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PODER EXECUTIVO 

 

Secretaria de Administração e Gestão 

Comissão Permanente de Licitação 

 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 

013/2020. PROCESSO Nº 093/2020. PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 00014/2020. 1.0 - DO OBJETIVO. 

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE 

GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM O 

FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO, 

MICRO PROCESSADO COM CHIP, UTILIZADOS NA 

OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS 

(GASOLINA, ÁLCOOL/ETANOL, ÓLEO DIESEL), 

LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA O 

ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB. 2.0 - 

DO RESULTADO. LINK CARD ADMINISTRADORA 

DE BENEFICIOS EIRELI - CNPJ: 12.039.966/0001-11 - 

Valor R$: 1.242.669,99 - Taxa de Administração: -4,41%. 

Publique-se e cumpra-se. Santa Rita - PB, 03 de dezembro 

de 2020. LUCIANO CORREIA CARNEIRO. 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 00024/2020 

  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E 

EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO–DE–

OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA 

ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.  

  

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA 

RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições 

que lhe foram conferidas através da Portaria nº 208/2020, de 

16/09/2020, e observadas as disposições da Lei Federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores. 

 

R E S O L V E: 

 

ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão 

Presencial nº 00024/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE 

REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE 

MÃO–DE–OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, 

PARA ATENDER A SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA 

RITA, PB, com base nos elementos constantes do processo 

correspondente, a: 

 

 - DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI 

CNPJ: 01.085.073/0001-96 

Valor R$: 4.028.500,00 

 

Santa Rita - PB, 03 de dezembro de 2020. 

 

MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial 

 

 

Santa Rita - PB, 03 de dezembro de 2020.  

 

O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA 

RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 

legais, 

 

R E S O L V E: 

  

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade 

Pregão Presencial nº 00024/2020, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 

ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM 

FORNECIMENTO DE MÃO–DE–OBRA, MATERIAIS 

E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, com base nos 

elementos constantes do processo correspondente, os quais 

apontam como proponente vencedor: 

 

- DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI 

CNPJ: 01.085.073/0001-96 

Valor R$: 4.028.500,00 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE 

Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços 

Públicos 

 

 

Comissão Permanente de Processo Administrativo 

Disciplinar -COPAD 

 

PORTARIA Nº 013/2020 – COPAD, de 03 de dezembro 

de 2020. 

  

Dispõe sobre a publicação da instauração 

de SINDICÂNCIA 

INVESTIGATIVA no âmbito do Poder 

Executivo Municipal e adota outras 

providências. 
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A COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais que lhe são 

conferidas pela Portaria nº 001/2019 – GS-SAG, de 

12/03/2019, expedida pelo Secretário de Administração e 

Gestão, publicada no Diário Oficial Eletrônico – DOE nº 

990, de 19/03/2019 e pela Portaria nº 001/2020 – GS-

SEAG, de 01/08/2020, expedida pelo Secretário de 

Administração e Gestão, publicada no Diário Oficial 

Eletrônico – DOE nº 1322, de 25/08/2020 e,  

 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a publicidade 

dos atos administrativos municipais, conforme dispõe o 

caput do art. 37 da Constituição Federal do Brasil de 1988, 

o artigo 63 da Lei Orgânica do Município de Santa Rita-PB 

de 1990, e o § 1º do artigo 4º da Lei Municipal nº 

1.524/2013, de 28/03/2013, publicada no DOE nº 01, de 

01/04/2013; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. PUBLICAR a Instauração da SINDICÂNCIA Nº 

001/2020, em virtude da denúncia formulada pela 

Procuradoria Geral do Município de Santa Rita/PB 

realizada através do Ofício 866, de 04/12/2019, para 

apuração do(s) responsável(eis) pela alteração irregular 

do registro no Cadastro Imobiliário do Município de 

Santa Rita/PB, das inscrições municipais de 500 

(quinhentos) lotes/terrenos para a propriedade da Empresa 

“Instituto Participar, Socializar, Articular e Resistir” 

(Instituto Pensar), oriundas de uma possível parceria 

firmada com a Prefeitura de Santa Rita em 2015. 

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário. 

 

Santa Rita, Paraíba, 03 de dezembro de 2020. 

 

Kecia Christiane Freire Borba 

Membro 

 

José Anderson A. de Lima 

Membro 

 

 

Ivys Medeiros da Costa 

Presidente 
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EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 007/2020 

 

A Prefeitura Municipal de Santa Rita – PB, por intermédio da sua Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer nos termos 

da Lei Federal Nº 14.017/2020 de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), torna púbico o presente Edital de Chamada Pública, 

em conformidade com o Decreto nº 61/2020, 21 de setembro de 2020, publicado em 30 de setembro de 2020 e suas eventuais 

modificações, oportunidade em que comunica que estará aberto, no período de 03 de dezembro a 10 de dezembro de 2020, o 

prazo para inscrição de projetos culturais tendo como fim precípuo a obtenção de incentivos por causa da Pandemia da Covid-

19 durante o período de calamidade pública. 

 

I - DO OBJETO 

 

1.  Constitui objeto desta Chamada Pública a concessão de incentivo a realização de projetos aplicáveis a aquisição de bens e 

serviços vinculados ao setor cultural, manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de 

desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações 

culturais, e realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas prioritariamente pela internet ou 

disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, em observância ao disposto no inciso III do caput do 

art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020.  

 

2. Para fins de obtenção do incentivo previsto neste Edital, serão considerados projetos que se enquadrem nos seguintes eixos: 

 

2.1. Produção de Conteúdo e realização de atividades artísticas e culturais (espetáculos, shows, apresentações artísticas, obras 

literárias, obras audiovisuais, exposições e outras formas de manifestações culturais); 

2.2. Formação e Qualificação Profissional (cursos, oficinas, seminários, webinários, pesquisa e outros projetos de estudo e 

aperfeiçoamento profissional). 

3. Com vista à obtenção do incentivo previsto neste Edital, o proponente, pessoa física ou jurídica, poderá inscrever apenas 01 

(um) projeto artístico-cultural. 

 

3.1. Para este fim, denomina-se proponente: 

 

3.1.1. A pessoa física residente em Santa Rita há pelo menos 02 (dois) anos; 

 

3.1.2. A pessoa jurídica ou representada por pessoa física, com ou sem fins lucrativos, com residência, ou 

domicílio no Município de Santa Rita, há pelo menos 02 (dois) anos com objetivos e atuação na área 

cultural e responsável pela execução do projeto. 

4. Não poderão se inscrever como representante do proponente membro do Grupo de Trabalho de Acompanhamento e 

Fiscalização da Lei Aldir Blanc, seus parentes em até 2º grau, bem como, gestores, servidores efetivos e comissionados, 

prestadores de serviço, assessores e consultores vinculados à Prefeitura Municipal de Santa Rita. 

 

5. Para este edital será disponibilizado o valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais). 

 

6. Os projetos contemplados no presente Edital deverão ser executados no período de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data 

da assinatura do contrato. 

 

II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

7. Para fins de obtenção do incentivo previsto neste edital o proponente, pessoa física ou jurídica com residência ou sede no 

município de Santa Rita e que possua cadastro ou não na Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, no endereço 

eletrônico secdtur.santarita.pb.gov.br/. 

 

7.1.  O proponente pessoa jurídica com fins lucrativos deverá comprovar enquadramento como MEI e/ou como optante pelo 

Simples Nacional na condição de ME (microempresa)  . 

