
 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ  

 
AV: MARCELO DÉDA CHAGAS Nº 1632 – CENTRO – AQUIDABÃ/SE CEP: 49790-000 

CNPJ: 13.000.609/0001-02 

 

EDITAL SELEÇÃO DE PROPOSTAS VIRTUAIS 

O Município de Aquidabã, por intermédio do Diretoria Municipal de Culltura e Turismo –- torna 

público, para o conhecimento dos interessados, que realizará o Chamamento Público do Edital 

Nº 01/2020, para a seleção de propostas culturais do EDITAL “SELEÇÃO DE PROPOSTAS 

VIRTUAIS”. O edital é realizado com base na utilização de recurso vindouro da Lei Federal Nº 

14.017/2020, para amenizar os impactos da pandemia de Covid-19 no setor cultural. 

 

1  DO OBJETO 

1.1 Contemplar seleção de apresentações de profissionais da cultura e artes residentes no 

município de Aquidabã/SE, mediante a exposição de propostas virtuais para ações de estímulo 

cultural nas diversas expressões, de modo a assegurar o direito à oportunidade cultural ao 

promover a ampliação do acesso a bens e serviços culturais no Município. 

 

2  DAS INSCRIÇÕES E PRAZOS 

2.1  As inscrições deverão ser realizadas através do site: 

https://mapas.cultura.se.gov.br/login.php.  

2.2 O período de inscrições serão realizadas de 17 a 30 de novembro de 2020.  

2.3 Serão indeferidas as inscrições de propostas concorrentes apresentadas em desacordo 

com as normas, condições e especificações previstas no presente Edital. 

2.4 O Proponente poderá inscrever até 02 (dois) projetos neste Edital. Caso o proponente 

venha a ser selecionado em mais de 01 (um) projeto, caberá ao Comitê Gestor do Fundo 

Emergencial de Cultura (FEC), que foi criado em consonância com o Art.10° do Decreto 

Municipal N° 125/2020, selecionar aquele que tiver obtido a maior nota de classificação. 

2.5 Na hipótese de apresentação de mais de 02 (dois) projetos pelo mesmo proponente, 

somente serão analisados os dois últimos projetos enviados, sendo os demais 

automaticamente desclassificados, salvo na hipótese em que houver pedido de desistência de 

um dos projetos enviados, antes do término do período de inscrição. 

2.6 O Diretoria Municipal de Cultura e Turismo disponibilizará funcionário para auxiliar as 

pessoas com deficiência, aos idosos ou as pessoas com capacidade reduzida de interpretação  

https://mapas.cultura.se.gov.br/login.php
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para preenchimento do cadastro, através de solicitação por meio de agendamento no telefone: 

(79) 99983-0935. 

  2.7 Os interessados em participar da presente seleção poderão obter informações e tirar 

dúvidas pelo Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), através do link 

:https://aquidaba.se.gov.br/portaltransparencia/?servico=cidadao/informacoes ou pelo telefone: 

(79) 99983-0935. 

 

3. DAS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA INSCRIÇÃO 

3.1 Poderão participar deste Prêmio na qualidade de proponente: 

a)  Pessoa Física maior de 18 anos, residente e domiciliada em Aquidabã/SE. 

b) Pessoa Jurídica registrada e estabelecida no Município de Aquidabã que, por sua 

finalidade e ramo de atuação principal ou secundário, enquadre-se na natureza do objeto deste 

edital. 

3.2 O proponente será responsável pelo fornecimento de equipamentos e operação para a 

produção do conteúdo e transmissão do sinal via internet. 

3.3  É de total responsabilidade do proponente acompanhar, nos meios oficiais de publicação, 

as etapas do processo, a atualização das informações e possíveis erratas deste edital. 

3.4 A Diretoria Municipal de Cultura e Turismo será responsável pelo agendamento das 

atividades, articulação de grade de programação e divulgação das propostas selecionadas, 

utilizando os canais de redes sociais dos próprios proponentes. 

3.5 Todos os vídeos e lives devem conter a #leialdirblancaquidabã. 

  

4  DA DOCUMENTAÇÃO  

4.1 Pessoa Física: 

a) Cópia digitalizada (frente e verso) da carteira de identidade. 

b) Cópia digitalizada do CPF. 

c) Cópia digitalizada do comprovante de residência. No caso do proponente apresentar 

comprovante de endereço em nome de terceiros, devera apresentar declaração, conforme  

https://aquidaba.se.gov.br/portaltransparencia/?servico=cidadao/informacoes
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ANEXO 02 comprovando assim sua residência; 

d) Dados bancários da conta corrente do(a) proponente. 

e) Declaração de responsabilidade pelo grupo ou banda conforme ANEXO 03, para os casos 

de apresentação de grupo, banda ou coletivo. 

