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CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2020 
PROCESSO Nº 4226/2020 
 

EDITAL Nº 03/2020, de 16 de novembro de 2020 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE AGENTES 
CULTURAIS (PESSOAS FÍSICAS) QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE 
CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO 
MUNICÍPIO ATENDENDO AO INCISO III DA LEI FEDERAL 14.017 DE 29 DE 
JUNHO DE 2020. 
 
A Prefeitura do Município de Porto Feliz, com sede no Estado de São Paulo, por 
intermédio de seu chefe do Poder Executivo, torna público o presente Chamamento 
para seleção e premiação de Agentes Culturais (pessoas físicas) que tenham 
prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural do 
município, em atendimento ao disposto na Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural -  
Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de Calamidade 
Pública reconhecido pelo Decreto Legislativo federal nº 6, de 20 de março de 2020 e 
nas condições e exigências estabelecidas neste Edital. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do presente Edital, a seleção de 130 agentes culturais que 
tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural do 
município, para premiação nos valores individuais de R$ 850,00 (oitocentos e 
cinquenta reais), R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 
reais), de acordo com critérios estabelecidos no presente instrumento. 
 
2. DO PÚBLICO ALVO PARA A PREMIAÇÃO 
  
2.1. Serão premiados agentes culturais (pessoas físicas) residentes no Município 
de Porto Feliz, que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento 
artístico ou cultural do município e região, e em especial, que tenham desenvolvido 
ações artísticas e culturais em benefício da sociedade, especialmente aquelas que 
tenham sido destinadas ao público com reduzido acesso aos meios de produção e 
fruição cultural.  
 
2.2. Para entendimento deste edital Agente da Cultura é a pessoa física que atua 
em segmentos artísticos e culturais, participando da cadeia produtiva e de formação 
nos espaços culturais, descritos no formulário, incluindo artistas, contadores de 
histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros, professores de escolas de arte, 
entre outros 
 
2.3. O Candidato deverá estar obrigatoriamente cadastrado no Cadastro Municipal 
de Cultura de Porto Feliz para pleitear os recursos desse edital. 
 
3. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES PARA INDICAÇÃO DO PRÊMIO 
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3.1. As inscrições de candidatura para a premiação devem ser realizadas pelo 
próprio interessado, no período de 16 de novembro até 30 de novembro de 2020, 
exclusivamente por meio de um formulário online disponível no site: 
https://www.portofeliz.sp.gov.br/cultura. 
 

3.2. Documentação para inscrição que deverão ser preenchidos diretamente no 
formulário online e anexados: 

 
I.  Formulário de inscrição online, conforme descrito no ANEXO I, deste Edital; 

II. Cópia de documento de identificação com foto e data de nascimento (RG ou 
CNH); 

III. Cópia do CPF do proponente; 
IV.  Materiais que comprovem no mínimo 02 (dois) anos de atuação do candidato 

ao prêmio no Município ou Região, tais como cartazes, folders, fotografia, DVDs, 
CDs, folhetos, matéria de jornal, sítios da internet (links) e outros materiais, devendo 
o material estar relacionado à categoria para qual está sendo realizada a inscrição; 

V. Declaração indicando conta bancária em que deve ser depositado o valor do 
prêmio (Banco, Agência, Conta/Corrente ou Poupança) (ANEXO II); 

VI. Declaração do artista participante de que concede à Prefeitura de Porto Feliz o 
direito de mencionar seu apoio e de utilizar sua criação artística submetida e 
premiada neste Edital em ações institucionais de difusão, quando entender oportuno, 
sem qualquer ônus e reivindicações de direitos autorais, estendendo-se esta 
concessão do artista às peças publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, 
fotografias e os relatórios de atividades.  

 
3.3. Na hipótese de apresentação de mais de uma inscrição pelo mesmo Agente 
Cultural, somente será analisada somente a última inscrição enviadas, sendo as 
demais automaticamente desclassificadas, salvo na hipótese em que houver pedido 
de desistência de uma das inscrições enviadas, antes do término do período de 
inscrição. 

 
3.4. Estre presente Edital obedecerá ao seguinte calendário: 

 
 
3.5. Este edital poderá ser prorrogado pelo período máximo de cinco dias caso 
haja justificativa plausível para sua prorrogação. 

