
 

 

 
 
 

 
 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021 – BENEFÍCIO LEI ALDIR BLANC 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 

CADASTRO DE INSTITUIÇÕES E 

CREDENCIAMENTO DE PROJETOS PARA 

SELEÇÃO E PREMIAÇÃO COM 

FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES CULTURAIS, EM FORMATO 

DE ISOLAMENTO SOCIAL. 

CONSIDERANDO a Lei nº 14.017/2020, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), que dispõe 

sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural, a serem adotadas durante o estado de 

calamidade Pública reconhecido pelo Decreto Legislativa nº 6, de 20 de março de 2020, 

regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020. 

CONSIDERANDO os efeitos do artigo 3º do Decreto Estadual nº 432/2020, que, por força do 

estado de calamidade Pública ocasionada pela pandemia do corona vírus (COVID-19), interrompeu 

a cadeia produtiva e econômica da cultura, colocando os artistas em situação de vulnerabilidade 

social. 

CONSIDERANDO os efeitos do Decreto Municipal nº 77, 18 de agosto de 2020, que declara estado 

de emergência e calamidade no município decorrentes da pandemia, causada pelo corona vírus 

(COVID-19). 

O MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE – MT, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

CULTURA, LAZER E ESPORTE, assessorada pelo CENTRO CULTURAL e acompanhada pelo 

COMITÊ DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC, nos termos do Decreto 

Municipal nº 118/2021, 13 de outubro de 2021, torna público os critérios para participação nos 

benefícios disponibilizados pela Lei Federal 14.017/2020 (Aldir Blanc). 

1- DO OBJETO: 

1.1 - O presente Edital tem por escopo o credenciamento de projetos com vistas à Premiação, na 

promoção de conteúdos culturais, bem como a concessão de Subsídio para Espaços Culturais, a 

seleção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, 

cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias conforme as especificações e 

condições constantes deste Edital, contemplando os pré-requisitos e valores pré-fixados. 

1.2 - Os subsídios disponibilizados neste Edital visa atender o disposto no inciso II e III do Art. 2º 

da  Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, conforme previsto no Decreto Municipal nº 

118/2021, 13 de outubro de 2021. 

2- DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PREVISTOS NO INCISO II, DO ART. 2º 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

2.1 - O subsídio para Espaços Culturais, a seleção de espaços artísticos e culturais, microempresas 

e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias 

do Município de Campo Verde com fins a subsidiar com aporte financeiro espaços que tiveram 

suas atividades comprometidas ou interrompidas devido à pandemia de COVID-19. Assim, a 

Prefeitura de Campo Verde, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte em 

cumprimento ao inciso II do caput do artigo 2° da lei federal n° 14.017/2020, que dispõe sobre 

ações emergenciais destinadas ao setor cultural, selecionará com base em critérios pré-

estabelecidos e sob documentação comprobatória espaços que permanecem mais vulneráveis 

aos efeitos do estado de emergência. 

2.2 - Serão selecionados espaços culturais que receberão a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

até R$ 10.000,00 (dez mil reais) em parcela única, podendo ser contemplado até 3 meses, no 

prazo máximo de 30 dias úteis após a publicação do resultado final dos habilitados, restrito a 

pessoa juridica. 

2.3 Os gastos poderão retroagir até 01 de junho de 2021, no entanto só poderão ser custeadas 

despesas não pagas, sendo expressamente vedado o ressarcimento de despesas. 

2.4 - Os gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário, conforme previsto no 

Art. 4º, II, do Decreto Municipal 104/2020, poderão incluir despesas realizadas com: 

a) Internet; 

b) Transporte; 

c) Aluguel; 

d) Telefone; 

e) Consumo de água e luz; 

f) Impostos; 

g) Taxas; 

h) Licenças; 

i) Equipes administrativas e de campo que trabalhem regularmente no espaço ou na 

instituição/organização, exceto verbas rescisórias; 

j) Outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário, conforme o § 2º 

do art. 7º do Decreto Federal nº 10.464/2020. 