4.2 Pessoa Jurídica: 

a)  Cópia digitalizada da certidão de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas – 

CNPJ atualizada; 

b) Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado. No caso de inscrição de 

Microempreendedor Individual – MEI, apresentar Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual. A pessoa jurídica deverá comprovar no seu ato constitutivo que 

a área de atuação é compatível com o objeto deste Edital e ter afinidade com a proposta 

apresentada.  

c)  Cópia digitalizada da carteira de identidade (frente e verso) do representante legal. 

d)  Cópia digitalizada do CPF do representante legal. 

e) Cópia digitalizada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas 

alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 

entidades sem fins lucrativos ou sociedades por ações, acompanhada dos documentos 

comprobatórios da eleição de sua diretoria e/ou seus administradores, devidamente registrado. 

4.3 Dados bancários da conta corrente jurídica. A conta deve obrigatoriamente estar em nome 

do CNPJ ou MEI cadastrado. 

4.4 Não será permitida a terceirização da Pessoa Jurídica. 

4.5 Declaração de responsabilidade pelo grupo ou banda conforme ANEXO 03, para os casos 

de apresentação de grupo, banda ou coletivo. 

 

5 DOS IMPEDIMENTOS 

5.1 Fica impedido de participar deste Edital: 

5.1.1 Pessoa física menor de 18 (dezoito) anos; 

5.1.2 Servidores da administração direta e indireta do Município de Aquidabã; 
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5.1.3 Membros designados para compôr Comissão Avaliadora que atuará na etapa de análise 

técnica e de mérito cultural dos projetos inscritos neste edital; 

5.1.4 Na divulgação da proposta contemplada é vedada a utilização de nomes, símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, servidores públicos ou empresas 

patrocinadoras ou parceiras. 

 

6  DA CONFIGURAÇÃO DO VÍDEO 

 

6.1 Os vídeos e as lives deverão apresentar as seguintes configurações: 

6.1.1 Vídeos registrados na horizontal, ter boa iluminação, áudio de qualidade sem ruídos e/ou 

barulhos externos, que não deixe dúvida do que esta sendo falado, com qualidade de imagem 

que se encaixe em 1920x1080 para formato Full HD ou 1280x720 para formato HD. 

6.2 Os vídeos gravados e lives serão de inteira responsabilidade do inscrito, tendo que ser de 

conteúdo inédito. 

6.3 Os horários e datas de exibição dos vídeos gravados, bem como da realização das lives 

serão indicados pela Diretoria Municipal de Cultura e Turismo. 

6.4 Aparelhagem de som, iluminação cênica, cenografia, instrumentos musicais, filmagem e 

transmissão será de responsabilidade da proposta selecionada.  

6.5 Durante a execução dos vídeos gravados e lives, não poderá ser realizada quaisquer 

divulgações, ou propagandas de patrocinadores de nenhum tipo. 

6.6 Os links dos vídeos gravados devem ser inserido no momento de inscrição on line por meio 

de links de Youtube ou Drive.  

6.7 Durante a realização da atividade, o proponente deverá cumprir com as medidas sanitárias 

e administrativas impostas para contenção do COVID-19, em especial àquelas constantes no 

Decreto Municipal vigente. 

 

7 DA ANÁLISE DA PROPOSTA 

 

7.1 As análises das propostas/projetos serão feitas pelo Comitê Gestor do Fundo 

Emergencial de Cultura(FEC), que foi criado em consonancia do Art. 10° do 

Decreto Municipal N° 125/2020. 
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7.2 Comitê Gestor do Fundo Emergencial de Cultura(FEC) , indicará, além das 

propostas selecionadas, também as propostas consideradas “suplentes”, em ordem 

decrescente de classificação. Para se classificarem como “suplentes”, as propostas precisarão 

obter uma pontuação mínima de 60 (sessenta) pontos. 

7.3  As remunerações poderão ser remanejadas para contemplar propostas de outras 

categorias, caso o Comitê Gestor do Fundo Emergencial de Cultura(FEC) , não 

selecione o número de propostas estabelecidas para a faixa inicial. 

