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Edital n0 02/2020
Edital de Chamada P心blica para Fomento a projetos de Cultura e Tradi96es
Popu!ares de Fo「quilha

A Sec「eta「ia de Cuitu「a e Turismo de Forqu冊a, em atendimento ao Art. 20, inciso =I da lei

no 14,017 de 29 de junho de 2020, tO「na P的lica a abe血ra de inscrl?OeS Para O Editai de

chamada p心blica pa「a Fomento a projetos de CULTURA E TRAD!COES POPULARES
DE FORQUILHA, que Se!eciona「a projetos culturais de a舶StaS, PrOduto「es, agenteS e
p「ofissionais da cadeia produtiva da cultu「a comprovadamente 「esidentes no municipio de

Forqu冊a" Este edital observa「急o disposto na Lei Fede「al nO 14"017/2020, Decreto

Federai nO lO,464/2020 e nos decretos Municipais nO O7/2020 e nO39/2O20 e estara em
conformidade com as condie6es e exig台ncias estabelecidas neste Edital e seus anexos,

que se encont「am disponiveis言ntegralmente, na Pagina da Prefeitu「a Municipai de
Forqu冊a (蛙PS://www,forqu冊a,Ce,gOV.b「/) e no flane16grafo da Prefeitura"

1。 DISPOS!e6ES PR軋間INARES
l.1. O presente Edital cont色m O5 (Cinco) anexos como partes integrantes da seIe鈎o aqui

regida, Sendo estes:

a) Formulario de Inscri9aO (Anexo l)
b) Autodecla「a9aO do Agente lndividuai ou CoIetivo (Anexo l看);

C) Declaraeao de Anuencia para g「upos(Anexo冊);
d) Formulario de Recu「so (lV)

e) FormuIa「io simp晒cado de Reiat6rio de Cumprimento do objeto (Anexo V),

2。 DO OBJETO
2.1. Constitui objeto do presente edital, a Seleeao de ate 20(Vinte) p「qietos de fomento a

Cuitu「a e t「adie6es popula「es de Fo「quilha, naS Linguagens Arfesanato e Artesanias

T「adicionais, Dan9aS Tradicionais Popula「es, Sabe「 e Fazer Popula「, Cuitu「a e Mem6「ia
Popula「es, PrOduzidas po「 a巾StaS, CO!etivos ou profissionais da cadeia produtiva da

Cu看tu「a comp「OVadamente residentes no municipio de Forqu冊a.
2.2. Os inscritos devem propor a produeao de conte心do a面Stico e culturai em formato

digitaI, Para COmPOr aCervO eSPeCiaI da Sec「etaria de Cultura e Turismo de Fo「qu冊a,
Para difusao em ambiente v血ual, Plataformas digitais ou 「edes sociais, atendendo as

medidas estaduais de isolamento socia=mpostas em vi血de da situaeao de emergencIa

em sa血de decor「ente do Covid‑19,
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2"3" Os p「ojetos cuiturais devem produzi「 atrav色s de m「dia digital, PrOPOStaS que Se

enquadrem em uma das =nguagens a seguir descritas, Sendo as categorias individuais
Ou COIetivas:

a) Artesanato e artesanias tradicionais ‑ engenhos, CaSaS de farinha, gaStrOnOmia
t直ica, arte em bar「0, CeStaria, arteS em Palha, Ce「amica, brinquedos popula「es;
b) Dan9aS e festejos tradicionais popuiares ‑ bois, rejsados, C6cos, quadr冊as juninas,
bIocos camavaiescos, CaPOei「a;
C) Saber e fazer popuIar ‑ reZadei「as, te「reiros, Mestres da Cultura;

d) Cultura e mem6ria populares ‑ POVOS indigenas, qu=ombolas, POVOS Ciganos.

2"3.1. Pode「ao ser c!assificados outros p「Qjetos nas Linguagens acima descritas, desde

que se enquad「em no objeto deste edital, que e Cultura e Tradi96es Populares.

2.3・2" Entende‑Se POr CuItu「a e Tradi96es PopuIares projetos que se identifiquem com
quaisque「 das ca「acteristicas a seguir descritas:

a) Caracteristicas, habitos, COStumeS e tradie6es de um povo que o identificam como
grupo ou comunidade, fazem parte da sua mem6ria e ancestralidade;
b) Mem6ria social e hist6rica de g「upos, de povos tradicionais e de comunidades que se
dife「enciam por caracte「fsticas sociais, hist6ricas e cuItu「ais;

C) G「upos fo「mados espontaneamente por memb「os de uma comunidade que sao
reconhecidos peio seu legado ancest「aI de p「aticas, Sabe「es e fazeres, diretamente
ligados ao patrim6nio imaterial, COm PreServa9aO e tranSmissao da cuitura t「adiciona! de

Forqu冊a.

2"4. Os p「Qjetos culturais devem atender aos objetivos especificados abaixo:

a) estimular, divulgar e dar visib掴dade as culturas e tradi96es popu!ares de Forquilha;
b) valorizar a produ?aO a面Stica do municipio;
C) incentivar a participa辞O efetiva dos agentes cuiturais;

d) promover o respeito a dive「Sidade cu!tu「aI;

e) p「OmOVer O aCeSSO a Cultura e fruieao de forma inovadora e criativa,
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2.5, Os p「ojetos deverao ser 「ealizados em meio ao contexto da pandemia do COVID
19, COm eXeCu9aO ate O dia 28 de feverei「o de 2021

devendo serem classificados em

uma das seguintes LinguagensIcategorias, COnforme quadro:

LINGUAGEM

CATEGORIA

VALORDE
PROJETO

ArtesanatoearteSanlaS tradicionais Daneastradicionais POPu!a「es Saberesefazeres POPulares Cuituraemem6ria POPula「es

Coletivo

NODEPROJETOS
CONTEMPLADOS
lndividual

R$1,000,00

R$3,000,00

10

10

3。 DO VA」OR DISPONiv軋PARA ESTE EDITAし
3,1 O valor tota! disponive‑ para fomento a p「ojetos culturais contemplados neste Editai de

chamada p的lica e de R$ 40・000,00 (qua「enta m旧eais).
3,2. O valor pe軸ente aos prqietos se「a pagO aOS COntemPlados em parcela師ca
te「mos dos itens 9 e lO, devendo considera「 os tributos incidentes

nOS

Se houver.