2.5 – Observando os seguintes critérios: 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

FAIXA CRITÉRIO VALOR 

Faixa 1 Gastos a serem custeados no valor de R$ 

3.000,00, até 31/12/2021.  

R$ 3.000,00 

Faixa 2 Gastos a serem custeados no valor de R$ 

3.001,00 à R$ 4.000,00, até 31/12/2021.  

R$ 4.000,00 

Faixa 3 Gastos a serem custeados no valor de R$ 

4.001,00 à R$ 6.000,00, até 31/12/2021.  

R$ 6.000,00 

Faixa 4 Gastos a serem custeados no valor de R$ 

6.001,00 à R$ 8.000,00 até 31/12/2021.  

R$ 8.000,00 

Faixa 5 Gastos a serem custeados no valor de R$ 

8.001,00 à R$ 10.000,00, até 31/12/2021.  

R$ 10.000,00 

3 - DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO. 

3.1 - Podem habilitar-se a participar do Edital, pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos que 

representem espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, 

cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias. Pessoas jurídicas de direito 

privado, com ou sem fins lucrativos, cuja finalidade estatutária esteja contemplada no âmbito 

cultural e que representem espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas 

culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias, devidamente 

registradas, com sede no município de Campo Verde. 

3.2 – Cadastro de espaço cultural e sua respectiva homologação através do cadastro disponível no 

endereço eletrônico https://forms.gle/87BAq15e3NCrKvEe8  

3.3 - Ter 02 (dois) anos de comprovação de efetiva atividade no âmbito cultural nos vinte e quatro 

meses imediatamente anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 2020 de 29/06/2020. 

3.4 – Os interessados devem optar em realizar inscrição como Pessoa Física (CPF) ou Pessoa 

Jurídica (CNPJ) sendo vedada a inscrição em ambas as modalidades. Caso no cruzamento de 

dados for observada a existência de mais de uma proposta inscrita pelo mesmo proponente e/ou 

quadro societário, diretoria, todas as propostas serão desclassificadas. 

3.5 – Constitui direito à Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte do Município de Campo 

Verde, o direito de realizar arquivamento de registro documental e consulta através da Lei de 

Acesso à Informação e outras necessidades próprias ao serviço público, auditoria e prestação de 

contas ao Tribunal de Contas, e/ou utilizar os mesmos em suas ações, quando entenderem 

oportuno. 

4 - DAS OBRIGAÇÕES E COMO CONTRAPARTIDA 

4.1 - Os espaços culturais beneficiados ficarão obrigados a garantir como contrapartida, após o 

reinício de suas atividades, a realização de atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos 

de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, 

https://forms.gle/87BAq15e3NCrKvEe8


 

 

 
 
 

 
 
 
 

em intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido com o Município de Campo 

Verde, através da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte. 

4.2 - Encaminhar projeto de contrapartidas condizentes com a área de atuação cultural do espaço 

proponente e exequíveis preferencialmente no âmbito educacional, configurando bens ou 

serviços economicamente mensuráveis, isto é, valores reais de tal prestação de serviço. 

4.3 – O Comitê de Execução dos Recursos da Lei Aldir Blanc poderá sugerir melhorias na proposta 

de contrapartida relevante e relacionada às atividades desenvolvidas pelo proponente. 

4.4 – Não poderá ser habilitada a instituição que deixar de apresentar uma contraproposta 

condizente, se houver sugestões apresentadas pelo Comitê de Execução dos Recursos da Lei 

Aldir Blanc, mediante comunicação via e-mail indicado no formulário de inscrição. 

4.5 - O beneficiário deverá apresentar a prestação de contas do valor recebido no prazo não superior 

a 30 (trinta) dias a contar da data de execução final do projeto.  

5 - DAS PROIBIÇÕES EM PARTICIPAR DO BENEFICIO. 