 

7.2.  As entidades com personalidade jurídica, com ou sem fins lucrativos, deverão comprovar no CNPJ pelo menos um CNAE 

de natureza cultural compatível com a sua atividade. 

 

7.3.  Coletivos culturais de comunidades tradicionais e/ou de expressões de cultura popular, pontos de cultura e espaços ou 

grupos culturais que não possuam personalidade jurídica formal poderão habilitar-se a receber o incentivo, mediante 

comprovação documental nos termos do item 3 do § 1 do 10 do presente Edital. 

 

https://secdtur.santarita.pb.gov.br/
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7.4. Fica vedada a concessão do incentivo previsto no inciso III do artigo 2º da Lei 14017/2020, objeto deste edital à: 

7.4.1. Entidades criadas pela administração pública em qualquer esfera ou vinculadas a ela; 

7.4.2. Entidades vinculadas a fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas ou com 

financiamento exclusivo de grupos empresariais; 

7.4.3. Entidades geridas pelos serviços sociais do Sistema S; 

7.4.4. Empresas de capital aberto e empresas tributadas com base no lucro real. 

7.4.5. Pessoas jurídicas que tenham apresentações culturais somente com música ambiente. 

7.4.6. Projetos que já tenham sido incentivados por qualquer outra fonte de recursos públicos e/ou privados. 

7.4.7.  Instituições culturais e/ou projetos já beneficiados com recursos provenientes do Inciso III do artigo 2º da Lei 14017/2020. 

7.4.7.1. Este item será objeto de verificação por ocasião do pagamento do incentivo. 

7.4.8. Pessoas que sejam ou possuam dentre os seus dirigentes ou representantes:  

 

a) Membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, do 

Tribunal de Contas do Estado ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade 

até o 2º grau;  

b) 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;  

c) Servidor público de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, lotado na Secretaria de Cultura, Desporto, 

Turismo e Lazer ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau; 

d) Membros do Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau; 

 

7.5. Proponentes que atendam a condições especificas de cada segmento cultural conforme previstos no Anexo II deste Edital. 

 

7.6. No caso de impossibilidade de realizar a inscrição conforme item 7, a mesma deverá ser requerida pelo e-

mail: pmsrsecdtur@gmail.com por meio do envio do Requerimento de Inscrição (Anexo VII) e toda documentação em arquivos 

no formato PDF.  

 

III - DAS INSCRIÇÕES: 

 

8. Estarão abertas no período de 03 de dezembro a 10 de dezembro de 2020 no site da www.santarita.pb.gov.br, no endereço 

eletrônico: pmsrsecdtur@gmail.com, ou presencialmente na sede da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer.  

 

9.  A inscrição do proponente será processada mediante o atendimento de todas as condições previstas neste edital, no 

preenchimento dos formulários e envio da documentação solicitada. 

 

9.1. A documentação mencionada no item 9 deverá ser enviada como anexos, por meio digital, em arquivos no formato PDF, 

ou de forma física na Sede da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer.  

 

10. Para inscrição de todos os proponentes é obrigatória o preenchimento e envio da documentação a seguir: 

 

a)      Requerimento de Inscrição – Dados do Proponente, Autodeclarações de Gênero, de Etnia, de Principal Fonte de Renda e 

Projeto contendo Objetivos, Justificativa, Memorial Descritivo e Plano de Trabalho (Anexo IV ou anexo VII para inscrições 

via e-mail, quando for o caso);  

 

b) Currículo do Proponente ou Relatório de Atividades dos últimos dois anos, com documentação comprobatória; 

 

c) Termo de Responsabilidade e Compromisso (Anexo VI) 

 

10.1. Sem prejuízo da documentação de que trata o item 10, deverão ser anexados arquivos em formato PDF ou de forma física, 

os seguintes documentos: 

 

10.1.1. Para Pessoa Física: 

 

a) Cópias do RG, CPF e comprovante de residência atualizado no município de Santa Rita; 

 

10.1.2. Para Pessoa Jurídica: 

 

a) Cópia dos atos constitutivos (estatutos, contrato social, requerimento de empresário) e respectivas alterações, ata de eleição 

e de posse da diretoria em exercício e respectivos registros, conforme o caso (autenticados em cartório), comprovando um 

mínimo de um ano de constituição e atuação na cidade de Santa Rita. 

b) Cópias do RG, CPF e comprovante de residência do (s) representante (s) legal (is) 

c) Cópia do Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) dentro da validade  

 

10.1.3. Para Coletivos/Entidades sem Personalidade Jurídica 

mailto:pmsrsecdtur@gmail.com
http://www.santarita.pb.gov.br/
mailto:pmsrsecdtur@gmail.com
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a) cópia RG do Responsável pela Gestão do Espaço. 

b) cópia do CPF do Responsável pela Gestão do Espaço. 

c) Comprovante de residência atualizado na cidade de Santa Rita;  

d) Declaração de Legitimidade da Representação (Anexo V) contendo no mínimo 50% das assinaturas do total dos integrantes, 

acompanhada de cópia do RG. 

e) No mínimo, dois dos documentos a seguir: 

• Certificado de Ponto de Cultura ou de Comunidade Tradicional; 

• Matérias de imprensa, vídeos, fotografias ou redes sociais; 

• Pelo menos 02 (duas) cartas de indicação emitidas por outros Pontos de Cultura e Coletivos Culturais, Conselho 

Estadual de Política Cultural da Paraíba, instituições públicas e privadas relacionadas com arte, cultura, educação 

ou desenvolvimento comunitário, atestando a existência e a atuação do espaço; 

• Notas Fiscais e/ou contratos que comprovem a contratação dos coletivos; 

• Decreto de Reconhecimento de Utilidade Pública ou documento equivalente que mencione a atividade cultural. 

 

10.1.4. Outros Documentos Obrigatórios: 

a) Documento que comprove cessão de Direitos autorais do artista ou do detentor legal para uso de imagem, gravação 

fonográfica, videográfica e/ou qualquer outro formato de mídia aplicável a veiculação, divulgação ou difusão de obra 

artística.  

b) Projetos que visem a manutenção, preservação, conservação, compra de acervo e de material permanente, só poderão 

ser apresentados por pessoa jurídica sem fins lucrativos acompanhados do plano anual das atividades artístico-culturais 

previstas no projeto e os custos correspondentes. 

c) Projetos que visem publicações de livros deverão apresentar em anexo os originais a serem publicados na íntegra, com 

os textos, as ilustrações, desenhos e outras intervenções visuais que comporão os mesmos. Para publicação de 

catálogos de arte, deve ser apresentada a proposta editorial.  

d) Projetos que visem gravação de CD deverão apresentar em anexo o repertório com as letras das músicas e um CD 

demo e/ou partituras, bem como relação com nomes, funções e anuência dos músicos que participarão da gravação.  

e) Projetos que visem a realização de espetáculo/show deverão apresentar em anexo a sinopse e o roteiro.  

f) Proponentes de projetos de pesquisa deverão apresentar como contrapartida documentos de sua realização, seja através 

de produção escrita (relatórios, artigos, ensaios, compilação de entrevistas, descrições técnicas e estatísticas, etc.); seja 

através de registros em áudio, vídeo, fotografia, etc; ou ainda por meios de palestras ou seminários abertos ao público, 

se presencial, ou disponibilizados na WEB. Os documentos produzidos pelo projeto integrarão o acervo do FMC e 

serão disponibilizados ao público de modo a subsidiar trabalhos ou processos de criação de futuros produtos culturais.  

g) Proponentes de projetos de Bolsas de Estudo e Pesquisa que visem a formação, a capacitação e que tenham custos de 

traslado deverão anexar ao projeto carta de aceitação da entidade/instituição ou organização onde será desenvolvido o 

estudo e o Plano de Atividades a ser desenvolvido, bem como anuência do Orientador. 

h) É facultado anexar ao Formulário-padrão de inscrição outros documentos que julgar necessários à avaliação do projeto. 