3.3, As despesas deco「rentes do presente EditaI serao custeadas po「 meio de recu「SOS

oriundos do Tesou「o Naciona!, Via Lei Fede「aI nO 14・017/2020 (Lei Aldir BIanc)

que foram

t「ansfe「idos ao munic申O, Sendo prog「amado o「9amenta「iamente na seguinte forma:

p「og「ama‥ 13"392"1303輸2"071 E!ementos de despesas: 3"3"90・36"00 e 3"3"90.39・00 da
Secretaria de Cultu「a e Turismo do Municipio de Forqu冊a賀

4。 DAS ETAPAS DO ED!TAL
4.1 O processo se‑etivo obedece「a ao seguinte ca!enda「io (PaSSivel de altera9aO PO「 Parte
da Sec「etaria):

二
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ETAPA

DATAIN!CIAL

lnscri96es

DATAFINAL 24111I20 30Ill120

11111120

AvaliaeaoeseleeaodaspropostaS

25111I20

Resu書tadoPreiiminar

Recursos

01I12120

02I12120

HomoIoga9aOdoresultadofina!

03I12120
04112120

5. DAS CONDICOES PARA PART書CIPAeÅo
5.1. O presente Edita‑ destina‑Se a artistas・ PrOdutores】 agenteS e PrOfissionais da cadeia

produtiva da cu‑tura, Sejam e‑es pessoa fisica ou juridica, COm atua9aO nO CamPO
a面Stico‑Cultu「a! ha pelo menos O2 (dois) anos, na COndi9aO de autor e/ou 「esponsaveI
pela proposta insc「ita, COm Cadastro regu‑armente habilitado junto a Sec「etaria de Cu!tura

e Turismo de Fo「quilha e ao Mapa Cultu「al do Ceara"

5.2, Cada p「oponente POde「a inscrever l (um) tlnico projeto no p「eSente Edital"

5。3. O proponente e o reSPOnSave。ega‑ pela e‑abora9aO e eXeCueaO do函eto cuttu「al, e
documentos encam輔ados, isentando a Secretaria de Cultura de qualque「
responsab掴dade civil ou penal"

5.4. E vedada a pa融PaeaO neSte edital de servidores Iotados na Secretaria de Cultura e

Turismo de Forquitha; de memb「os da Comissao Avaliadora・ titu!ares ou suplentes, bem

como seus c6njuges ou comPanheiros (as) e seus ParenteS de p「imeiro grau・
ascendentes ou descendentes, na linha reta ou colateral, COnSanguineos e a軸S.

6. DA INSCR書eÅo DO PROJETO
6,1. Para efeito de inscri9aO, OS Prqietos deverao ser cadast「ados na sede da Secreta「ia

de Cultura e Turismo de Fo「qu冊a, de fo「ma presencial

nO Periodo de 。 a 24 de
たこ"
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novemb「o de 2020

nO horario comerciaI, de 7h as 13h, Ou POr meio eletr6nico, COm enVto

de toda a documenta9fo para o emaiI c輔ad,fo即題a.ce@g皿宣虹!2虹￨
6"1"1" No caso de inscrie6es feitas por meio v血uaI, Valefa a data e horarios do envio do

e.ma乱
6・2・ Todos os proponentes deverao estar previamente cadastrados no Mapa CuIturai do
Ceara・ nO Seguinte endere9O‥蛙PS://mapacultu「aI・SeCu!t"Ce.gOV.br」Pa「a dar efeito a
insc「icao neste Editai,

6"3" Os proponentes que ja tem cadast「o no Mapa Cultural do Ceara nao precisam fazer

novo cadastro, POdendo atualizar informa96es que julgarem necessarias at6 a data de
envio de sua inscri9aO葛

6・4. Para efeito de va!ida9aO da inscri9aO de grupos, 6 OBRIGAT6R看O que o proponente
ap「esente Carta Coletiva de Anu合ncia do grupo (Anexo川〉,

6・5" O proponente devefa anexar os seguintes arquivos no ato da insc「ieao:

a) Formulario de lnscrieao em modeio pad「ao (Anexo l)

b) Autodec看araeao de Agente lndividuai ou Coletivo (Anexo ii), devidamente preenchida e

assinada;
C) Carta Coletiva de Anu合ncia

memb「os do grupo

nO CaSO de grupos, devidamente preenchida pe看os

datada e assinada por todos (ANEXO冊);

d) Pa「a Pessoa Fisjca ‑ C6pia do documento de identidade; C6pja do Cadastro de Pessoa
F[sica ‑ CPF; C6pia de comp「ovante de residencia,

e) Para Pessoa Ju胴ca ‑ C6pia atualizada do cartao do CNPJ; C6pia atua!izada do
COntratO SOCia! ou estatuto e suas aIte「ae6es; C6pia do termo de posse do representante

legal, Ou C6pia da ata que o eiegeu・ quando nao constar o nome do representante no
estatuto; C6pia da identidade do 「epresentante legaI da pessoa ju「idica,

6置6・ O p「oponente podera anexar outros arquivos, que ju‑gue necessarios para a
avaIia9着o do m色「ito do projeto.

6"7" Serao desconsideradas todas as inscrig6es incompletas ou efetuadas em desacordo

6"8" A Secretaria de Cu!tura e Turismo de Forqu冊a nao se responsab掴za「a por
insc「i96es que NÅo fo「em completadas por eventos fortujtos.
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6.9. A inscri辞o se「a conSide「ada efetivada SOMENTE mediante entrega e CO面ma9aO
pe‑o funcionario da Sec「eta「ia de Cultura e Tu「ismo de Forqu冊a de toda a documentaeao
e anexos exigidos neste edita‑ e・ nO atO da entrega a Secretaria, Sera fo「necido ao

p「oponente um 「egistro de protoco‑o・ que reCebera um ndmero de s色rie, COm O qual sera
identificada a proposta ate O軸a‑ do certame巾Clusive na fase de P「esta9aO de Contas.