5.1 - Servidores públicos ativos, pessoas físicas e jurídicas que residem ou tenham sede fora do 

Município de Campo Verde, espaços culturais criados ou mantidos pela administração pública 

de qualquer esfera ou vinculados a ela, espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou 

instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, teatros e casas de espetáculos de 

diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais, espaços geridos pelos serviços 

sociais do Sistema S. 

6 - DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÕES. 

6.1 - As inscrições deverão ser realizadas no período de 03/11/2021 à 17/11/2021, conforme 

previsto no Cronograma ANEXO I, e toda documentação solicitada deverá ser entregue no 

Centro Cultural, na Rua Rio de Janeiro, 564 - Centro, Campo Verde - MT, 78840-000. 

6.2 - Para efetivação da inscrição são necessários os seguintes documentos: 

a) Preenchimento do Formulário no endereço https://forms.gle/rUA4rgdRBUfyBedh8  

b) Cópia do Cartão CNPJ; 

c) Cópia do Documento de Identidade do representante; 

d) Cópia do CPF do representante; 

e) Cópia do PIS/PASEP/NIT, no caso de espaços cultural que não possua CNPJ; 

f) Cópia do Comprovante de domicilio do espaço cultural atualizado (90 dias de expedição); 

g) Cópia do Comprovante de domicilio do gestor do espaço cultura atualizado (90 dias de 

expedição); 

h)  Dados da conta bancária CORRENTE em nome da pessoa física representante, sendo 

vedadas contas em bancos digitais; 

i) Ata de Fundação, Estatuto da Entidade em sua última alteração e Ata da última eleição e 

posse (Quando OSC – Organização da Sociedade Civil) ou Autodeclaração de Espaço 

https://forms.gle/rUA4rgdRBUfyBedh8


 

 

 
 
 

 
 
 
 

Cultural que exista há dois anos no caso de pleito de grupo cultural que não possui 

constituição jurídica nos termos do Decreto 118/2021; 

j) Autodeclaração, da qual constarão informações sobre a interrupção de suas atividades; 

k) Comprovante de endereço da instituição; 

l) Plano de Trabalho, com declaração de Contrapartida e programação das atividades. 

m) Comprovação de atividades culturais (Fotos de eventos, matérias de jornais, revistas, blogs 

e outros meios de divulgação, artes de divulgação, declarações e demais documentos que 

comprovem a atividade artística). 

n) FICHA CADASTRAL DE EMPRESA E ESPAÇO DE EVENTO CULTURAL (anexo III) 

o) CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (Anexo VII) 

6.3 - A veracidade dos dados preenchidos no formulário de inscrição é de total responsabilidade do 

proponente, assumindo ser passível de verificação e punições legais em caso de inconsistências. 

6.4 - Não serão aceitas inscrições fora do período estabelecido neste edital, podendo as datas serem 

alteradas a critério da equipe organizadora. 

6.5 - Em caso de dúvidas, os proponentes podem entrar em contato com a equipe da Secretaria 

Municipal de Cultura, Lazer e Esporte – Centro Cultural, na Rua Rio de Janeiro, 564 - Centro, 

Campo Verde - MT, 78840-000, de segunda à sexta, nos horários das 7h às 11h e das 13h às 

17h, ou ainda pelos Telefones/WhatsApp 66 99913-8929, e-mail:  

cultura@campoverde.mt.gov.br. 

7 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO. 

7.1 - Será selecionado o máximo de participantes possíveis, até o limite do recurso programado para 

modalidade, em caso de exceder o montante serão utilizados os seguintes critérios para seleção: 

a) Espaço com mais de 50% de suas atividades interrompidas, conforme declarado através do 

formulário de auto declaração; 

b) Maior quantidade de pessoas dependente da instituição impactada pela interrupção das 

atividades; 

7.2 - Persistindo o excesso, o Comitê de Execução dos Recursos da Lei Aldir Blanc estabelecerá, 

por maioria absoluta, os espaços com maior impacto no âmbito sociocultural do município. 