 

10.2. O Edital e os formulários estarão disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Santa Rita, no endereço: 

https://secdtur.santarita.pb.gov.br/editais-lei-aldir-blanc-santa-rita/.  

                                                       

10.3. O formulário e seus anexos são auto-explicativos e não podem ser enviados em qualquer outra forma que não esteja 

prevista no presente edital. 

 

10.4. Toda documentação será impressa em papel A4, numerada e rubricada e formalizado um processo físico pela Secretaria 

de Cultura, Deporto, Turismo e Lazer. 

 

IV – DA NATUREZA E DOS VALORES DOS PROJETOS  

 

11. Serão contemplados com o incentivo previsto por este Edital as manifestações relativas a produções e eventos culturais, 

materializados através de apresentação e aprovação de projetos que se situem dentro das seguintes áreas: 

 

11.1. Música: Videoclipe, álbum visual, live show, WebFestival, oficina, palestras, worshop, aulas online, podcasts, 

documentário, pesquisa e preservação, canal, site ou plataforma para internet, Ep, show, festival, circulação, em todos os estilos 

musicais. 

 

11.2. Teatro: espetáculos teatrais, performances, monólogos, esquetes teatrais, contação de histórias, registro e memória, 

oficinas nas áreas de cenografia, iluminação, figurino, atuação, direção, pedagogia teatral, sonoplastia, dramaturgia, maquinaria 

cênica, produção teatral, maquiagem, formas animadas, entre outras. 

 

11.3. Dança: apresentações artísticas solo ou de grupos de dança, produção e montagem de espetáculos abrangendo os mais 

variados estilos e modalidades da dança. 

 

11.4. Circo: espetáculos, performances, oficinas, abrangendo arte circense em geral, circo de lona tradicional de família 

circense, arte de rua, malabarismo e outras manipulações de objetos, trapézio, equilíbrios, palhaços, mágico, bambolê, estátuas 

vivas, pirofagia, contorcionismo, acrobacia em geral. 

https://secdtur.santarita.pb.gov.br/editais-lei-aldir-blanc-santa-rita/
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11.5. Audiovisual: Desenvolvimento (projetos, roteiros, pesquisa), produção de conteúdo para web, formação (cursos, oficinas, 

rodas de diálogo, palestras, workshops, entre outros).  

 

11.6. Artes Visuais: Vitrine Parahyba (exposições virtuais em plataformas na internet); laboratório experimental de artes 

(produção artística, palestras, oficinas, mesas redondas, intervenção, entre outros) 

 

11.7. Livro, Literatura, Leitura e Bibliotecas: Publicação de livros inéditos nos mais diversos gêneros, cordéis; criação 

literária; realização de recitais, rodas de leitura e/ou outras atividades similares; programas de rádio e/ou podcasts literários; 

criação e/ou manutenção de sites e/ou blogs literários, pesquisa, formação. 

 

11.8. Os projetos contemplados com o incentivo do presente edital devem ser apresentados ao público preferencialmente de 

maneira remota, com transmissão pela internet, em canais, plataformas e redes sociais, do proponente ou disponibilizado pela 

Prefeitura Municipal de Santa Rita, observados os parâmetros constantes do Anexo III.  

 

12. Os valores dos projetos a serem incentivados serão distribuídos conforme os limites e parâmetros descritos nos anexos II e 

III deste Edital. 

 

12.1. Os valores não utilizados por um segmento poderão ser remanejados para incentivar projetos em cadastro de reserva de 

outro segmento com maior demanda de inscrições. 

 

12.2. Os valores propostos nos projetos deverão incluir todas as despesas para sua execução. A Secretaria de Cultura, Desporto, 

Turismo e Lazer não se responsabiliza por quaisquer custos adicionais para viabilizar as ações propostas pelos projetos. 

 

V - DA ANALISE E APROVAÇÃO 

 

Análise Documental 

 

13. A análise documental dos solicitantes será realizada pela Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer. 

 

13.1. Serão inabilitados os projetos nas seguintes condições: 

 

a) Documentação em desacordo com as exigências legais deste edital; 

b) Proponente que se enquadrem em qualquer um dos impedimentos previstos nos itens 7.4.8. 

 

Análise de Mérito 

 

14. Os projetos habilitados na etapa anterior serão submetidos à análise de mérito do Grupo de Trabalho de Acompanhamento 

e Fiscalização da Lei Aldir Blanc. 

 

14.1.  A Comissão Deliberativa atribuirá notas aos seguintes critérios:  

 

CRITERIOS PONTOS 

14.1.1. Potencial de Qualidade do 

Produto e relevância para a 

área cultural e para o público 

consumidor 

Não atende 1,0 

Insuficiente 5,0 

Suficiente 10,0 

Atende plenamente 20,0 

14.1.2. Contribuição para o 

enriquecimento cultural e 

melhoria de vida das 

comunidades e para o 

desenvolvimento cultural 

sustentável no município 

Não atende 1,0 

Insuficiente 5,0 

Suficiente 10,0 

Atende plenamente 20,0 

14.1.3. Impacto Econômico Não possui potencial de impacto econômico 1,0 

Potencial para continuidade e expansão 3,0 

Potencial para geração de postos de trabalho indiretos 5,0 

Potencial para estimular o empreendedorismo 7,0 

Potencial de fortalecimento da econômica criativa 10,0 

14.1.4. Ações Afirmativas e 

Inclusivas (mulheres, pessoas 

negras, comunidade 

LGBTQI+, PcD e 

comunidades tradicionais) 

Não atende a nenhum grupo ou comunidade 1,0 

Atende a 01 grupo ou comunidade 3,0 

Atende a 02 grupos ou comunidades  5,0 

Atende a 03 grupos ou comunidades 7,0 

Atende a mais de 03 grupos ou comunidades 10,0 

14.1.5. Acessibilidade  Não possui 1,0 



DOE Nº 1381 ANO 08 Quinta-Feira, 03 de dezembro de 2020. PÁGINA 7 
 

 
01 tipo de acessibilidade 3,0 

02 tipos de acessibilidade 5,0 

03 tipos de acessibilidade 7,0 

04 tipos de acessibilidade 10,0 

14.1.6. Impacto Social e territorial Atende a uma localidade 1,0 

Atende a 02 comunidades ou regiões geográficas 3,0 

Atende a 03 ou mais comunidades ou regiões geográficas 5,0 

Atende a toda a população do Município 7,0 

Atende a uma ou mais áreas de maior vulnerabilidade social 10,0 

14.1.7. Nível de Geração de 

Ocupação (direta): 

Nenhuma pessoa contratada 1,0 

01 pessoa contratada 3,0 

02 pessoas contratadas 5,0 

03 pessoas contratadas 7,0 

04 pessoas ou mais contratadas 10,0 

14.1.8. Currículo dos profissionais 

(capacidade técnica e 

notoriedade): 

Não atende 1,0 

Atende insuficientemente 5,0 

Atende suficientemente 7,0 

Atende plenamente 10,0 

PONTUAÇÃO MÁXIMA  100,00 

 

14.2. Projetos que tenham como proponentes mulheres, pessoas trans, LGBTQI+, PcD, indígenas, Chefes de Famílias mono 

parentais e realizadores iniciantes terá sua pontuação média acrescida de 5 pontos. 