6,10, Ate a data finai da insc「i?aO O P「Ojeto podera se「 excluido peIo proponente,
mediante solicita9aO POr eSC「ito, endere9ada a Secretaria de Cultura e Turismo de

Forqu冊a, devidamente datada e assinada pelo p「OPOnente・

6.11, Ao inscreve「 o prOjeto, O PrOPOnente dec!ara, SOb as penas da Le主Verdadeiras as

info「ma96es p「estadas no函eto e seuS aneXOS e
impostas neste edital

Ciente das condi?6es e ob「iga96es

aCeitando‑aS inclusive"

6,12, E de intei「a 「esponsab棚ade do p「oponente, atender em todas as etapas) a tOdos
os 「equisitos deste Edita口nc!usive conside「ando eventuais parece「es da Sec「etaria da

CuItura,

7. DAS OBRIGACOES DOS PROPONENTES
7.1, Os函etos a serem aPreSentados para insc「ic急o nesse edital deverfo contempla「,
ob「igatoriamente, OS 「equisitos, aneXOS, e P「eVer COnt「aPa輔a de interesse p脚co"

7,2, Para fins de cumprimento da contrapartida de que trata a Lei Aidir BIanc (Lei nO
14.017/2020) e, nOS termOS do §5O do A巾9O

do Decreto nO lO"464/2020 se「a aceita,

como contrapa輔a, a dispon輔Za9急O do uso dos produtos e conteddos digitais pa「a
compor o acervo da Secreta「ia de Cu‑tura e Turismo de Forqu冊a, Para fins de difusao
cultu「al, POdendo a Secretaria dispo「 dos mesmos e destin計os a exibieao, utilizacao e
circulaeao p脚CaS e gratuitas, PreServando‑Se SemPre OS direitos e os c「6ditos de

7.3, O p「oponente do p「ojeto devera assina!a「 no Formulario de Insc「i9aO da proposta

inscrita, O Compromisso de Contrapa輔a, devidamente datado e assinado, bem como
encaminhar em pendrive o opeto da proposta

juntamente aO ReIat6rio de Prestaeao de

7.4. Os pr垂tos contemP‑ados deve「ao veieular em todo o material p「OmOCional que
envolve o prQjeto cu‑tura! apoiado, a Seguinte citacao‥党PrQjeto apoiado pela Lei Aldir

Blanc, Lei no 14.017I2020

.

旬̀
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7'5. Para a rea

za9aO do pr可eto, O ProPOnente deve「a cumprir as seguintes ob「iga96es:

a) disponib輔za輔ndica「 endere90 e!etr6nico na intemet e/ou pe冊em redes sociais para

apresenta?aO O佃ne do p「qjeto;

b) u軸Za「 naS Pe9aS de divuIga9aO nOS Canais das redes sociais, O meSmO tituio do
P「Qieto aprovado;

C) u軸za「 espa?OS adequados quanto a estrutu「a para a 「ealiza9aO do projeto, 「eSPeitando

SemPre aS nOrmaS de distanciamento socia=mpostas pelo Gove「no do Estado e

Municfpio, em V亜ude do Covid‑19;

d) obte「 Iicen9aS, autOriza96es, alva「急s, Permiss6es e registros junto as 「epa鴫6es
COmPetenteS, neCeSSa「ias a promo9ゑO, instala9aO e rea=za?aO dos projetos, quando

neCeSSariO;

e) 「esponder direta e exclusivamente perante os

COmPetenteS, Pela inexist合ncia das

6rgaos p聞olicos e auto「idades

=cen9aS, autO「iza9aO e demais documentos

necess書面os, bem como peio exe「c触o de atividades em desacordo com esses, Ou COm

Vio!acao as leis e dispos19OeS regulamentares pertinentes;
h) assegurar, na COntrataeaO de terceiros, O 「eCOIhimento dos direitos autorais e conexos,

COntribui96es sociais e tributos previstos em Iei;
i) reverter para remunera9aO dos agentes culturais participantes ou custeio do projeto
eventual receita p「oveniente do bem ou servico cu!tural resultante, deco「「ente da

reaiiza車O do p「Qjeto,

7"6・ E vedada a parficipa辞o nos pr垂tos, em qua‑que「 fun?aO, meSmO gratuitamente, de

Membros da Comissao de Avalia9aO, titulares ou supIentes; bem como servidores da
Secreta「ia de Cultura e Turismo de Forqu冊a,

7・7" Somente pode「ao ser contempladas iniciativas que軸anciem prqjetos comp!etos, naO
Sendo admitidos prqietos fragmentados言ncompletos, ParCiais ou complementares,

8。 DA SELEeÅo

8.1" A se!eeao (avalia9aO de merito) sera realizada em etapa UNICA, Peia Comissao de
Avaliaeao

COmPOSta PO「 Servidores da Secretaria de Cultura e Turismo de Forqu冊a,

membros indicados por ela e memb「os do Comit台Aldir B看ar]C de Emerg合ncia Cultura‑ de

ForquiIha.

砂、̀

PREFEITuRA MuNICIPAし

FORQu寒LHA
SECRETARIA DE CUしTURA E TURISMO

8,2 A Comissao de Avalia9aO eXamina「a os prQjetos de aco「do com os seguintes c「it色「ios

e pontuae6es:

CR書TER書OS
少ldentifica9aO:Valoriza9aO

e

PONTUACÅo

refo「9O

da

NO丁A

Oa3

identidadedosegmentoculturalescolhido;
少Divuigaeao:desenvoivimentodap「Odu?aOe

Oa3

frui?aOdosegmentocuIturaIvisandoampIia「o
aCeSSO;

匂

Participa9aO

PrOtagOnismo

e

da

SOCial:

P「OmO9aO

cidadania

dos

do

Oa5

agentes

Cultu「ais;

切Promo9aOdoconhecimento:Estimuloa
t「ansmissao

de

conhecimentos,P「急ticas

Oa4

e

Saberescuiturais;
句
Atua9aO
Municipai:
Amp!itude
abrang合nciadoprojetonoambitomunicipa!;
TotaI

e

Oa5

At620(Vinte〉

POntOS

8,3, Cada prQjeto hab冊ado sera avaliado po「 03 (t「es) membros da Comissao Julgadora,

no prazo estabelecido, POdendo alcancar ate a pontua9aO maXima de 20 (Vinte) pontos"
8.3.1 A Secretaria de Cultura e Turismo de Forqu冊a pode「a convocar os membros
SuPlentes da Comissao Avaliadora para ava!ia9aO dos projetos, a depende「 da quantidade

de prQjetos inscritos, desde que estes nao estejam concorrendo nos editais"

8.4, A pontua9aO fina! sera iguaI a media das avalia96es recebidas"
8.5. Havendo empate de pontua9aO ent「e aS P「OPOStaS, a C看assifica辞o deve conside「ar
Prioridade a iniciativa que obtiver maio「 POntuaeaO, SuCeSSivamente, nOS C「ite「ios
estabelecidos nos subitens a, Q e‑皇.