8 - DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PREVISTOS NO INCISO III, DO ART. 2º 

8.1 - Os recursos financeiros destinados por este Edital destinados à modalidade do inciso II do Art. 

2º da Lei Federal 14.017/2020 (Aldir Blanc) e não utilizados por falta de projetos propostos e/ou 

qualificados deverão ser remanejados aos prêmios da modalidade prevista no Inciso III desta 

mesma lei. 

8.2 - Serão credenciadas propostas de natureza cultural que atendem aos objetivos, seguindo os 

critérios deste Edital, em diversas linguagens artísticas propostas. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

8.3 - O pedido de credenciamento aprovado e sua respectiva premiação poderão ser efetivados 

enquanto houver disponibilidade orçamentária e financeira ou a critério da administração 

municipal. 

8.4 - Os projetos selecionados poderão ser apresentados em formato online, em atendimento ao 

Decreto de afastamento social de prevenção ao Covid-19 ou em momento oportuno com o 

retorno das atividades presenciais obedecidos os critérios estabelecidos na legislação vigente. 

Os agentes contratados assumirão o compromisso de reapresentação presencial quando estiver 

liberado pela vigilância sanitária de acordo com a data estipulada pelo município e 

compartilhado nas redes digitais oficiais da Prefeitura Municipal de Campo Verde. 

8.5 - A realização da premiação referente à Lei (ALDIR BLANC), selecionará ações culturais 

credenciadas previamente, em consonância com os segmentos e áreas temáticas dispostas neste 

Edital, até a total exaustão dos recursos destinados para o a atendimento ao Inciso III, do Art. 

2º, da Lei Federal 14.017/2020 (Aldir Blanc), distribuídos conforme tabelas a seguir: 

PLANO DE TRABALHO – EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 01/2021 

CADA PROPONENTE PODERÁ APRESENTAR APENAS UM PROJETO 

PROJETOS PARA PROPONENTES PESSOA FÍSICA 

Nº Projetos Culturais Q. Valor Unit. Valor Total 

01  Apresentação Musical com 1 integrante, tendo 

duração mínima de quarenta e cinco minutos.  

20 1.500,00 30.000,00 

02 Apresentação Musical com 2 integrante, tendo 

duração mínima de quarenta e cinco minutos. 

10 3.000,00 30.000,00 

03 Apresentação Musical Instrumental Clássico com 

01 integrante, tendo duração mínima de quarenta 

e cinco minutos. 

05 1.500,00 7.500,00 

04 Exposição de Artes Plásticas de exposições de 

quadros. Explorando suas técnicas e os materiais 

artísticos que remetem essa expressão, mínimo de 

quarenta e cinco minutos. 

04 2.500,00 10.000,00 

05 Exposições de Artesanatos. Os itens expostos 

podem ser apresentados e comentados sobre 

processo de confecção e modo de utilização do 

produto pelo adquirente, com no mínimo de 

quarenta e cinco minutos de duração. 

05 2.000,00 10.000,00 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

06 Contação de Histórias que podem ser de livros ou 

de conhecimento de vida, podendo também 

utilizar de artifícios teatrais para enriquecer a 

história, com no mínimo de quarenta e cinco 

minutos de duração. 

05 1.500,00 7.500,00 

07 Apresentação individual ou duo de dança com 

tema livre, com no mínimo de quarenta e cinco 

minutos de duração. 

05 1.000,00 5.000,00 

08 Apresentação de Grupos de Danças 

Tradicionais/Culturais típicas das regiões 

brasileiras ou não, com no mínimo de quarenta e 

cinco minutos de duração. 

05 3.500,00 17.500,00 

09 Apresentação Banda Musical com até 07 

músicos, com no mínimo de quarenta e cinco 

minutos.  