 
4. DA SELEÇÃO  
 
4.1. Os projetos serão avaliados por 01 (um) Avaliador Técnico Cultural 

        Prazo de Inscrição De 16/11 até 30/11 

Divulgação dos Inscritos 02/12 

Selecionados 04/12 
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qualificado que emitirá um parecer por candidatura.  
 
4.2. O Avaliador deverá manter total sigilo no que se refere a análise dos 
documentos inscritos ao processo de seleção. 
 
4.3. A seleção será composta por 2 (duas) etapas: 
 

 ETAPA 1 – Exame da admissibilidade das candidaturas, podendo ser 
solicitadas informações ou documentações complementares; 

 ETAPA 2 – Seleção das candidaturas premiadas. 
 

4.4. A notificação da necessidade de complementação de informações ou 
documentos será realizada através do endereço de e-mail informado no formulário 
de inscrição do ANEXO I deste Edital, e deverá ser atendida no período máximo de 2 
(dois) dias corridos, contados a partir do dia seguinte da notificação, sob pena de 
desclassificação da candidatura; 
 
4.5. Diante da situação de Calamidade Pública e do caráter emergencial da Lei 
Aldir Blanc para o setor cultural, além da notificação por e-mail supramencionada, o 
setor de cultura do Município poderá fazer o contato telefônico para que o 
complemento de informações ou documentos sejam atendidos no prazo 
estabelecido; 

 
4.6. Não caberá recurso para decisão final de avaliação dos candidatos ao 
prêmio. 
 
4.7. A avaliação das candidaturas terá como critérios de seleção os itens a seguir 
relacionados, sendo que cada item terá pontuação de 0 (zero) a 5 (cinco): 

 
a) Atuação do agente no segmento para qual está indicado, através de 

iniciativas exemplares já realizadas – currículo artístico do candidato. (0 a 5 pontos); 
 

b) Tempo de contribuição como agente cultural e difusor da cadeira produtiva da 
cultura; (0 a 5 pontos); 

 
c) Fonte de renda proveniente da Cultura – Se o seu trabalho artístico é sua a 

fonte de renda principal, secundária ou apenas hobbie; (0 a 5 pontos) 
 

d) Perda total ou parcial da renda devido à Pandemia do Covid-19 (0 a 5 
pontos); 
 

e) Análise de outros benefícios recebidos pelo agente cultural durante a 
Pandemia ou emprego regular (se recebeu Auxilio Emergencial, se tem emprego 
fixo, formal, etc) - (0 a 5 pontos); 
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f) Caráter inovador das iniciativas realizadas pelo candidato ao prêmio – a 
análise deverá avaliar elementos que permitam aferir o caráter inovador das 
iniciativas realizadas pelo indicado, tais como: se propôs integração entre as culturas 
de Tradição Oral e Educação Formal e/ou novas tecnologias culturais, sociais e 
científicas; se desenvolveu processos criativos continuados; se desenvolveu ações 
de formação cultural e fortalecimento das identidades culturais; se promoveu a 
integração da cultura com outras esferas de conhecimento e da vida social (0 a 5 
pontos); 

 
g) Contribuição sociocultural que a atuação proporciona à comunidade em que 

atua – análise de benefícios diretos e indiretos que o candidato inscrito trouxe à 
comunidade em que atua (0 a 5 pontos); 

 
h) Contribuição da narrativa para a promoção de valores não discriminatórios e 

desconstrução de estereótipos – a análise irá verificar se as iniciativas realizadas 
pelo indicado promovem ações e/ou contribuiu para a difusão e promoção de valores 
que contribuam no combate a preconceitos de gênero, étnico-racial, religioso, 
geracional, ou por orientação sexual e de identidade de gênero (0 a 5 pontos). 

 
4.8. Nos casos de empate, o desempate será feito com base na maior pontuação 
obtida nos critérios a), b), c), d) e e), sucessivamente.  
 
4.9. Caso haja mais inscrições do que o número de prêmios disponíveis será 
realizada uma lista de suplentes que poderá ser contemplada caso haja 
remanejamento de recursos de outros editais da Lei Aldir Blanc no Município, 
conforme previsto no artigo 7° do Decreto Municipal 8.104, de 02 de setembro de 
2020. 
 