8,5,1. Persistindo o empate, a Classifica9aO deve considerar a ordem de inscri9ゑO do

PrOjeto.
8,6, Caso a m6dia das avaliae6es, em quaiquer dos crite「ios, Seja igual a zero, O PrQjeto
Se「a descIassificado.

帝、̀
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8,7, As propostas classificadas serao selecionadas em o「dem decrescente de pontua9aO"

8.8. O resultado da seie9約contendo a pontuaeao fina! dos p「Ojetos sera pubiicado no
site da Prefeitura Forquilha e/ou afixado no ¶ane16g「afo da P「efeitu「a, Sendo de total

responsab冊ade do(a) candidato(a) acompanhar a atualiza9aO dessas informa96es・

8.8.1. As notas atribuidas em cada quesito po「 cada um dos respectivos avaliadores

esta「ao disponiveis na Secretaria de Cultu「a e Tu「ismo de Forqu冊a.

8,9, Da decisao da Comissao JuIgadora cabefa recurso no prazo de O2 (dois) dias dteis・

8,9,1 O recurso, aPreSentado em Formulario de Recurso (Anexo IV), di「igido a Comissao
Ava看iadora, deve「a ser p「otocolado exclusivamente na sede da Secreta「ia de Cultu「a e

Turismo de Forqu冊a, nO hora「io de 7h ds 13h"

8.9.2 O recurso de que trata o item 8"9, devera conter apenas as 「az6es recursais

Sendo

vedada a inciusao de documentos (anexos〉 ou informa96es que deve「iam constar

OrlgInarIamente nO Projeto inscrito.
8.10, Havendo 「ecurso apresentado, a Comissao Avaliadora se reuni「a para analis糾os

no prazo de at6 1(um)dia d航
8.1O,1. Pa「a valida9aO da ata da Comiss着o AvaIiado「a se faz necessaria a p「esen9a

minima de metade mais um dos membros que avaliaram projetos,
8.10,2. Se「a considerada presen9a, a Pa面cipa9aO PO「 meio digitai・

8.10,3. O resuitado da an訓se dos recursos se「a consignado em ata e encaminhado para

homoIogaeao do resultado de師tivo・

8.11, Realizados todos os ritos e cumpridos os p「azos previstos neste EditaI, Cabe「台a

Sec「etaria de Cultura e Turismo de Fo「qu冊a, a homo看ogaeao do resultado de軸itivo do
Edital, COm Publica?aO nO Site da P「efeitura de Forqu冊a e fixa9aO nO flane16g「afo da

Prefeitura,
8.12, Nao cabe「台recurso do resultado final.

8,13. Constatada a desist合ncia do proponente, a desatualizaeao cadast「ai, a n5o entrega

de documentos ou qualquer fato gerado pelo proponente que inviab掴ze o 「ecebimento

dos 「ecursos financeiros, OCOrre「急a COnVOCa9aO do suplente, Se houve「, desde que
dentro do prazo de vig台ncia do Edital, ficando o candidato automaticamente eliminado"

園菓
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9. DA CONTRATAeÅo E DO RECEB間ENTO DOS RECuRSOS
9.1 A Sec「etaria de Cultura e Tu「ismo de Forquilha, aP6s homoIogaeao do resultado
final, COnVOCa「a OS P「OPOnenteS Selecionados para abertura dos procedimentos

administrativos, COmP「OVaCaO documentai e assinatura dos Termos de Fomento,

9,2, O proponente responsavel po「 prQjeto selecionado devera anexa「 de forma
P「eSenCial exciusivamente, junto ao p「Ojeto, em ate 3 (tr合s) dias血eis contados da data
da pubIica?aO da homoIoga9着O do resuitado definitivo, OS Seguintes documentos:

a) lndica9aO de conta banc享両a pa「a 「ecebimento do recurso

b) Comprovante de resid台ncia no municipio de Forquilha, Sendo este em seu nome ou em

nome de terceiros, COm quem reSida, desde que acompanhado de decla「aeao de
resid台ncia com fi「ma reconhecida em cart6「io,

C) Pessoa Ffsica ‑ Certid6es Negativas de Debitos Municipais, Estaduais e Federais
d) Pessoa Juridica ‑ Certid6es Negativas de Debitos Municipais, Estaduais, Federais, de
FGTS e Trabalhista.
9.3。 Nao se「a admitido documento com p「azo de validade vencido.

9.3.1 Caso haja inconsist台ncias ou quando julgar pertinente, a Sec「etaria de Cultu「a e

Turismo de Fo「quilha podera d帥genciar o p「qjeto.