04 5.000,00 20.000,00 

10 Apresentação de Artes Cênicas com no mínimo 

02 a 08 integrantes – apresentação de peça de 

teatro, com no mínimo 30 minutos de duração 

04 3.000,00 12.000,00 

11 Apresentação de DJ’s, com no mínimo de 

quarenta e cinco minutos de duração. 

03 3.500,00 10.500,00 

12 Fomento à produção do livro, leitura e Biblioteca 02 5.000,00 10.000,00 

 

PROJETO PARA PROPONENTE PESSOA JURÍDICA 

Nº Projetos Culturais Q. Valor Unit. Valor Total 

01 Exposição Fotográfica em Quadros: 

projeto de produção e exposição de 

quadros fotográficos composto de 40 

peças, criadas a partir de filmagem 

fotográfica profissional em alta resolução, 

compreendendo a história e a cultura do 

02 7.500,00 15.000,00 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

município de Campo Verde, abrangendo 

os tempos primórdios. As peças da 

exposição devem conter comentários 

retratando o período, com no mínimo 45 

minutos de duração. Os quadros devem 

conter molduras, proteção em acrílico 

transparente e medidas de 60 X 40 

centímetros. 

02 Documentário das ações contempladas 

pela Lei n° 14107/2020 no município de 

Campo Verde, preferencialmente 

gravados em estúdio, com duas filmadoras 

bitolas Full-HD, iluminação, cenário, 

filmagens com edição profissional, 

acabamento e caracteres finais. 

02 7.000,00 14.000,00 

03 Apresentação Musical de Coral de 

crianças, infanto juvenil e adulto, e 

palestra sobre Musicoterapia, corpo e 

mente, as apresentações devem conter 

comentários retratando o benefício da 

música aos seus integrantes, com no 

mínimo 30 minutos de duração. 

02 5.000,00 10.000,00 

04 Apresentação de tradições culturais 

contendo costumes, comportamentos, 

memorias, rumores, crenças e lendas que 

evidencia a importância de manter viva 

essa tradição, com no mínimo 40 minutos 

de duração. 

02 5.000,00 10.000,00 

05 Apresentação de grupo de dança de balé 

clássico ou dança contemporânea , conter 

comentários retratando o benefício da 

03 5.000,00 15.000,00 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

dança aos seus integrantes, com no 

mínimo 30 minutos de duração 

06 Apresentação de grupo de dança da 

Melhor Idade, conter comentários 

retratando o benefício da dança aos seus 

integrantes, com no mínimo 30 minutos de 

duração 

02 5.000,00 10.000,00 

9 - DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 

9.1 – A Secretaria de Cultura, Lazer e Esporte concluirá pela seleção das melhores propostas, 

observados os critérios de pontuação e classificação estabelecidos neste Edital, acompanhado 

pelo Comitê de Execução dos Recursos da Lei Aldir Blanc. 

9.2 - As comunicações oficiais relativas ao processo de seleção e convocação para contratação serão 

divulgadas no Diário Oficial dos Municípios AMM, devendo os interessados se manter 

vigilantes quanto às publicações, sendo de sua inteira responsabilidade por eventual perda de 

prazo. 

9.3 - A seleção dos credenciados, de acordo com a demanda da Secretaria de Cultura, Lazer e 

Esporte, deverá obedecer aos seguintes critérios: 

ITEM CRITÉRIO PARA PESSOA FÍSICA PONTUAÇÃO 

01 Pertinência da proposta ao Edital 40 

02 Recebe auxílio Bolsa Família 10 

03 Recebe Auxílio Emergencial 10 

04 Qualidade do projeto: organização, preenchimento adequado 

do formulário, coerência e clareza entre o que será realizado e 

como será realizado. 

30 

05 Todos os anexos e documentos estão presentes e corretos na 

entrega da inscrição. 