 

14.3. Para fins deste edital considera-se iniciante, o artista, produtor ou outro profissional que possua menos de 02 (dois) anos 

de atuação. 

14.4. Cada projeto terá uma relatoria e será avaliado por, no mínimo, 3 (três) membros do Grupo de Trabalho de 

Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc. 

 

14.5. A nota final será obtida a partir do cálculo da média aritmética simples entre as notas dos avaliadores. 

 

14.6. Serão desclassificados os projetos que não obtiverem a nota final mínima de 60 (sessenta) pontos. 

 

14.7. Em caso de empate na pontuação, o desempate se dará, pela ordem, pelos seguintes critérios: 

a) Melhor pontuação no Critério 14.1.1 do caput; 

b) Melhor pontuação no Critério 14.1.6 do caput; 

c) Melhor pontuação no Critério 14.1.7 do caput.  

15. Os processos em análise serão instruídos com pareceres por escrito, alicerçados nos critérios deste Edital, emitidos e 

aprovados em reunião e subscritos pelos Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc, observado 

ainda o disposto no item 14.4. 

 

15.1. A Comissão Deliberativa poderá propor ajustes na planilha orçamentária do projeto exclusivamente com a finalidade de 

adequá-lo a exigências deste edital e/ou aos parâmetros constantes dos anexos II e III. 

 

16. Serão considerados aptos a receberem o incentivo os projetos que atenderem a todas as exigências deste edital até os limites 

previstos no Anexo II, por área, considerando a ordem de classificação pela pontuação obtida, em cada segmento, nos termos 

do item 14.4. 

 

17. Havendo quantidade de projetos com pontuação máxima superior a capacidade de atendimento com os valores destinados 

a cada segmento pelo presente edital, os não contemplados permanecerão em cadastro de reserva para fins de atendimento com 

saldo de recursos provenientes de restos de outros segmentos, de saldos não utilizados em outros editais nos Inciso II e III da 

Lei 14017/2020 ou de outros impedimentos legais de projetos com melhor classificação. 

 

18. A Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer emitirá o Resultado com a Relação dos Projetos Aprovados e o valor 

do incentivo a ser recebido por cada um deles, não podendo haver reajustes posteriores nos valores destinados aos beneficiados. 

 

19. A Relação dos Contemplados será submetida à homologação da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer.  

 

20. A relação dos projetos aprovados será divulgada até o dia 22 de dezembro de 2020. Após divulgação do resultado final, a 

Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer convocará cada proponente para assinar o instrumento contratual. 

 

VI – DO PAGAMENTO 

 

21. O pagamento dos projetos selecionados está condicionado à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, 

caracterizando a seleção como mera expectativa de direito. 
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22. Os proponentes receberão o valor do incentivo em parcela única exclusivamente através de transferência para conta bancaria 

de sua titularidade.  

 

VII - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

23. O proponente do projeto aprovado apresentará a prestação de contas referente ao uso dos recursos em até 120 (cento e vinte) 

dias após o recebimento do incentivo. 

23.1. A prestação de contas de que trata este item deverá comprovar que o incentivo recebido foi utilizado exclusivamente para 

gastos previstos no Plano de Trabalho apresentado no ato da inscrição. A comprovação se dará através da apresentação dos 

originais de recibos e notas fiscais. 

 

23.2. Projetos de responsabilidade de Proponente beneficiado com o Subsidio Mensal previsto no inciso II do art. 2º da Lei 

14017/2020, não poderão utilizar o incentivo para despesas com manutenção da atividade cultural especificadas no art. 11 do 

Decreto Municipal nº 061/2020.  

 

23.3. Os formulários específicos de prestação de contas serão enviados para o endereço eletrônico do proponente pela Secretaria 

de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer. 

 

24. Em havendo a prestação de serviços de contabilidade, todas as prestações de contas deverão ser assinadas pelo contador 

juntamente com o responsável pelo espaço. 

 

25. Serão permitidas despesas com elaboração de projetos e pagamento a produtores em valores limitados a 10% (dez por cento) 

do total do projeto. 

 

26. As despesas com divulgação e publicidade não poderão exceder o valor equivalente a 15% (quinze por cento) do valor total 

do projeto. 

 

27. O proponente deverá apresentar obrigatoriamente, relatório final do cumprimento do objeto, contrapartidas propostas e os 

resultados obtidos devidamente comprovados através de registros audiovisuais, fotográficos, clipping, declarações e outros 

documentos pertinentes. 

 

27.1. Os projetos que contenham ações presenciais pós pandemia deverão prever contrapartidas através de ações de formação 

a serem realizadas gratuitamente com estudantes da Rede Pública Municipal de Educação. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

28. Não será permitida a contratação de um mesmo profissional em mais de dois projetos beneficiados, exceto por 

excepcionalidade devidamente justificada e expressamente aprovada pelo Grupo de Trabalho de Acompanhamento e 

Fiscalização da Lei Aldir Blanc.  

 

29. O beneficiário do incentivo deverá utilizar, prioritariamente, recursos humanos, materiais e naturais disponíveis no 

Município de Santa Rita. 

 

30. Qualquer alteração no Plano de Trabalho aprovado, durante o processo de execução, deverá ser solicitada ao Grupo de 

Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc, instruída com justificativa acompanhada da adequação 

orçamentária, podendo ser efetivada apenas depois de aprovada pela Grupo de Trabalho que fará a comunicação, também, por 

escrito. 

 

31. Após a aprovação, os pedidos de remanejamento deverão ser apresentados por escrito, com justificativa detalhada de 

recursos financeiros no Plano de Trabalho, que serão julgados pelo Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização da 

Lei Aldir Blanc, podendo ser aprovados ou não, no limite de até 15% (quinze por cento) do valor total do incentivo. 

 

32. Os beneficiários do incentivo deverão divulgar, obrigatoriamente, o apoio do Governo Federal, citando a Lei Aldir Blanc, e 

da Prefeitura em todo material de comunicação das ações realizadas com os recursos recebidos através deste edital, observadas 

as vedações previstas em Lei. 

 

32.1. As logomarcas estarão disponíveis na Plataforma da Prefeitura Municipal de Santa Rita, https://www.santarita.pb.gov.br/ 

. 

33. Esclarecimentos e orientações serão prestados pela Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, pelo Grupo de 

Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc de segunda a sexta-feira nos horários das 08:00 às 12h00, pelo 

endereço de e-mail: pmsrsecdtur@gmail.com.  

 

34. Os casos omissos relativos ao presente Edital serão decididos pela Diretoria da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e 

Lazer e com o Grupo de Trabalho da Lei Aldir Blanc. 

https://www.santarita.pb.gov.br/
mailto:pmsrsecdtur@gmail.com
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Santa Rita, 03 de dezembro de 2020. 