9,4, Ver胴cada a regularidade da documenta?aO e Termo de Fomento devefa ser
assinado pelo p「oponente pa「a 「ea!iza9aO do p「ojeto seIecionado"

9,5○ ○ proponente que nao atender a forma e aos prazos p「evistos nesta fase do EditaI,
perde「a automaticamente, O direito a contrata9aO

Sendo convocado supIente, Se houver"

10。 DA L旧ERACÅo DOS RECURSOS
「O,1 A libera9aO dos recursos oco「「era de fo「ma integral em parceia血ica, POr meio de
t「ansfe「encia bancaria para a conta indicada peIo proponente"

10.2 A liberaeao de recu「sos deve「a estar condicionada a ve軸Ca9aO da regularidade

Cadastral e adimplencia do proponente,
10.3. Os 「ecursos recebidos em decor「合ncia da parceria serao depositados em conta
informada peIo p「oponente de sua tituIa「idade, COnforme trata a Lei Aldir Blanc (Lei nO

14,017I2020) e do Decreto Federa看nO lO,464/2020, de 17 de agosto de 2020言ncluindo o
Decreto municipa1 39/2020, de 16 de outubro de 2020・
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「O"4̀ O pagamento sera efetuado ap6s a homoIoga9aO final do prQjeto selecionado,

Seguindo皿xo e processos de pagamentos da Secretaria, naO POdendo ultrapassar o
P「aZO de at6 10 (dez) dias uteis da homoIogaeao dos resu!tados,
10"5. Se houver insuficiencia de propostas classificadas o「iundas dos dife「entes

SegmentOS, naO Se atingindo os valores p「evistos, OS reCurSOS POde「着o ser remanejados

Pa「a amPliar o n心me「o de prqietos selecionados, reSPeitando a ordem decrescente de

CIassifica辞O geraI, COndicionada a disponib帥dade o「9ament釦a e financei「a deste Editai;

Ou ainda, em naO havendo supIentes, O Saldo remanescente deste Edital, Se houver,
POde「a ser rateado iguaimente ent「e os Espa9OS Culturais contemplados no Inciso !i, da

Lei nO 14.017/2020,

11。 REAL看ZACÅo DOS PROJETOS
= ,1 , Ap6s o recebimento dos recursos軸anceiros, O PrOPOnente fica auto「izado a inicia「
a realiza9aO do prQjeto, COnforme prQjeto aprovado。

11.1,1 O periodo de rea=za9aO do p亘yeto inicia‑Se nO Primeiro dia軸l ap6s o recebimento
dos recu「sos e finaliza‑Se em 28 de feve「ei「o de 2021, COnfo「me dura辞O P「eVista no
C「OnOgrama COnStante na Ficha de lnscrIeaO..

11"1"2" Ao軸al do p「azo descrito no item =,1,1, O O叫eto das p「opostas devefa ser
entregue em pendrive a Secretaria de Cultu「a e Turismo de Forquilha, em formato digita!,
Sendo esta data, O P「aZO limite e improrrogavel para cumprimento do objeto.

1 1・2・ O proponente devera comunica「 as datas de realiza96es dos eventos previstos no
C「OnOg「ama COntido na Ficha de lnscrl?aO, CaSO haja altera96es, COm anteCed台ncia

m面ma de lO (dez) dias de cada evento, Para fins de acompanhamento da reaiizacao dos

PrQjetos pela Secretaria de CuItura,
11・2"1章As informac6es sobre os eventos deverao ser entregues em formato de texto na

Sede da Secretaria de Cultura e Tu「ismo de Forquilha, aCOmPanhado do material g「afico

do mesmo, nO que COuber, COm anteCedencia minima de lO(dez) dias・ Estas informa96eミ

tambem pode「急o ser encaminhadas ao e.mail cu旧adforqu冊a.ce@gma=.com,」
atendendo ao mesmo prazo aqui de軸do.
1 1.2・2・ Caso a Secretaria de CuItura e Turismo de Forqu冊a entenda necessario, POderao

Se「 SOIicitados, a quaIque「 momento, documentos que demonstrem o andamento do

Prqieto,
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12。 DA PRESTAeÅo DE CON丁AS
12.1 Ap6s a execu鈎O tOtai do OPjeto p「oposto no projeto, O P「OPOnente devefa entregar

a presta9aO de contas, em ate 60 (SeSSenta) dias corridos, eXCiusivamente na sede da
Sec「etaria de Cultura e Turismo de Forqu冊a, COmPOSta Pelos seguintes documentos:
a) Relat6rio SimpIificado de Cump「imento de OPjeto, COntendo texto descritivo 「elatando
todas as atividades desenvoIvidas, aPreSentando dados estatisticos (ex: P圃ico atingido,
p「ofissionais envo看vidos) e repe「cussao nas midias e redes sociais;

b) Toda a documenta9aO COmP「Obat6ria da execueao relativa as metas do projeto, retOmO
e cont「apartida de interesse p的lico

divulga9aO e dist「ibui9aO de produtos culturais

resultantes, Se fo「 o caso, em COnformidade com as formas de comp「OVae6es definidas no

P!ano de Traba!ho.
c) Links da plataforma u輔zada e midias digitais, CaSO houver;

d) Todo o mate「ia‑ de divulga辞O (em que constem os Cfeditos exigidos nesse edital)"

12.1.1 O p「azo para o envio da prestae呑o de contas nao podera ser pror「Ogado.

12.2, Os documentos que integram a presta9aO de contas deverao ser enviados contendo
iden師cacao ciara do Pr句eto a que se refere"

12,3 O p「oponente 6 responsave‑ pe看a manuten9aO de toda a documenta車O referente ao
prQjeto, devendo a mesma ser mantida em a「quivo de boa ordem, a disposi9aO dos

6「gaos de cont「ole inte「no e exte「no

Pelo p「azo de 5 (Cinco) anos

COntados da

homoIogaeao da p「estaeao de contas.