10 

ITEM CRITÉRIO PARA PESSOA JURÍDICA PONTUAÇÃO 

01 Pertinência da proposta ao Edital 20 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

02 Regularidade da empresa (FGTS, INSS, RFB, ISSM) 20 

03 Pertinência com o Fit Cultural 20 

04 Pertinência da empresa com as áreas de artes visuais e 

audiovisuais 

20 

05 Análise de currículo de experiência na área do projeto 20 

9.4 - Se houverem propostas com pontuação iguais, a classificação levará em consideração a idade 

dos artistas, dando prioridade para aqueles mais velhos, seguido pelos outros conforme 

classificação decrescente de idade. 

9.5 - É vedada a cessão ou transferência do Prêmio, total ou parcial, bem como a subcontratação 

parcial do objeto. 

9.6 - Não poderá ser habilitada a pessoa que deixar de prestar informações complementares 

solicitadas pela Secretaria de Cultura, Lazer e Esporte, mediante comunicação via e-mail 

indicado no formulário de inscrição. 

9.7 - Para a assinatura do contrato de premiação observar-se-á, no que couberem, as disposições da 

Lei Federal 8666/93. 

9.8 - A divulgação da lista dos credenciados não impõe à Administração a obrigação de celebrar o 

Termo de Compromisso. 

9.9 - Havendo impossibilidade de classificação, o Comitê de Execução dos Recursos da Lei Aldir 

Blanc estabelecerá, por maioria absoluta, quais artistas serão classificados. 

10 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a assinatura do termo de compromisso 

para a prestação de serviços. 

10.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua 

regularização por parte da contratada. 

10.3 - O pagamento pelo serviço prestado será realizado por meio de ordem bancária, tendo como 

beneficiário exclusivamente a pessoa contratada. 

10.4 - Sempre que solicitado, o credenciado deverá apresentar os documentos utilizados para 

credenciamento e contratação. 

10.5 - O contemplado assume a responsabilidade de arcar com os tributos devidos oriundos da 

premiação. 

11 – DOS PROCEDIMENTOS DO CREDENCIAMENTO 

11.1 - Poderão participar deste credenciamento todos os artistas compreendidos no Art. 4º da Lei 

Federal nº 14.017/2020, à qual se compreende como trabalhador (a) da cultura a pessoa que 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

participa da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais descritos no art. 8º da referida 

Lei, incluídos artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de 

arte. 

11.2 Os proponentes deverão comprovar no mínimo 24 (vinte e quatro) meses de atividade 

cultural por meio de documentos, fotografias, convites, notas fiscais, páginas sociais. Esses 

documentos serão validados pela Secretaria Cultura, Lazer e Esporte e avaliados pelo Comitê 

Gestor de Avaliação da Lei Aldir Blanc. 

11.3 - Poderão participar do credenciamento pessoas físicas maiores de 18 anos. 

11.4 - Somente serão admitidos a participarem deste credenciamento, os interessados que 

atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e nos seus anexos. 

11.5 - Os Interessados devem apresentar as seguintes documentações para efetuar a inscrição: 

I – Se pessoa Física cadastro no link: https://forms.gle/G3nwCEdsnbgD5ZDg6 

II - Se pessoa jurídica cadastro no link: https://forms.gle/rUA4rgdRBUfyBedh8 

III – Ficha de Inscrição: preenchida em todos os campos, com a indicação expressa em quais 

opções o candidato irá propor sua atuação (Anexo II).  

IV - Portfólio ou Currículo Artístico: releases, clippings, websites, blogs, redes sociais, folhetos 

digitalizados, link para trabalhos disponíveis online, fotos, registro de apresentações, etc. 

V - Termo de Autorização de Uso de Obras: direitos autorais (Anexo VI). 

VI - Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz, de utilização de propriedade intelectual, 

pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte e/ou instituições e pessoas que ela indicar, 

em seus canais de comunicações e nas das instituições parceiras e autorizadas, para fins de 

divulgação de atividade cultural desenvolvida no município das atividades apresentadas na 

proposta a ser beneficiada pelo presente edital. (Anexo V). 

VII - Documentação necessária à comprovação dos pontos de classificação previstos na tabela 

contida no item 9.3 deste Edital. 