 

Emerson Fernandes A. Panta 

Prefeito Constitucional de Santa Rita 

 

EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 007/2020 

ANEXO - I 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Publicação 03/12/2020 

Inscrições 03/12 a 10/12/2020 

Análise Documental 11/12/2020 

Publicação da Análise Documental 14/12/2020 

Saneamento dos Documentos 15/12/2020 

Análise de Mérito 16/12 e 17/12/2020 

Publicação do Resultado 18/12/2020 

Prazo para Recurso da Análise de Mérito 21/12/2020 

Resultado Final 22/12/2020 

 

 

 

 

EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 007/2020 

ANEXO - II 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR ÁREA/SEGMENTO 

Área/Segmento 

Parâmetro 

(Valor 

Máximo R$) 

Descrição 

I - Música 70.000,00 Videoclipe, álbum visual, live show, Web Festival, oficina, 

palestras, workshop, aulas online, podcast, documentário, 

pesquisa e preservação, canal, site ou plataforma para 

internet, álbuns em geral, show, festival, circulação; para 

todos os estilos musicais. 

II – Teatro 70.000,00 Espetáculos teatrais, performances, monólogos, esquetes 

teatrais, Contação de histórias, registro e memória, oficinas 

nas áreas de cenografia, iluminação, figurino, atuação, 

direção, pedagogia teatral, sonoplastia, dramaturgia, 

maquinaria cênica, produção teatral, maquiagem, formas 

animadas, entre outras. 

III – Dança 30.000,00 Apresentações artísticas solo ou de grupos de dança, 

produção e montagem de espetáculos. 

IV – Circo 30.000,00 Espetáculos, performances, oficinas. 

V – Audiovisual 70.000,00 Desenvolvimento (projetos, roteiros, pesquisa), produção 

de conteúdo para web, formação (cursos, oficinas, rodas de 

diálogo, palestras, workshops, entre outros). 

VI – Artes Visuais 30.000,00 Vitrine Parahyba (exposições virtuais em plataformas na 

internet); laboratório experimental de artes (produção 

artística, palestras, oficinas, mesas redondas, intervenção, 

entre outros) 

VII – Livro, Literatura, Leitura e 

Bibliotecas 

30.000,00 Publicação de livros inéditos nos mais diversos gêneros 

(poesia, romance, conto, crônica, HQ, infanto-juvenil) com, 

no mínimo, 32 páginas; publicação de cordéis (romance ou 

coletânea de cordel); bolsa de criação literária (ficção, 

gêneros dramáticos, poesia ou ensaio literário); realização 

de recitais, rodas de leitura e/ou outras atividades de 

encontros entre autores e leitores; produção de programas 

de rádio e/ou podcasts literários; criação e/ou manutenção 

de sites e/ou blogs literários, pesquisa, formação. 

VIII – Artes Integradas 40.000,00 Projetos que contemplem três ou mais linguagens artísticas  

Total 370.000,00  
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EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 005/2020 

ANEXO - III 

 

PARAMETROS PARA VALORES DE PROJETO/AÇÃO/ATIVIDADE 

Área/Segmento 

Parâmetro (*) 

(Valor 

Máximo R$) 

Descrição 

Apresentações Artísticas Solo 1.500,00 Show, espetáculos de teatro, dança e circo, recitais, rodas 

de leitura, Contação de Histórias, entre outros, com apenas 

uma pessoa em cena, com duração mínima de 20 e máxima 

de 60 minutos. 

Apresentações Artísticas Grupo 2.500,00 Show, espetáculos de teatro, dança e circo, entre outros, 

com duas ou mais pessoas em cena, com duração mínima 

de 20 e máxima de 60 minutos. 

Produção e montagem de espetáculos 8.000,00 Produção e montagem de espetáculo em qualquer 

área/segmento 

Produção e Gravação de Álbuns 10.000,00 Produção e gravação de álbuns para disponibilização em 

plataformas de música na Web. 

Produção e Gravação de Videoclipe 5.000,00 Produção e gravação de videoclipe para disponibilização 

em plataformas digitais e destinados a promoções de 

trabalhos autorais – teto para produção de 01 videoclipe 

Produção e Gravação de Álbum Visual 10.000,00 Produção e gravação de videoclipes para disponibilização 

em plataformas digitais e destinados a promoções de 

trabalhos autorais.  

Exposição Virtual 1.000,00 Exposições de Artes Visuais em plataformas Digitais 

(grafite, fotografia, desenho, pintura, gravura, escultura, 

videoarte, performance, mídias digitais, leitura de portfólio. 

Desenvolvimento (Audiovisual) 10.000,00 Projetos de desenvolvimento de longas metragens e séries, 

documentais ou ficcionais, incluindo argumento, 

cronograma e orçamento, com a participação de, no 

mínimo, 03 profissionais contratados (produtor executivo, 

roteirista/argumentista e design/web design).  

Conteúdo Audiovisual para Web 10.000,00 Sketches cômicos; vlogs de atividades cotidianas, políticas 

(exceto política partidária e relacionada com campanha 

eleitoral), sociais, antropológicas e culturais, performances, 

videomapping, etc.  

Conteúdo Audiovisual para Web 10.000,00 Produção de filmes de curtíssima duração, documentários e 

ficcionais, de até 10 minutos; Mostras de Filmes. 

Publicação de livros 4.000,00 Publicação de livros de diversos gêneros (poesia, romance, 

conto, crônica, HQ, infanto-juvenil) pelo autor ou 

representante legal, com no mínimo 32 páginas. 

Publicação de livros 2.500,00 Publicação de livros de diversos gêneros (poesia, romance, 

conto, crônica, HQ, infanto-juvenil) em pequenas tiragens 

por selos, editoras independentes e alternativas, com no 

mínimo 32 páginas. 

Publicação de Cordéis 1.000,00 Publicação de Cordéis (romance ou coletânea de literatura 

de cordel) pelo autor ou representante legal. 

Bolsas de Criação Literária 2.000,00 Bolsas destinadas a autores (as) inéditos (as) em livros ou 

que tenham trabalhos publicados apenas em antologias e 

similares, para criação literária durante, no máximo, 90 

(noventa) dias (gêneros dramáticos, ficção, poesia ou 

ensaio literário) com recorte temático sobre identidades 

(diversidade de gêneros, sexualidades, povos e 

comunidades tradicionais). 

Programas de Rádio e Podcasts 2.500,00 Produção de Programas de Rádio e Podcasts com, no 

mínimo, 04 (quatro) edições inéditas. 

Podcasts 5.000,00 Produção de Podcasts com, no mínimo, 04 (quatro) edições 

inéditas com contratação de terceiros. 

Sites ou Blogs 2.000,00 Criação e manutenção de sites ou blogs de conteúdo 
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artístico, literário ou cultural, em geral. 

Oficinas Culturais e Similares 1.500,00 Oficinas, workshops e atividades similares com carga 

horária mínima de 5 e máxima de 15 horas/aula. 

Oficinas Culturais e Similares 2.000,00 Oficinas, workshops e atividades similares com carga 

horária mínima de 16 e máxima de 20 horas/aula. 

Palestras e similares 1.000,00 Palestras, debates, rodas de conversas e atividades similares 

com carga horária mínima de 60 minutos. 

Projetos de Formação Profissional 6.000,00 Cursos de Qualificação Profissional com carga horária 

mínima de 12 horas por profissional e que envolva, no 

mínimo, 03 profissionais. 

Projetos de Pesquisa 3.000,00 Projetos de pesquisa voltados para temas ligados a 

produção artística e cultural na Paraíba, em qualquer 

segmento, com orientador, com apresentação de resultado 

em webinário. 