12.4 A presta辞O de contas, Pa「Cial ou fina一) Sera ana‑isada e avaliada pela Secretaria de

cultu,a e Tu.ismo de Forquilha, que emiti「a parecer tecnico sob「e a realiza辞o do objeto

12,5 A presta9aO de contas recebera parecer para rePrOVa9aO na OCOrr合nCia de qua!que「
das hip6teses a segui「:

a) lnexecu?aO do objeto pactuado;
b) Desvio de軸a=dade.

c) Descumprimento dos prazos de prestaeao de contas aqui definidos
d) Descumprimento de quaisquer dos itens deste edita1
12,6 Caso a presta9急O de contas seja recomendada para reprovae急O Ou naO Seja

entregue, SeraO adotadas as medidas legais cabiveis"
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12,7, Os 「ecu「sos recebidos deve「ao ser 「estituidos ao 6「gao responsave=ndicado pela
Secretaria de Cu!tura e Tu「ismo de Fo「qu冊a, nOS Seguintes casos:
a) nao envio da p「estae急o de contas;

b) prestacao de contas com parece「 de nao ap「OVa碕O;
c) constata辞O, em qualquer tempo, de falsidade documental, Ou de fato cuja gravidade
inco「ra em prejuizo ao objetivo proposto;

12.8. Permanecendo o proponente omisso ap6s o p「azo estipulado no item 15

O 6rgao

competente exped胎Of「cio reiterando fo「malmente ao interessado que a aus合ncia de
regular p「esta9aO de contas ou 「essarcimento ao er釦o ensejafa o encaminhamento para
inscri辞O em divida ativa e aplica9急O das san96es legais cabfveis

COnCedendo prazo

adicional e intransponivel de lO (dez) dias para 「egu看a「izaeao ou ressarcimento・

12"9 A presta9aO de contas ana‑isada pela Secretaria de Cuitura e Turismo se「a

encaminhada ao seto「 contabil da Prefeitu「a de Forqu冊a para valida辞O, Sendo o
resultado da ava=aeao final encaminhado ao proponente・

13, DO PRAZO DE VIG主NCIA
13.1 O presente Edital entra em vigo「 na data de sua publicaeao e te「a validade ate 31 de

dezembro de 2O20,

14。 DOS RECURSOS ORCAMENTARtOS
14.1 O investimento totat destinado a este Edita! e de R$ 40"000,00 (quarenta mil reais)

「ecurso garantido pe!a Lei Federa‑ nO 14"017/2020, que disp6e sob「e ac6es emergenciais

destinadas ao setor cuitural a se「em adotadas du「ante o estado de calamidade p脚ca"

15。 DAS DISPOSle6ES GERA書S
15.1 O ato de inscrieao implica o conhecimento e a integral conco「dancia do proponente

com as normas e condi96es estabelecidas neste Edital"
15,2 E de inteira responsab嗣ade do p「oponente buscar acompanha「 o c「OnOgrama do

禁書霊t詩誌欝認諾詳岩盤請諸富謹言
acessa「 regularmente o site・ O envio de e‑mails 6 subsidiario e tem carater meramente de

aux師o, Sendo que a Secretaria de Cu‑tura e Turismo de Forqu冊a

naO Se reSPOnSab掴za

pe‑o nao recebimento por parte do proponente de e‑mails enviados
direcionados automaticamente pa「a pastaS de lixo elet「6nico ou spam"

Ou que SeJam

園
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15,3, Eventuais i「「eguIa「idades relacionadas aos requisitos de participaeao, COnStatadas a

qua‑que「 tempo, impiica「急o na exc!usao do proponente do processo seletivo e, Se 」a

recebido o vaior do p「ojeto, de devo!ueao dos valores 「ecebidos pelo p「OPOnente, a16m do
pagamento dos acrescimos legais 0uros, COrre9着o monetaria e multa)"

15,4 O proponente sera o tInico 「espo=SaVel pela veracidade da p「OPOSta e documentos
encaminhados, isentando a P「efeitura Municipal de Forquilha de qualquer
responsab帥dade civil ou penal, incIusive no que tange aos compromissos e enca「gos de
natureza t「abalhista, PreVidenci釦a, fiscal, COme「Cia看, banc釦a言ntelectua! (direito auto「aI,
inclusive os conexos, e PrOPriedade indust「ial)・

1 5.5 O descumprimento parcial ou total do contrato obrigafa o contratado a devolu9aO dos
valores ja disponibilizados pela Prefeitu「a MunicipaI de Forquiiha bem como, aO

pagamento dos ac「escimos iegais Ouros, COrre辞O mOnet釦a e muIta).
15,6 Esciarecimentos a respeito deste Edital pode「ao ser obtidos junto a Sec「etaria de

Cultura e Turismo de Forqu冊a, at「aV6s do e‑ma帥C亜radfo「qu冊a・Ce@gma正co皿‑
15事7. O p「esente Edital, juntamente dos seus anexos, enCOntra‑Se dispon了vel,
integra‑mente,

na

Pag‑na

da

Prefeitu「a

Municipal

de

Forquilha

(https:l/WWW,forqu冊a"Ce"gOV・br/)"

15,8. Os casos omissos serao resoIvidos pela Secretaria de Cu!tura e Turismo de
Fo「qu冊a,

Fo「quiIha, 10 de novembro de 2020.

(

SECRETARI
Ant6nio Dhiego Cameiro Ma面ns
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ANEXOI
Edital no O2/2020

Edital de Chamada P心blica para Fomento a prQjetos de Cu!tura e

Tradig6es Populares de Fo「quilha

FORMULÅRIO DE看NSCR!eÅo

=DENTIFICACÅo DO PROJETO
(TituIo do projeto cuItu「al devera ser o mesmo u輔zado quando da divulga9aO do projeto. Preferencialmente
usa「 O nOme da proposta).

Linguagem
(Devefa se「 marcada com um

×

a Linguagem e 「espectiva catego「ia escoihida, em COnformidade com a

Selecionada no ato de insc「i9aO do prQjeto).

L!NGUAGEM

SUA OPeÅ○(X〉

Artesanatoeartesanias

CATEGOR書A

tradicionais

lndividua看

POPula「es

Coletiva

SUA OPCÅ0(X)

Daneastradicionais POPula「es

Saberesefazeres

Cu!turaemem6ria POPulares

2。 PROPONENTE:
Nome completo:

CPF:
RG:

Orgao expedidorfUF:

Endereco:

Bairro:

NO Compiemento:
CEP:

Ende「e9O elet「命nico (e‑maii) :
丁elefone:
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3。 APRESENTAeÅo
(Ap「esente a iniciativa proposta, descrevendo de forma ciara e o切etiva O QUE se pretende rea=za「.
Apresente um 「esumo. Busque ser sucinto e condense as informac6es imprescindIveis)

4. OBJETIVO

5.Aee巨S
(Desc「eva as a96es envolvidas no seu projeto. Lemb「e‑Se de especifica「 quantidades, Ptlblicos e resuitados
esperados etc" Deta肋e a ag6es, uma a uma, que O PI匂eto pIefende rea〃zar Devem ser passiveis de

COmpI℃Vagaq).