4.10. Persistindo o empate poderá ser utilizado o critério de premiação ao 
candidato com maior idade. 
 
 

PONTUAÇÃO PRÊMIO 

07 a 20 R$ 850,00 

21 a 30 R$ 1.200,00 

31 a 40 R$ 1.500,00 

 

Legenda dos Pontos: 
0 – Dados insuficientes para avaliação. 

1 ponto– Insignificante. 

2 pontos - Pouco significativa  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ 
Secretaria de Governo 

SETOR DE LICITAÇÕES 
Rua Adhemar de Barros, 340, Centro, Porto Feliz/SP – CEP 18.540-000 

 Telefone – (15) 3261-9000 / Site: www.portofeliz.sp.gov.br 
 

 

3 pontos – Suficiente. 

4 pontos – Significativa. 

5 pontos – Muito Significativa. 

 
5. DO RECEBIMENTO DA PREMIAÇÃO 
 
5.1.  O candidato selecionado será convocado para assinar o recebimento do 
prêmio, no prazo estipulado pela Secretaria de Educação, Cultura e Turismo junto ao 
comunicado oficial dos resultados, sob pena de perda do recurso.  
 
5.2. A lista de selecionados poderá ser encontrada no site oficial de Prefeitura de 
Porto Feliz https://www.portofeliz.sp.gov.br/cultura. 
 
6. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
6.1. O valor total de recursos desse edital será de R$ 157.840,33 (cento e 
cinquenta e sete mil oitocentos e quarenta reais e trinta e três centavos), conforme 
os dispostos do Termo de Referência, ANEXO III deste edital.  
 
6.2. As despesas decorrentes da execução do presente Edital correrão por conta 
da seguinte dotação orçamentária do município:  
 

 02.04.02.04.07.13.392.0007.1053.3.3.90.31 – Secretaria de Educação, 
Cultura, Esportes e Turismo.  

 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
7.1. O responsável pela inscrição da candidatura também assume toda a 
responsabilidade em relação aos documentos encaminhados, não implicando seu 
conteúdo qualquer responsabilidade civil ou penal para a Diretoria de Cultura, 
Esportes e Turismo. 
 
7.2. Na hipótese do número de candidatos selecionados ser menor do que 
quantidade de prêmios oferecidos, poderá ser realizado o remanejamento dos 
recursos restantes para outras ações de implementação da Lei Aldir Blanc de 
Emergência Cultural. 

 
7.3. Os recursos divulgados no presente Edital são expressos em valores brutos, 
estando sujeitos à tributação conforme legislação em vigor, devendo deles ser 
deduzidos, por ocasião do pagamento, todos os impostos e tributos previstos na 
Legislação vigente e pertinente à matéria. 

 
7.4. Os contemplados autorizam, desde já, à Prefeitura, o direito de mencionar 
seu apoio e de utilizar em suas ações de difusão, quando entenderem oportuno, sem 
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qualquer ônus, as peças publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, 
fotografias e os relatórios de atividades dos candidatos premiados neste Edital. 

 
7.5. Este edital não inviabiliza que o proponente obtenha outros recursos junto à 
iniciativa pública ou privada, exceto os casos de impedimentos previstos na Lei Aldir 
Blanc de Emergência Cultural e sua regulamentação. 

 
7.6. Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Diretoria de Cultura, 
Esportes e Turismo, que utilizará subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 
8.666/93, com suas alterações subsequentes, Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural 
e legislação correlata a situação de estado de calamidade pública. 

 
7.7. Estão impedidos de participar proponentes que sejam servidores municipais 
na Prefeitura de Porto Feliz, concursados, seletivos ou detentores de cargos em 
comissão, bem como os membros do Comitê Municipal de Acompanhamento da 
aplicação da Lei Federal 14.017/2020 
 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, 16 DE NOVEMBRO DE 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
Celso Fernando Iversen 

Secretário de Educação, Cultura, 
Esporte e Turismo 

 

_________________________ 
Antônio Cássio Habice Prado 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
PRÈVIA DO FORMULÀRIO ONLINE 

ATENÇÃO: Não será necessário imprimir e preencher o ANEXO I. Esse 
documento é apenas uma prévia do que será solicitado no formulário online. 

As informações contidas no ANEXO I serão preenchidas diretamente na 
plataforma online. 