7.4 Fica reservado o direito ao Comitê Gestor do Fundo Emergencial de Cultura(FEC), 

na hipótese de não haver proposta cultural concorrente com qualidade técnico-artística 

suficiente para receber a remuneração prevista no presente Edital, de não conceder a 

premiação. 

7.5 No remanejamento, o prêmio será destinado ao suplente classificado com a maior 

pontuação, independendentemente da categoria. 

7.6  Cada proposta analisada pelo Comitê Gestor do Fundo Emergencial de 

Cultura(FEC), precisará ter sua pontuação final com o somatório das notas atribuídas para 

cada um dos seguintes critérios: 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO  

Mérito da proposta (artístico, técnico e conceitual) 0 a 10 

Aspectos de criatividade e de inovação / Capacidade de aceitação popular 0 a 10 

Qualificação e experiência profissional do Proponente 0 a 10 

PONTUAÇÃO MÁXIMA (SOMATÓRIO DOS 05 MEMBROS  DO COMITÊ) 150 

 

LEGENDA DA PONTUAÇÃO (Notas de 0 a 10 para cada critério) 

0 ponto Não atende ao critério 

01 a 05 pontos Atende insuficientemente ao critério 

06 a 07 pontos Atende parcialmente ao critério 
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08 a 09 pontos Atende satisfatoriamente ao critério 

10 pontos Atende plenamente ao critério 

 

7.7  A pontuação mínima para a classificação será de 75 (setenta e cinco) pontos, 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima. 

7.8 Havendo empate entre a nota final dos proponentes, o desempate seguirá a seguinte 

ordem de pontuação dos critérios: 

7.8.1 Maior nota no critério Mérito da Proposta; 

7.8.2  Maior nota no critério Aspectos de Criatividade e de Inovação/Capacidade de 

Aceitação Popular; 

7.8.3 Maior nota no critério Qualificação Profissional do Proponente. 

7.9  A relação completa com o resultado preliminar dos projetos ,  contendo todas as notas 

dos inscritos em ordem decrescente e a identificação dos classificados e 

desclassificados será divulgada no endereço eletrônico https://aquidaba.se.gov.br/, após 

a publicação no Diário Oficial do Município; 

7.10   Do resultado da seleção, caberá recurso, conforme ANEXO 04, no prazo de máximo 

de 02 (dois) dias, a contar da data de publicação do Resultado da Seleção no site da 

Prefeitura Municipal de Aquidabã https://aquidaba.se.gov.br/. 

 

8 DO VALOR DO PRÊMIO E DA FORMA DE PREMIAÇÃO 

 

8.1 O valor total do presente edital é de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), dividido nas 

seguintes categorias: 

Item Categoria Descrição Quantidade Valor 

Cachê 

(individual) 

Valor total 

 

01 

 

 

Literatura 

 

Conteúdo gravado. Leitura 

dramática, recital de poesia e 

contação de histórias com o 

tema livre, voltado ao público 

 

03 

 
R$ 2.000,00 

 

 
R$ 6.000,00 

https://aquidaba.se.gov.br/
https://aquidaba.se.gov.br/
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adulto ou infantil.  A atividade 

deverá ter duração mínima de 

10 minutos e deverá, ainda, 

apresentar, no momento da 

inscrição, o conteúdo a ser 

abordado. 

 

02 

 

Teatro 

Conteúdo gravado. Grupo 

teatral de 02 a 05 integrantes. 

Apresentação voltados ao 

público infantil ou adulto, com 

temática livre, no formato 

gravado. A atividade deverá 

ter duração mínima de 10 

minutos e máxima de 60 

minutos e deverá, ainda, 

apresentar, no momento da 

inscrição, o conteúdo a ser 

abordado. 

 
02 

 
R$ 2.000,00 

 
R$4.000,00 

 

03 

 

Dança 

Conteúdo gravado. Grupo de 

dança de 03 a 08 integrantes 

e com temática livre.  A 

atividade deverá ter duração 

mínima de 15 minutos e 

máxima de 60 minutos e 

deverá, ainda, apresentar, no 

momento da inscrição, o 

conteúdo a ser abordado. 

 

 
02 

 
R$ 2.000,00 

 
R$ 4.000,00 

 

04 

 

Música- 

Categoria I 

Formato live. Apresentação 

solo. Show musical, com 

vocal ou instrumental, de 

diversos gêneros e estilos 

musicais.  A atividade deverá 

ter duração de 60 a 90 

minutos e deverá, ainda, 

 
08 

 
R$ 2.000,00 

 

 
R$ 16.000,00 
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apresentar, no momento da 

inscrição, o conteúdo a ser 

abordado. 