11.6 - A credenciada deverá manter, durante a vigência do credenciamento, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no Edital, estando apta a contratação a qualquer tempo. 

11.7 - Não serão aceitas inscrições que possuam no repertório e na reprodução, músicas, textos 

ou imagens que desvalorizem, incentivem a violência ou exponham as mulheres à situação de 

constrangimento, bem como manifestações de homofobia ou discriminação racial, apologia ao 

uso de drogas ilícitas, pornografia, conteúdos de cunho político-eleitoral, ou que incentivem a 

violência. 

https://forms.gle/G3nwCEdsnbgD5ZDg6
https://forms.gle/rUA4rgdRBUfyBedh8


 

 

 
 
 

 
 
 
 

11.8 - A Contratada será responsável pelo fornecimento da estrutura física, tecnológica e 

equipamentos necessários para a realização da ação cultural objeto do seu termo de 

compromisso. 

11.9 - As pessoas interessadas, deverão preencher todos os itens do formulário, podendo 

credenciar-se nas diversas áreas disponíveis, apontando com clareza sua escolha no ato de 

inscrição. 

11.10 - É vedado ao agente político e ao servidor público municipal de qualquer categoria, natureza 

ou condição, celebrar Termo de Compromisso com a Prefeitura Municipal de Campo Verde, 

sob pena de nulidade. 

11.11 - É vedado a participação de pessoa aposentada e/ou pensionista. 

11.12 - O prazo de vigência do credenciamento será até 17/11/2021, publicado na imprensa oficial, 

podendo ser renovado por editais complementares, de acordo com as necessidades da Prefeitura 

Municipal e disponibilidade orçamentária e financeira. 

12 - DOS RECURSOS 

12.1 - Da decisão da habilitação/classificação e da convocação, caberá recurso, no prazo de 01 

(dia) útil da publicação no Diário dos Municípios (AMM), devendo o recurso ser protocolado 

na Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, endereçado ao Centro Cultural. 

12.2 - A decisão sobre o mérito do recurso será publicado no site da Prefeitura Municipal. 

13 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 - A Prefeitura Municipal poderá prorrogar, adiar, revogar ou anular o presente 

Credenciamento, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes qualquer direito a reembolso, 

indenização ou compensação. 

13.2 - É facultada ao Comitê Gestor de Avaliação da Lei Aldir Blanc promover diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução de processos. 

13.3 - A inscrição do proponente implica na prévia e integral concordância com as normas deste 

Edital. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Campo Verde - MT, 27 de outubro de 2021. 

 

Izaurides Kesia da Costa M. S. Sampaio 

Secretária Municipal de Cultura, Lazer e 

Esporte. 

Charles Pierre Salomé Junior 

Supervisor de Cultura 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

ANEXO I 

CRONOGRAMA DAS ETAPAS 

 

 

  

Descrição da Etapa Data prevista 

Publicação do Edital de Chamamento no Diário Oficial dos Municípios 

(AMM) e aviso de Edital no Site da Prefeitura Municipal de Campo Verde. 

27/10/2021 

Período para Inscrições, entrega das documentações. 03/11/2021 à 

17/11/2021 

Prazo final para efetivação do pedido de credenciamento aprovado e sua 

respectiva contratação, ou enquanto houver disponibilidade orçamentária e 

financeira. 

22/11/2021 

Publicação no site da Prefeitura Municipal das inscrições Indeferidas e 

Resultado Preliminar de Credenciamento. 

06/12/2021 

Encerramento do prazo de recurso administrativo face às inscrições 

Indeferidas e Resultado Preliminar de Credenciamento. 

10/12/2021 

Publicação no site da Prefeitura Municipal da decisão de mérito dos 

recursos administrativos, analisados pela Comissão de Cultura, resultado 

Final e convocação para Assinatura do Contrato. 

14/12/2021 

Prazo Final para Assinatura do Contrato. 21/12/2021 