1.

2,
3.

6. VINCULACÅo AO SEGMENTO DE ATUAeÅo
(Demonst「e quai a vincu回aeao ao segmento esco冊ido. Pode略o ser ap「esentadas, em aneXO, materiais que
COmPrOVem a atua?aO dos agentes cuitu「ais envoIvidos no projeto com o segmento de atua9aO das cuituras

POPuIares).

7。 JUS丁IF営CATIVA
(Nesse espa9O jus楯que seu projeto tomando como refe「合ncia os crit6「ios que serao pontuados).

8。 FICHA TEcNICA (Cu「ricu!0)
(Desc「eva as at「ibuie6es na fun9aO do p「oduto「 cuItural, OS 「eSPeCtivos contatos e o cu面cuio resumido).

9。 METODOLOGiA
(Descreva de que forma (COMO) se略desenvoIvido o projeto. Apresente informa?6es complementares
SOb「e o modo de rea看iza9aO, eSPeC輔ca96es t6cnicas sobre os procedimentos a serem adotados, eStrategias

de divulgacao),

園
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10, RETORNO E CONTRAPARTIDA DE INTERESSE POBし!CO
(Compromisso de cumprimento de contraPartida ‑ Vide ltens 7.1; 7・2; 7.3 deste edital)

。。m。「。m。t。‑m諒artida・ O uSO dos
produtos e COnte。dos digitais ge「ados po「 meu Pr軸COmO OpetO P「OPOSto neSte edita書,
n舞ina∴r:nmOOr O aCervO da Secreta「ia de Cultura e Turismo de
̲ 」̲《書:̲ムl((
Fo「qu冊a)
ふ Pa「a軸S
△Yi卜iいろ∩ de
difusao cultural, POdendo a Secretaria dispor dos meSmOS e destinatos a eXibie各o,

u輔za9aO e Circulaeao p輔as e gratuitas

P「eServando semPre OS di「eitos e oS C「6ditos

de autoria

Forquilha, ̲ de

de 2020.

Assinatura do

CPF:

タ●
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ANEXOll
Edita寡no O212020
Edital de Chamada P血blica para Fomento a prQjetos de Cu書tu「a e Tradie6es
Popu容ares de Forquilha

AU丁ODECしARACÅo

CPF nO
PrOPOnente

do

p「ojeto

denominado

DECLARO que a sou
atuante na cena cultu「al de Forqu冊a ha
anos e tive minhas atividades interrompidas em decor「encia das medidas de iso!amento

SOCial devido a pandemia COVID 19, COnforme disp6e o a Lei 14,017/2020.
Por se「 expressao de ve「dade, fi「mo a presente.

ForquiIha, ̲ de

de 2020.

Nome e assinatura do representante Iegal do proponente

劣、
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ANEXO=l
Edital nO O2/2020
Edita書de Chamada P血b!ica pa「a Fomento a prQjetos de Cultu「a e Tradi96es

Populares de Forquilha

CARTA COLETIVA DE ANUENCIA

N6s,

memb「os do grupo

declaramos anu合ncia a inscri?aO Ora aPreSentada para participa?aO nO EditaI de

Chamada P心blica para Fomento as A巾es de Forquilha. Pa「a tanto, indicamos o(a)

RG:

CPF:
rep「esen

ta

nte

e

responsavel

COmO nOSSO(a)
pela

ap

「esentaeao

d

o

prqieto

Para fins de prova
junto a Sec「etaria de Cuitura e Turismo de Forquilha・

O grupo esta ciente de que o(a) representante acima indicado(a) sera o(a) responsaveI
pelo projeto e pelo recebimento do recu「so a ser pago pelo referido edital no caso do

p「Qjeto ser contemptado. O g「upo 6 composto pelos membros abaixo =stados:

Forquilha(CE),

de

de 2020,

NOTA EXPLiCATiVA: Resta obrigat6rio o preenchimento de todas as informa96es solicitadas abaixo. O
campo de assinatura e ob「igat6「io

em havendo d面das ou impugna9aO em 「elacao a assinatura, POde「a

ser soIicitado ao proponente a apresenta9aO de c6pia do documento de identidade do membro do grupo. O
proponente/responsavel pela candidatu「a nao deve「a apresentar seu nome comO membro do grupo neste

documento.

OBS: NÅo sERÅ pERMITIDO A COMPLEMENTA?Åo DOS DADOS A POSTERIORl・ E
HAVENDO INDicIOS DE IRREGULARIDADE O PROJETO SERÅ DESCLASSiFICADO.
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MEMBRO I
NOM巨:

RG:

CPF:

ENDEREQO:
TE」EFON

E

PARA

CONTATO:

(

)

ENDER巨CO:
TE」EFON E PARA CONTATO:

(

)

(

)

ASSI NATU RA:

MEMBRO 2
NOM巨:

RG:

CPF:

ASSI NATU RA二

MEMBRO 3
NOM巨:

RG:

CPF:

ENDEREGO:
TELEFON

E

PARA

CONTATO:

ASSi NATURA:

LIS丁AR OUTROS MEMBROS SE FOR O CASO

.テ)
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ANEXOIV
Edita書nO O212020
Edita書de Chamada P血bIica para Fomento a prpjetos de Cu看tura e Tradie6es
Populares de Fo「quilha

FORMULÅRIO DE RECURSO
Esse documenfo naoねz parfe dos documenfos de /nscr吟わe s6 poderをSer utiIizado ap6s
pub/icag否o dos resultados, e SOmente em CaSOS em que O Candidato considere a necessidade de

pedido a Comissao quanto a revis否o de sua situac否o na etapa de Ava雁画o e Se/eg含o da

Justificativa (descreva de forma objetiva o motivo do pedido de recurso)

Fo「quilha, ̲ de

de 2020.