 
 1. CATEGORIA 
(Assinale com um X a categoria na qual está sendo feita a inscrição. Assinale uma 
única opção): 

  Arte Tecnologia e Cultura Digital 

  Artes Plásticas e Visuais 

  Artesanato 

  Audiovisual 

  Cultura Popular e Manifestações Tradicionais 

  Dança 

  Design e Moda 

  Fotografia 

  Gestão Pesquisa e capacitação 

  Grafite 

  Literatura 

  Manifestações Circenses 

  Música 

  Ópera e Musical 

  Patrimônio Histórico e Artístico, Material e Imaterial 

  Produção Cultural 

  Teatro 

 Outras – justifique: 
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2. DADOS DO PROPONENTE 
 

Nome completo:  

Nome Social: 

Contatos 

Telefones: e-mail: 

1.  1. 

2. 2. 

Número do CPF:  

Endereço Completo do Proponente:  

CEP:  

 
3. O/A INDICADO/A JÁ FOI CONTEMPLADO EM OUTROS EDITAIS DE 
PREMIAÇÃO? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
Quais:_______________________________________________________ 
 
4. PROPOSTA DE CANDIDATURA 
 

Nome artístico d0/o candidata/o: 

Currículo artístico. 

Tempo de contribuição como agente cultural e difusor da cadeira produtiva 
da cultura: 

Fonte de renda proveniente da Cultura – Se o seu trabalho artístico é sua a 
fonte de renda principal, secundária ou apenas hobbie 

Perda total ou parcial da renda devido à Pandemia do Covid-19  
 

 
Recebeu outros benefícios durante a Pandemia ou emprego regular (se 
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recebeu Auxilio Emergencial, se tem emprego fixo, formal, etc) - (0 a 5 pontos); 
Caráter inovador das iniciativas realizadas pelo candidato ao prêmio – a análise 
deverá avaliar elementos que permitam aferir o caráter inovador das iniciativas 
realizadas pelo indicado, tais como: se propôs integração entre as culturas de 
Tradição Oral e Educação Formal e/ou novas tecnologias culturais, sociais e 
científicas; se desenvolveu processos criativos continuados; se desenvolveu 
ações de formação cultural e fortalecimento das identidades culturais; se 
promoveu a integração da cultura com outras esferas de conhecimento e da 
vida social 
Contribuição sociocultural que a atuação proporciona à comunidade em que 
atua – análise de benefícios diretos e indiretos que o candidato inscrito trouxe 
à comunidade em que atua (0 a 5 pontos 

Contribuição da narrativa para a promoção de valores não discriminatórios e 
desconstrução de estereótipos – a análise irá verificar se as iniciativas 
realizadas pelo indicado promovem ações e/ou contribuiu para a difusão e 
promoção de valores que contribuam no combate a preconceitos de gênero, 
étnico-racial, religioso, geracional, ou por orientação sexual e de identidade 
de gênero  
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ANEXO II 
MODELO – DADOS BANCÁRIOS 

 
Eu________________________________________________________________
______, RG_________________________, 
CPF____________________residente e domiciliado no seguinte 
endereço:__________________________________________________________ 
venho por meio deste declarar que caso contemplado no EDITAL N°_______ 
PARA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS (pessoas físicas) 
QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO 
DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO, desejo 
receber o recurso na conta abaixo:  
 
Banco: 
Nome Completo do favorecido:  
Agência: 
Conta Corrente:  
Conta Poupança:  
 
(  ) Não possuo conta bancária.  
 
- A conta deve estar no nome do contemplado. 
  
 
 
 
 

ASSINATURA 
Nome por Completo 
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ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETIVO GERAL 
 
1.1. Seleção de 130 agentes culturais (pessoas) que tenham prestado 

relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural do município, para 
premiação nos valores individuais de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), R$ 
1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), de acordo 
com critérios estabelecidos. Regra do inciso III, do art. 2º, com os valores previstos 
no art. 13º da Lei Aldir Blanc; regra repetida no Decreto 10.464/20. 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
2.2. Valorizar a cultura local; 
2.3. Reconhecer o artista local; 
2.4. Promover o apoio ao setor artístico; 
2.5. Valorizar a formação do artista de Porto Feliz; 
2.6. Democratizar o acesso ao fomento. 

