ) Estou ciente de que deverei ainda disponibilizar o uso dos produtos e
conteúdos digitais para compor o acervo da Secretaria da Cultura, Turismo,
Esporte e Juventude de Cariré, para fins de difusão cultural.

Cariré-CE, _____ de _________________ de 2020.

__________________________________________________________
Assinatura do proponente/responsável

ANEXO II
Edital nº 04/2020 - EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA CARIRÉ DE
TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL

AUTO DECLARAÇÃO

Eu, ______________________________________________________, CPF
nº ________________________, proponente do projeto denominado
_______________________________________________, DECLARO que a
sou _______________________________ atuante na cena cultural cearense
há _____ anos e tive minhas atividades interrompidas em decorrência das
medidas de isolamento social devido à pandemia COVID 19, conforme dispõe
o a Lei 14.017/2020.
Por ser expressão de verdade, firmo a presente.

Cariré, ___ de ___________________ de 2020.

_______________________________________________________________
Nome e assinatura do representante legal do proponente

ANEXO III
Edital nº 04/2020 - EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA CARIRÉ DE
TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL
CARTA COLETIVA DE ANUÊNCIA

Nós, membros do grupo ____________________________________________
declaramos anuência à inscrição ora apresentada para participação no Edital de
Chamada Pública Cariré de Tradição e Projeção Cultural. Para tanto, indicamos
o(a)
Sr(a)
_______________________________________________________________,
RG:
_________________________, CPF:____________________ , como nosso(a)
representante
e
responsável
pela
apresentação
do
projeto
_______________________________________________________ para fins de
prova junto à Secretaria da Cultura do Estado do Ceará – SECULT.
O grupo está ciente de que o(a) representante acima indicado(a) será o(a)
responsável pelo projeto e pelo recebimento do recurso a ser pago pelo referido edital
no caso do projeto ser contemplado. O grupo é composto pelos membros abaixo
listados:

Cariré (CE) , ______de __________________de 2020.

NOTA EXPLICATIVA: Resta obrigatório o preenchimento de todas as informações solicitadas
abaixo. O campo de assinatura é obrigatório, em havendo dúvidas ou impugnação em relação
à assinatura, poderá ser solicitado ao proponente à apresentação de cópia do documento de
identidade do membro do grupo. O proponente/responsável pela candidatura não deverá
apresentar seu nome como membro do grupo neste documento.

OBS: NÃO SERÁ PERMITIDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS DADOS A
POSTERIORI. E HAVENDO INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE O PROJETO SERÁ
DESCLASSIFICADO.

MEMBRO 1
NOME:
____________________________________________________________
RG:_______________________CPF:
________________________ENDEREÇO:__________________________________
_____________________________
TELEFONE
PARA
CONTATO:
(
)
_______________________________________________
ASSINATURA:_________________________________________________________

MEMBRO 2
NOME:
____________________________________________________________
RG:_______________________CPF:
________________________ENDEREÇO:__________________________________
_____________________________
TELEFONE
PARA
CONTATO:
(
)
_______________________________________________
ASSINATURA:_________________________________________________________

MEMBRO 3
NOME:
____________________________________________________________
RG:_______________________CPF:
________________________ENDEREÇO:__________________________________
_____________________________
TELEFONE
PARA
CONTATO:
(
)
_______________________________________________
ASSINATURA:_________________________________________________________

LISTAR OUTROS MEMBROS SE FOR O CASO

ANEXO IV

Edital nº 04/2020 - EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA CARIRÉ DE
TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL

FORMULÁRIO DE RECURSO
Esse documento não faz parte dos documentos de inscrição e só poderá ser
utilizado após publicação dos resultados, e somente em casos em que o candidato
considere a necessidade de pedido à Comissão quanto à revisão de sua situaçãona
etapa de Avaliação e Seleção da Proposta.
ETAPA DO RECURSO:

Número de Inscrição: (Protocolo recebido na Secretaria)
Nome do Proponente:
Nome do projeto:
Telefone de contato:
E.mail:
Justificativa (descreva de forma objetiva o motivo do pedido de recurso)

Data: _____ de __________________de 2020.
__________________________________________________
Nome e assinatura do Coordenador do Projeto (Pessoa Física ou Jurídica)

ANEXO V
Edital nº 04/2020 - EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA CARIRÉ DE
TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL

FORMULÁRIO SIMPLIFICADO DE RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE
OBJETO

 Identificação do projeto e proponente
Número de Inscrição: (Protocolo recebido na Secretaria)
Nome do Proponente:
RG:
ÓRG.EXP:
CPF:
Endereço completo:
Nome do projeto:
Telefone de contato:
E.mail:

 CUMPRIMENTO DO OBJETO
(Relate, detalhadamente, como o objetivo do seu projeto foi alcançado, que recursos
foram envolvidos, cite data, público, ações e todos os detalhes que considere
importantes)

 ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES
Ações Previstas

Ações executadas

Dificuldades
Encontradas

Soluções
adotadas

 EXECUÇÃO FÍSICA
(Descreva ação ações de divulgação, alcance de público conseguido e formas de verificação)

Descrição

Alcance

Forma de comprovação

Descrição: Informe todos os BENS E SERVIÇOS CULTURAIS, CONTRAPARTIDAS E MATERIAIS DE
DIVULGAÇÃO quantificáveis que serão desenvolvidos durante a realização.
Quantidade: informe a quantidade a ser executada.
Período de execução: Nos termos do subitem 11.1.1 do Edital, o período de realização do projeto inicia-se no
primeiro dia útil após o recebimento dos recursos e finaliza-se conforme cronograma constante no item 4 do
Plano de Trabalho.
Lembre-se de que é obrigatória a disponibilização de endereço eletrônico na internet ou perfil em redes sociais.
Formas de comprovação: Indique como será comprovada, na prestação de contas – relatório físico, a
realização do respectivo produto. Ex: fotos, registro audiovisual, entrevista, textos, declarações, atestados, listas
de presença, amostras de material resultante tais como CDs, livros, catálogos, publicações etc; lembrando que
a entrega de pendrive com o vídeo ou livre gravados, são obrigatórios para a prestação de contas de
cumprimento do objeto. Os demais itens são complementares.

Cariré-CE,_____de_________________de 2020.

__________________________________________________________
Assinatura do proponente/responsável