Projetos de Pesquisa 2.000,00 Projetos de pesquisa voltados para temas ligados a 

produção artística e cultural na Paraíba, em qualquer 

segmento, sem orientador, com apresentação de resultado 

em webinário. 

Formação de Mediadores de Leitura 3.500,00 Atividades de formação de mediadores de leitura e público 

leitor, Contação de histórias, com aquisição de livros para 

doação a bibliotecas comunitárias. 

Web Festival 20.000,00 Realização de festivais de arte em qualquer segmento ou 

em artes integradas para transmissão pela internet. 

Projetos de Circulação de Bens Culturais 8.000,00 Projetos de circulação de uma ou mais linguagens artísticas. 

 

(*) Os valores são referências para as ações correspondentes. Não representam necessariamente o valor total do projeto, com 

exceção dos projetos de audiovisual, gravações e os de produção e montagem de espetáculos. 

 

 

 

EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 007/2020 

 

ANEXO – IV 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

(Formulário a ser impresso a partir do preenchimento online) 

 

ILMº SR. SECRETÁRIO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 

 

O proponente abaixo qualificado vem REQUERER a concessão do SUBSIDIO MENSAL nos termos do Inciso III do Artigo 

2º da Lei nº 14017/2020 de acordo com Plano de Trabalho e documentação anexa. 

 

I – PROPONENTE PESSOA JURIDICA 

DADOS DO COLETIVO/ENTIDADE 

1. CATEGORIA DO PROPONENTE 

(selecione uma opção) 

a) Pessoa Física 

b) Grupo/Coletivo (com ou sem CNPJ) 

2. CNPJ/COD DE IDENTIFICAÇÃO/COD 

CADASTRO 

Campo numérico com formatação para CNPJ 

3. NOME DO COLETIVO OU RAZÃO 

SOCIAL DA ENTIDADE 

Campo de Preenchimento automático e manual 

4. NATUREZA JURIDICA Campo de Preenchimento manual 

5. DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES Preenchimento manual com formatação de data 

6. ATIVIDADE CULTURAL Campo numérico para preencher com atividade conf. CNAE 

7. HISTORICO CULTURAL DO 

PROPONENTE 

Campo para texto com, no máximo, 1000 caracteres. 

8. ÁREA DE INSCRIÇÃO 

               (selecione uma das opções) 

1. Música 

2. Teatro 

3. Dança 

4. Circo 

5. Artes Visuais 

6. Audiovisual 

7. Livro, Literatura, Leitura e Bibliotecas 

8. Artes Integradas 

9. TIPO DE COLETIVO/ENTIDADE 1. Banda ou Grupo Musical 
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              (selecione uma das opções) 2. Grupo ou Companhia de Teatro 

3. Grupo ou Cia de Dança 

4. Circo ou Grupo de Artes Circenses 

5. Ateliê 

6. Estúdio 

7. Editora 

8. Produtora 

9. Escola 

10. Biblioteca 

11. Casa de Cultura ou Centro Cultural 

12. Comunidade Territorial 

13. Outro. Qual? _____________ 

10. ENDEREÇO COMPLETO DA 

ENTIDADE PROPONENTE 

Preencha o endereço completo do coletivo/entidade. 

Para agentes culturais que sejam itinerantes, preencher 

com o endereço atual (Rua, número, complemento, bairro, CEP, 

Cidade, Estado) 

11. TELEFONE FIXO E CELULAR DA 

ENTIDADE PROPONENTE 

Preencha os números do telefone do coletivo/entidade para 

contato e DDD, sem o uso de ponto ou hífen.  

12. E-MAIL DA ENTIDADE PROPONENTE Preencha o endereço eletrônico do coletivo/entidade.  

13. SITE, BLOG E REDES DA ENTIDADE 

PROPONENTE 

               (LINK e PERFIL) 

Insira links, preferencialmente do Youtube ou 

Vimeo, ou de sites de portfólio, para demonstrar a 

atuação cultural do coletivo/entidade. Se privado, deve 

disponibilizar a chave de acesso. Inserir também perfis no 

facebook, instagram e twitter. 

14. QUANTIDADE DE MEMBROS DO 

COLETIVO/ENTIDADE 

Campo numérico de preenchimento manual ou automático 

15. ATENDIMENTO COM AÇÕES 

AFIRMATIVAS E INCLUSIVAS 

(Selecione uma ou mais opções) 

1. Mulheres 

2. PCD 

3. Comunidade LGBTQI+ 

4. Pessoas Negras 

5. Comunidades Tradicionais 

16. AÇÕES DE ACESSIBILIDADE 1. Sim. Quais: ______________________________ 

2. Não 

17. DADOS DA CONTA BANCARIA Informar nome do Banco, número e nome da Agencia, tipo e 

número da Conta Bancaria 

DADOS DO REPRESENTANTE DO COLETIVO/ENTIDADE 

18. NOME DO REPRESENTANTE DA 

ENTIDADE PROPONENTE 

Campo de Preenchimento automático e manual 

19. CPF VINCULADO Campo numérico com formatação especifica para CPF 

20. RG Preencha apenas com números; não use caracteres especiais 

(pontos, barras, hífen) 

21. ENDEREÇO COMPLETO DO 

RESPONSAVEL 

Preencha o endereço completo do responsável. 

Para agentes culturais que sejam itinerantes, preencher 

com o endereço atual (Rua, número, complemento, bairro, CEP, 

Cidade, Estado) 

22. TELEFONE FIXO E CELULAR DO 

RESPONSÁVEL 

Preencha os números do telefone do responsável para 

Contato e DDD, sem o uso de ponto ou hífen.  

23. E-MAIL DO RESPONSAVEL Preencha o endereço eletrônico do responsável  

24. DATA DE NASCIMENTO DO 

RESPONSAVEL 

Campo numérico com formatação de data (dd/mm/aaaa) 

25. FUNÇÃO NO COLETIVO/ENTIDADE  Preenchimento manual 

26. IDENTIDADE DE GENERO 1. Homem Cis 

2. Mulher Cis 

3. Homem Trans 

4. Mulher Trans 

5. Não Binário 

27. PESSOA COM DEFICIENCIA? 1. Sim 

2. Não 

II – PROPONENTE PESSOA FÍSICA 

28. NOME COMPLETO DO PROPONENTE Campo de Preenchimento automático e manual 

29. CPF DO PROPONENTE Campo numérico com formatação especifica para CPF 

30. RG Preencha apenas com números; não use caracteres especiais 

(pontos, barras, hífen) 
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31. ENDEREÇO COMPLETO DO 

PROPONENTE 

Preencha o endereço completo do Proponente (Rua, número, 

complemento, bairro, CEP, Cidade, Estado) 

32. TELEFONE FIXO E CELULAR DO 

PROPONENTE 

Preencha os números do telefone do proponente para 

contato e DDD, sem o uso de ponto ou hífen.  