 
3.  JUSTIFICATIVA 

 
3.1.  O Programa trata-se de uma política cultural criada pela Lei 14.017 de 

29 de junho de 2020, alterada pela Medida Provisória n°986, de 29 de julho de 2020 
e regulamentada pelo Decreto n°10.464/2020, que propõe Ações Emergenciais 
destinadas ao Setor Cultural a serem adotadas durante o período de Calamidade 
Pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n°06, de 20 de março de 2020. As 
ações serão implementadas com organização e transparência respaldadas nas 
garantias jurídicas e constitucionais para destinação dos recursos de forma 
democrática garantido à aplicação segura e responsável da lei. 

 
3.2. Apoiar emergencialmente o setor produtivo da Cultura no município de 

Porto Feliz, que foi abruptamente interrompido devido às medidas de isolamento 
social em decorrência da Pandemia do novo Coronavírus e da crise sanitária 
mundial. O apoio será uma forma eficiente de subsidiar a classe que teve perda total 
ou parcial da renda, tanto na manutenção de seus espaços culturais, quando no 
ganho pessoal. 

 
4. PLANO DE AÇÃO 

 
4.1. O Planejamento e organização do EDITAL PARA SELEÇÃO E 

PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS (PESSOA FÍSICA) QUE TENHAM 
PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO 
OU CULTURAL DO MUNICÍPIO, envolve um Chamamento Público direcionado aos 
artistas residentes em Porto Feliz. A execução seguirá as seguintes etapas: 
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5. ORÇAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1. O Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo e através da 

Secretaria Nacional de Cultura disponibilizará para o município de Porto Feliz o valor 
de R$ 392.840,33 (trezentos e noventa e dois mil oitocentos e quarenta reais e trinta 
e três centavos) oriundos do Fundo Nacional de Cultura, liberados mediante sanção 
da Lei Federal 14.017/2020. 

 
5.2. As despesas decorrentes da execução do presente Edital correrão por 

conta da seguinte dotação orçamentária do município:  
 
 02.04.02.04.07.13.392.0007.1053.3.3.90.31 – Secretaria de Educação, 

Cultura, Esportes e Turismo.  

 
6. PREÇOS PRATICADOS 

 
6.1. O Referido recurso será distribuído nesse edital na forma de 130 Prêmios 

Culturais nos valores individuais de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), R$ 
1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 

 
6.2. O valor total a que se refere esse edital é de R$ 157.840,33 

 
7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
7.1.  Atuação do agente no segmento para qual está indicado. Currículo 

Artístico (0 a 5 pontos); 
7.2.  Tempo de contribuição como agente cultural e difusor da cadeira 

produtiva da cultura (0 a 5 pontos);  
           7.3. Perda total ou parcial da renda devido à Pandemia do Covid-19 (0 a 5 
pontos); 
           7.4. Análise de outros benefícios recebidos pelo agente cultural; 
           7.5. Caráter inovador das iniciativas (0 a 5 pontos);  
           7.6. Contribuição sociocultural que proporciona à comunidade (0 a 5 pontos); 
           7.7. Contribuição da narrativa para a promoção de valores não 
discriminatórios e desconstrução de estereótipos; (0 a 5 pontos). 

7.8 Cultura como fonte principal de renda (0 a 5 pontos). 
 

8. DAS OBRIGAÇÕES 
 

        Prazo de Inscrição De 16/11 até 30/11 

Divulgação dos Inscritos 02/12 

Selecionados 04/12 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ 
Secretaria de Governo 

SETOR DE LICITAÇÕES 
Rua Adhemar de Barros, 340, Centro, Porto Feliz/SP – CEP 18.540-000 

 Telefone – (15) 3261-9000 / Site: www.portofeliz.sp.gov.br 
 

 

8.1. A Prefeitura realizará o pagamento do prêmio pelos valores devidamente 
condicionados a pontuação da análise do mérito; 

 
8.2. A Prefeitura deverá notificar a necessidade de complementação de 

informações ao candidato caso necessário, que deverá ser atendida no período 
máximo de 2 (dois) dias corridos, contados a partir do dia seguinte da notificação, 
sob pena de desclassificação da candidatura; 

 
8.3. Os candidatos deverão atender rigorosamente aos dispostos previstos no 

Edital, bem como os prazos pré-estabelecidos.  
 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 
9.1. Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Diretoria de Cultura, 

Esportes e Turismo, que utilizará subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 
8.666/93, com suas alterações subsequentes, Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural 
e legislação correlata à situação de estado de Calamidade Pública. 

  
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
Celso Fernando Iversen 

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 
 