Nome e assinatu「a do Coordenado「 do P「ojeto (Pessoa Fisica ou Ju「idica)

の
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ANEXOV
Edital no O2I2020

Edita! de Chamada P血b寒ica para Fomento a projetos de Cultura e

Tradie6es Popu看ares de Forquilha

FORMULÅR!O S賞MPLIFICADO DE RELAT6RIO DE CUMPR!MENTO DE OBJETO
l。 1dentifica9aO do prqjeto e p「OPOnente

2。 CUMPR書MENTO DO OBJETO
(Relate, deta‑hadamente, COmO O Objetivo do seu projeto foi alcaneado・ que 「eCurSOS fo「am

envoIvidos, Cite data, Pdbiico, a?6es e todos os detalhes que considere importantes)

3. ACOMPANHAMENTO DAS AeOES
Ae6esPrevistas

A§6esexecutadas

Dificu!dades
Solu96es
Encontradas
adotadas

4。 EXECUCAO FISICA

亡三三警護還三三三半量芸当≡董茎二二コ
ヂ;
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COmP「OVaeaO

Descrieao:lnformetodososBENSESERVICO

SCULTURAIS,CONTRAPARTIDASEMATERIAIS

DEDiVULGA?Åoquan鮒c急veisquese「aodesenvoIvidosdu「antearea看izaeao.
Quantidade:info「meaquantidadease「executada・
Lembre‑Sedequeeobrigat6riaadisponib帥za辞odeendere9Oeletr6niconaintemetouperfilem

redessoclalS.
Formasdecomprovaefo‥lndiquecomosefacomprovada
areaIiza9aOdo「espectivop「oduto.Ex:fotos,「 atestados,Iistasdep「esenea,amOSt「aSdema

naP「eStaeaOdecontas‑「elat6「iofisico

egistroaudiovisual,ent「eVista,teXtOS・decla「a96es, teria=esuitantetaiscomoCDs,liv「os,Catalogos,

pub‑ica96es,lembrandoqueaentregadepend「ivecomovideooulivregravados・SaOObrigat鋸os paraap「estae急odecontasdecump「imentodoobjeto"Osdemaisitenss各ocompiementa「es.

Fo「qui!ha‑CE,̲de

de 2020,

Assinatu「a do proponente/responsavel

国費
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ANEXOI
Edita! no Ol1202O ‑ Edita! de Chamada Pf剛ca para FOMENTO Ås ARTES

FORQUILHA

FORMULÅRIO DE INSCRICÅo

l.看DENTIFICACÅo DO PROJETO
(T剛o do projeto cultural devera se「 o mesmo u輔zado quando da divulga9aO do p「qieto・ Prefe「encialmente
usar o nome da p「OPOSta).

Linguagem
(Devera se「 marcada com um ・・x), a Linguagem e 「espectiva categoria escolhida

em COnformidade com a

Selecionada no ato de insc「i9着O do p「Qjeto).

LINGUAGEM

SUA

CATEGORIA

OPeÅ○(X)

M[lSica

Dan?a
Teat「O

SUA

OPCÅ○(X)

V紀eo

Live(individual)
Live(G「upo)

ArtesVisuais
Literatu「a

Forma9aO

Audiovisual
Artesanato

巧 ▲̀
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2. PROPONENTE:
Nome completo:
6「gao expedidor/UF:

Endereeo:

NO CompIemento:
Bairro:

C巨P二

Ende「e?O elet「6nico (e‑ma町:
Telefone二

3。 APRESEN丁ACÅo
(Apresente a面Ciativa p「oposta, desc「evendo de forma clara e objetiva O QUE se pretende realiza「・
Apresente um 「esumo. Busque se「 sucinto e condense as info「mae6es imprescindfveis)

4. OBJETtVO

5。ACO巨S
(Desc「eva as a96es envoIvidas no seu projeto. Lemb「e‑Se de especificar quantidades P軸COS e reSultados
esperados etc. Deta/he a a96es, uma a uma, que O p旬etO P′℃tende reaIiear Devem ser passiveis de

COmprOVa9含Q).

諺￣●

PREFEITURA MUNICIPAし

冒ORQu tしHA
SECRE丁ARIA DE CUしTURA E TURISMO

6。 VINCUしACÅo AO SEGMENTO DE ATUAeÅo
(Demonstre qua看a vincuIa9aO aO SegmentO eSCO旧ido. Pode「ao ser ap「esentadas, em aneXO, mate「iais que
comprovem a atua9aO dos agentes cu!turais envoIvidos no projeto com o segmento de atua9aO das cultu「as

POPulares),

7。 JUSTiFICATIVA
(Nesse espa9O just桶que seu p「ojeto tomando como 「efe「台ncia os crite「ios que se「ao pontuados)・

8. FICHA TECNICA (CurricuIo)
(Desc「eva as at「ibui96es na fun9aO do produto「 cu‑tu「ai, OS 「eSPectivos contatos e o curriculo 「esumido).

圏

PREFEITuRA MuNIClpAL

FORQu I 」HA
SECRETARIA DE CUしTURA E TURISMO

9. ME丁ODOしOG案A
(Desc「eva de que fo「ma (COMO) se「a desenvolvido o p「Qjeto. Ap「esente informa96es compIementares sob「e
O mOdo de 「eaIiza9aO, eSPeCificae6es t6cnicas sobre os p「ocedimentos a se「em adotados, eStrat6gias de

divulga?aO).

10. RETORNO E CONTRAPART漢DA DE INTERESSE PUBLICO
(Compromisso de cumprimento de cont「apartida ‑ Vide ltens 7.1; 7.2; 7.3 deste editai)

Eu,
COmP「OmetO‑me eXP「eSSamente a disponib掴zar, Para efeito de contrapartida, O uSO dos
P「Odutos e conte心dos digitais gerados por meu prQjeto, COmO Objeto proposto neste editaI,

Pa「a COmPO「 O aCervO da Secreta「ia de Cuttura e Tu「ismo de Forqu冊a, Para fins de difusao
CuIturaI, POdendo a Sec「eta「ia dispo「 dos mesmos e destina‑!os a exibi?aO, u輔za?aO e
Ci「cula?aO P心b=cas e gratuitas, PreServando semp「e os di「eitos e os c「editos de autoria

Forquilha, ̲ de

de 2020.

Assinatura do p「OPOnente/「esponsavel

CPF:

男 ●