 

 

05 

 

Musica- 

Categoria II 

Formato live. Banda de até 4 

integrantes. Show musical, 

com vocal ou instrumental, de 

diversos gêneros e estilos 

musicais.  A atividade deverá 

ter duração de 60 a 90 

minutos e deverá, ainda, 

apresentar, no momento da 

inscrição, a descrição do 

show e repertório a ser 

abordado. 

 
14 

 
R$3.000,00 

 
R$42.000,00 

 

06 

 

Música - 

Categoria 

III 

Formato live. Conteúdo Banda 

a partir de 05 integrantes.  

Show musical, com vocal ou 

instrumental, de diversos 

gêneros e estilos musicais.  A 

atividade deverá ter duração 

de 60 a 90 minutos e deverá, 

ainda, apresentar, no 

momento da inscrição, a 

descrição do show e 

repertório a ser abordado. 

 
06 

 
R$ 5.000,00 

 
R$30.000,00 

 

07 

 

Audiovisual 

Exibição de curta, média e 

longa-metragem 

(documentário, ficção, 

animação, humor) com 

temática livre com duração a 

partir de 5 minutos. 

Apresentar, no momento da 

inscrição, o conteúdo a ser 

abordado. 

 
02 

 
R$ 2.000,00 

 
R$4.000,00 
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8.2 O valor da proposta será pago em parcela única. 

 

9 DOS SELECIONADOS 

9.1 A lista dos proponentes selecionados será publicada no Diário Oficial do Município e no site 

da Prefeitura Municipal de Aquidabã https://aquidaba.se.gov.br. 

9.2 Os pagamentos ocorrerão por meio de depósito em Conta Corrente de Pessoa Física ou 

de Pessoa Jurídica do proponente. 

 

10 DO CRONOGRAMA 

10.1 O presente edital seguirá o seguinte cronograma: 

a) Lançamento 17/11/2020; 

b) Período de inscrições de 17/11/2020 a 30/11/2020; 

c) Análise das propostas e seleção 01 a 08/12/2020; 

d) Publicação do selecionado 10/12/2020; 

e) Envio dos recursos: 10 e 11/12/2020; 

f) Publicação final dos selecionados 15/12/2020. 

 

11 DAS OBRIGAÇÕES 

11.1 O proponente contemplado será responsável pela completa execução da proposta 

selecionada, de acordo com a apresentada na inscrição e selecionada pelo  Comitê Gestor 

do Fundo Emergencial de Cultura(FEC). 

11.2 O proponente contemplado ficará integralmente responsável pelas despesas relativas aos 

direitos autorais (ECAD), nos termos da Lei Federal 9.610/98, bem como demais taxas 

incidentes sobre a execução ou apresentação da proposta artística ou cultural a ser executada, 

eximindo-se a Diretoria Municipal de Cultura e Turismo de quaisquer responsabilidades.  

  

 

08 

 

Exposição 

Artesanato 

Exibição do material 

produzido com duração a 

partir de 4 minutos. 

Apresentar, no momento da 

inscrição, o conteúdo a ser 

abordado. 

 
02 

 
R$ 2.000,00 

 
R$4.000,00 

https://aquidaba.se.gov.br/
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12 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 A inscrição do proponente configura na prévia e integral aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste edital. 

12.2 O proponente, contemplado no presente edital, autoriza o arquivamento, armazenamento 

e divulgação dos resultados da proposta em diferentes plataformas digitais. 

12.3 A Diretoria Municipal de Cultura e Turismo fica reservado o direito de prorrogar, revogar 

ou anular o presente edital, havendo motivos ou justificativas de interesse público para tais 

procedimentos, devidamente apresentados nos autos do processo de origem, não implicando 

em direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

12.4 A falsidade documental, ainda que constatada posteriormente à realização do certame, 

implicará na eliminação sumária do proponente, sendo declarados nulos de pleno direito a 

Seleção/Classificação e todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de eventuais sanções em 

apreciação administrativa e/ou judicial. 

12.5 Os casos omissos do presente edital serão decididos pela Comitê Gestor do Fundo 

Emergencial de Cultura(FEC). 

Aquidabã/SE, 17 de novembro de 2020. 

 

 

 

Carlos Alberto Matos de Lima 
Diretor Municipal de Cultura e Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