33. E-MAIL DO PROPONENTE Preencha o endereço eletrônico do proponente  

34. DATA DE NASCIMENTO  Campo numérico com formatação de data (dd/mm/aaaa) 

35. ETNIA 1. Preto (a) 

2. Pardo (a) 

3. Indígena 

4. Outra Etnia: ___________________________ 

36. IDENTIDADE DE GENERO 6. Homem Cis 

7. Mulher Cis 

8. Homem Trans 

9. Mulher Trans 

10. Não Binário 

37. PESSOA COM DEFICIENCIA? 5. Sim 

6. Não 

38. MÃE OU PAI DE FAMILIA MONO 

PARENTAL 

1. Sim 

2. Não 

39. PRINCIPAL FONTE DE RENDA 1. Atividade artístico/cultural 

2. Outra: __________________________________ 

40. DADOS DA CONTA BANCÁRIA Informar nome do Banco, número e nome da Agencia, tipo e 

número da Conta Bancaria 

41. ÁREA DE INSCRIÇÃO 

               (selecione uma das opções) 

1. Música 

2. Teatro 

3. Dança 

4. Circo 

5. Artes Visuais 

6. Audiovisual 

7. Livro, Literatura, Leitura e Bibliotecas 

8. Artes Integradas 

III – PROPOSTA/PROJETO 

42. TITULO DO PROJETO Campo de Preenchimento manual 

43. PERIODO DE REALIZAÇÃO Campo com formatação de data: DD/MM/AAAA a 

DD/MM/AAAA. 

44. LOCAIS DE REALIZAÇÃO Campo de preenchimento manual 

45. OBJETIVOS Campo de texto para preenchimento manual.  Deve conter os 

objetivos gerais e específicos de forma separada, especificando 

cada categoria (geral e específico).  

Objetivo Geral 

No Objetivo Geral deve-se descrever, resumidamente, qual o 

principal resultado que o projeto pretende alcançar, qual a sua 

finalidade. 

Pergunta-chave: PARA QUÊ? 

Objetivo específico 

Nos Objetivos específicos deve-se citar todas as ações que serão 

realizadas no projeto, ou seja, quais os produtos específicos que 

serão oferecidos à população. Os objetivos específicos devem 

ser mensuráveis e devidamente comprovados na prestação de 

contas. 

Pergunta-chave: QUAIS? QUANTOS? 

46. JUSTIFICATIVA Campo de texto para preenchimento manual.  

A Justificativa deve conter um resumo do que é a proposta, qual 

a necessidade de desenvolvê-la e qual a importância para o 

desenvolvimento da comunidade local e da cultura no município 

de Santa Rita. 

47. MEMORIAL DESCRITIVO Campo de texto para preenchimento manual.  

O texto deve conter informações de como será a execução da 

proposta e um histórico de edições anteriores, se for o caso. 

48. PLANO DE TRABALHO Campo de texto e numérico para preenchimento manual. 

Deve conter três campos:  

a) Descrição do item de despesa 

b) Quantitativo da despesa 

c) Valor total do item 
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49. CONTRAPARTIDAS PROPOSTAS Campo de texto para preenchimento manual.  

Descrever as contrapartidas oferecidas (apenas para propostas 

de realização presencial), como, quando e onde serão realizadas. 

 

 

EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 007/2020 

 

ANEXO - V 

 

DECLARAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA REPRESENTAÇÃO 

 

 

Nós, abaixo assinados, residentes domiciliado (a)s no município de Santa Rita, PB, DECLARAMOS, para fins de prova junto 

à  Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, que o (a) Sr.(ª), portador(a) da RG n___ , Órgão Expedidor _____   e  

CPF: __________, é o(a) legitimo (a) representante do Grupo/Coletivo/Entidade/Comunidade: 

____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ , ficando encarregado(a) pelo 

recebimento dos recursos  referentes ao benefício previsto no Inciso III do artigo 2º da Lei nº 14017/2020, objeto do EDITAL 

DE CHAMADA PÚBLICA nº 007/2020.  

 

1.Nome: 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:          /           / CPF: 

Assinatura: 

 

2.Nome: 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:          /           / CPF: 

Assinatura: 

 

3.Nome: 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:          /           / CPF: 

Assinatura: 

 

4.Nome: 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:          /           / CPF: 

Assinatura: 

 

5.Nome: 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:          /           / CPF: 

Assinatura: 

 

6.Nome: 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:          /           / CPF: 

Assinatura: 

 

7.Nome: 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:          /           / CPF: 

Assinatura: 

 

8.Nome: 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:          /           / CPF: 

Assinatura: 

 

9.Nome: 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:          /           / CPF: 
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Assinatura: 

 

10.Nome: 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:          /           / CPF: 

Assinatura: 

 

11.Nome: 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:          /           / CPF: 

Assinatura: 

 

12.Nome: 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:          /           / CPF: 

Assinatura: 

 

13.Nome: 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:          /           / CPF: 

Assinatura: 

 

13.Nome: 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:          /           / CPF: 

Assinatura: 

 

13.Nome: 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:          /           / CPF: 

Assinatura: 

 

 

EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 007/2020 

 

ANEXO VI 

TERMO DE DECLARAÇÕES DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 

(Formulário a ser impresso a partir do preenchimento online) 

 

Para fins de recebimento do incentivo previsto pelo Inciso III do Artigo 2º da Lei 14017/2020, DECLARO, neste ato, que: 

1. A Entidade/Coletivo tem finalidade Cultural e realiza regularmente atividades culturais no município de Santa 

Rita/PB. 

2. A Entidade/Coletivo NÃO foi criada (o) ou está vinculado à administração pública de qualquer esfera, conforme 

vedação prevista no P. Único do Art. 8º da Lei 14.017/2020. 

3. A Entidade/Coletivo NÃO está vinculado (a) às fundações, institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos 

de empresas, conforme vedação prevista no P. Único do Art. 8º da Lei 14.017/2020. 

4. A Entidade/Coletivo NÃO é gerido (a) pelos serviços sociais do Sistema S (Sescoop, Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, 

Senat e Senar), conforme vedação prevista no P. Único do Art. 8º da Lei 14.017/2020. 

5. A Entidade/Coletivo, assim como seu gestor, não incorrem em nenhum dos demais impedimentos constantes do item 

7.4 do Edital de Chamada Pública nº 007/2020. 

6. Sou responsável pela gestão da Entidade/Coletivo e solicitei este incentivo para aplicação em objeto diverso da 

destinação de recursos recebidos com base no inciso II da Lei 14017/2020. 

7. Estou ciente que devo apresentar Prestação de Contas, até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento da última parcela 

do subsídio, nos termos do item 24 do Edital nº 007/2020. 

8. Estou ciente que deverei realizar contrapartida destinada, prioritariamente, a estudantes de escolas públicas e em 

espaços públicos da comunidade ao qual pertenço, de forma gratuita e pactuada com o Poder Público, conforme 

determina o item 28.1 do Edital nº 007/2020. 

9. Estou ciente que, caso as informações e os documentos por mim apresentados neste cadastro sejam legalmente falsos, 

responderei processo por ter incorrido em crimes previstos nos artigos 171 e 299 do Decreto Lei no 2.848, de 07 de 

dezembro de 1940 (Código Penal) e que estarei sujeito a sanções penais sem prejuízo de medidas administrativas e 

outras. 
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EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 007/2020 

 

ANEXO - VII 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

(Formulário a ser impresso e preenchido excepcionalmente para inscrições via e-mail; após preenchimento, converter 

em PDF) 

 

ILMº SR. SECRETÁRIO DE CULTURA DO MUNICÍPIO,  

 

O proponente abaixo qualificado vem REQUERER a concessão do incentivo nos termos do Inciso III do Artigo 2º da Lei nº 

14017/2020 de acordo com Plano de Trabalho e documentação anexa. 

 

I – PROPONENTE PESSOA JURIDICA 

DADOS DO COLETIVO/ENTIDADE 

1. CATEGORIA DO PROPONENTE 

(selecione uma opção) 

(    ) Pessoa Física 

(    ) Grupo/Coletivo (com ou sem CNPJ) 

2. CNPJ/COD DE IDENTIFICAÇÃO/COD 

CADASTRO 

 

3. NOME DO COLETIVO OU RAZÃO 

SOCIAL DA ENTIDADE 

 

4. NATUREZA JURIDICA  

5. DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES  

6. ATIVIDADE CULTURAL (conforme 

CNAE) 

 

7. HISTORICO CULTURAL DO PROPONENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ÁREA DE INSCRIÇÃO 

               (selecione uma das opções) 

(    ) Música 

(    ) Teatro 

(    ) Dança 

(    ) Circo 

(    ) Artes Visuais 

(    ) Audiovisual 

(    ) Livro, Literatura, Leitura e Bibliotecas 

(    ) Artes Integradas 

9. TIPO DE COLETIVO/ENTIDADE 

              (selecione uma das opções) 

(    ) Banda ou Grupo Musical 

(    ) Grupo ou Companhia de Teatro 
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(    ) Grupo ou Cia de Dança 

(    ) Circo ou Grupo de Artes Circenses 

(    ) Ateliê 

(    ) Estúdio 

(    ) Editora 

(    ) Produtora 

(    ) Escola 

(    ) Biblioteca 

(    ) Casa de Cultura ou Centro Cultural 

(    ) Comunidade Territorial 

(    ) Outro. Qual? _____________ 

10. ENDEREÇO COMPLETO DA 

ENTIDADE PROPONENTE (Para 

agentes culturais que sejam itinerantes, 

preencher com o endereço atual (Rua, 

número, complemento, bairro, CEP, 

Cidade, Estado) 

 

11. TELEFONE FIXO E CELULAR DA 

ENTIDADE PROPONENTE 

 

12. E-MAIL DA ENTIDADE 

PROPONENTE 

 

13. SITE, BLOG E REDES DA ENTIDADE 

PROPONENTE 

               (LINK e PERFIL) 

 

14. QUANTIDADE DE MEMBROS DO 

COLETIVO/ENTIDADE 

 

15. ATENDIMENTO COM AÇÕES 

AFIRMATIVAS E INCLUSIVAS 

(Selecione uma ou mais opções) 

(    ) Mulheres 

(    ) PCD 

(    ) Comunidade LGBTQI+ 

(    ) Pessoas Negras 

(    ) Comunidades Tradicionais 

16. AÇÕES DE ACESSIBILIDADE (    ) Sim. Quais: ______________________________ 

(    ) Não 

17. DADOS DA CONTA BANCARIA 

(Informar nome do Banco, número e nome 

da Agencia, tipo e número da Conta 

Bancaria) 

 

DADOS DO REPRESENTANTE DO COLETIVO/ENTIDADE 

18. NOME DO REPRESENTANTE DA 

ENTIDADE PROPONENTE 

 

19. CPF VINCULADO  

20. RG  

21. ENDEREÇO COMPLETO DO 

RESPONSAVEL (Para agentes culturais 

que sejam itinerantes, preencher com o 

endereço atual (Rua, número, 

complemento, bairro, CEP, Cidade, Estado) 

 

22. TELEFONE FIXO E CELULAR DO 

RESPONSÁVEL 

  

23. E-MAIL DO RESPONSAVEL  

24. DATA DE NASCIMENTO DO 

RESPONSAVEL 

 

25. FUNÇÃO NO COLETIVO/ENTIDADE   

26. IDENTIDADE DE GENERO (    ) Homem Cis 

(    ) Mulher Cis 

(    ) Homem Trans 

(    ) Mulher Trans 

(    ) Não Binário 

27. PESSOA COM DEFICIENCIA? (    ) Sim 

(    ) Não 

II – PROPONENTE PESSOA FÍSICA 

28. NOME COMPLETO DO PROPONENTE  

29. CPF DO PROPONENTE  
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30. RG  

31. ENDEREÇO COMPLETO DO 

PROPONENTE (Rua, número, complemento, 

bairro, CEP, Cidade, Estado) 

 

32. TELEFONE FIXO E CELULAR DO 

PROPONENTE 

  

33. E-MAIL DO PROPONENTE  

34. DATA DE NASCIMENTO   

35. ETNIA (    ) Preto (a) 

(    ) Pardo (a) 

(    ) Indígena 

(    ) Outra Etnia: ___________________________ 

36. IDENTIDADE DE GENERO (    ) Homem Cis 

(    ) Mulher Cis 

(    ) Homem Trans 

(    ) Mulher Trans 

(    ) Não Binário 

37. PESSOA COM DEFICIENCIA? (    ) Sim 

(    ) Não 

38. MÃE OU PAI DE FAMILIA MONO 

PARENTAL 

(    ) Sim 

(    ) Não 

39. PRINCIPAL FONTE DE RENDA (    ) Atividade artístico/cultural 

(    ) Outra: __________________________________ 

40. DADOS DA CONTA BANCÁRIA (Informar 

nome do Banco, número e nome da Agencia, 

tipo e número 

41.  da Conta Bancaria) 

 

42. ÁREA DE INSCRIÇÃO 

               (selecione uma das opções) 

(    ) Música 

(    ) Teatro 

(    ) Dança 

(    ) Circo 

(    ) Artes Visuais 

(    ) Audiovisual 

(    ) Livro, Literatura, Leitura e Bibliotecas 

(    ) Artes Integradas 

III – PROPOSTA/PROJETO 

43. TITULO DO PROJETO  

44. PERIODO DE REALIZAÇÃO  

45. LOCAIS DE REALIZAÇÃO  

46. OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

No Objetivo Geral deve-se descrever, resumidamente, 

qual o principal resultado que o projeto pretende alcançar, 

qual a sua finalidade. 

Pergunta-chave: PARA QUÊ? 

Objetivo específico 

Nos Objetivos específicos deve-se citar todas as ações 

que serão realizadas no projeto, ou seja, quais os produtos 

específicos que serão oferecidos à população. Os 

objetivos específicos devem ser mensuráveis e 

devidamente comprovados na prestação de contas. 

Pergunta-chave: QUAIS? QUANTOS? 

 

 

47. JUSTIFICATIVA (A Justificativa deve conter um resumo do que é a proposta, qual a necessidade de desenvolvê-

la e qual a importância para o desenvolvimento da comunidade local e da cultura no município de Santa Rita). 
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48. MEMORIAL DESCRITIVO (O texto deve conter informações de como será a execução da proposta e um 

histórico de edições anteriores, se for o caso.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. CONTRAPARTIDAS PROPOSTAS (Descrever as contrapartidas oferecidas (apenas para propostas de 

realização presencial), como, quando e onde serão realizadas.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. PLANO DE TRABALHO 

DESCRIÇÃO DO ITEM DE DESPESA QUANT VALOR TOTAL (R$) 
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VALOR TOTAL DA PROPOSTA/PROJETO   

 

51. ASSINATURA DO (A) 

PROPONENTE 

 

 

 

 

PODER EXECUTIVO 

Prefeito: Emerson Fernandes A. Panta 

 

GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL 

ELETRÔNICO: 

Secretaria de Administração e Gestão 

Endereço: 

Av. Juarez Távora -s/n- Centro - Santa Rita - Paraíba 

- 58.300-410 

Correio eletrônico: 

diario@santarita.pb.gov.br 

 

 

 

 

mailto:diario@santarita.pb.gov.br

