Diário Oficial do
EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA
Quinta-feira • 03 de dezembro de 2020 • Ano XII • Edição Nº 4854

SUMÁRIO
QR CODE

SEAD - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ................................................................... 2
LICITAÇÕES E CONTRATOS ................................................................................ 2
ERRATA | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020) ................................................. 2
EXTRATO (CONTRATO Nº 0099/2020) ............................................................................ 3
SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ............................................................. 4
ATOS OFICIAIS ......................................................................................... 4
CHAMAMENTO PÚBLICO (EDITAL Nº 004/2020) ...................................................................... 4
EDITAL (Nº 005/2020) .................................................................................... 31
SEDESC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA .............................. 58
LICITAÇÕES E CONTRATOS ............................................................................... 58
APOSTILAMENTO (CONTRATO Nº 0009/2019) ...................................................................... 58
APOSTILAMENTO (CONTRATO Nº 0027/2019) ...................................................................... 59
APOSTILAMENTO (CONTRATO Nº 0100/2018) ...................................................................... 60
SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ........................................................... 61
LICITAÇÕES E CONTRATOS ............................................................................... 61
HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020) ................................................................ 61

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

GESTOR: DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
http://simoesfilho.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
03 de dezembro de 2020
Ano XII • Edição Nº 4854

-2Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ÓRGÃO/SETOR: SEAD - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
ERRATA | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020)

PREFEITU
FEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA
SECRETARIA
ARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
COMISSÃO
SÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL
PEL

ERRATA
Publicação feita no Diário
rio Oficial
Of
do EXECUTIVO (DOM);
Sexta-feira, dia 09 de outubr
utubro de 2020, Ano XII • Edição Nº 4819, página
ágina 2
PROCESSO ADMINISTRAT
TRATIVO Nº11402/2019.
PREGÃO ELETRÔNICO
O Nº 024/2020-SRP
LICITAÇÃO Nº 819447.

ONDE SE LÊ:
Concluiu como vencedora
cedora a empresa: K V BEZERRA, inscrito
inscrit
no CNPJ:
05.587.629/0001-01, situad
situada a: AV Prudente de Morais, Nº 2112, Bairro: Barro
Vermelho, Cidade: Natal/RN
/RN, CEP: 59.022-545.
Lote 43 com o valor de R$14.772,15.
R$14
LEIA SE:
Concluiu como vencedora
cedora a empresa: K V BEZERRA, inscrito
inscrit
no CNPJ:
05.587.629/0001-01, situad
situada a: AV Prudente de Morais, Nº 2112, Bairro: Barro
Vermelho, Cidade: Natal/RN
/RN, CEP: 59.022-545.
Lote 43 com o valor de R$14.722,15.
R$14

Demais dados, permanecem
ecem inalterados

Simões Filho, 03 de dezemb
zembro de 2020.

Sirleide Santos de Cerqueira
queira
Pregoeira

http://simoesfilho.ba.gov.br/
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EXTRATO (CONTRATO Nº 0099/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO’
CNPJ: 13.927.827/ 0001-97
EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 8231/2020 Contrato nº 0099/2020-PMSF Dispensa de Licitação nº 0080/2020 Contratado:
RELOPOINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 63.227.763/0001-90 Objeto: Contratação de empresa
especializada para manutenção com atualização do sistema de controle de ponto DMP LIGTH, utilizado no
tratamento do ponto presencial dos servidores do Município de Simões Filho Valor Global: R$ 400,00
(quatrocentos reais) Vigência: 02 (dois) meses Período: 24.11.2020 a 23.01.2021 Data da Assinatura 24.11.2020
Dotação Orçamentária:
UNIDADE AÇÃO ELEMENTO DESPESA FONTE
0901 2032 33.90.39.00 0100
Simões Filho-BA.

http://simoesfilho.ba.gov.br/
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ÓRGÃO/SETOR: SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
CHAMAMENTO PÚBLICO (EDITAL Nº 004/2020)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EDITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020-SECULT
PARA CREDENCIAMENTO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS CULTURAIS QUE PLEITEIAM
SUBSÍDIO DA LEI ALDIR BLANC.
1. DO PREÂMBULO

1.1 O Município de Simões Filho, por meio da Secretaria Municipal de Cultura,
estabelece e divulga as normas do Chamamento Público para Submissão de Propostas pelos
Espaços Artísticos e Culturais, compreendendo aqueles organizados e mantidos por pessoas,
organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias,
cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que
sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, respeitando aos princípios da
transparência, isonomia, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e
acesso à inscrição, atendendo às especificidades de cada ação e do público-alvo, com garantia
da excelência no serviço público.
1.2 O presente Chamamento Público visa à execução da Lei nº 14.017/2020 e do
Decreto de regulamentação nº 10.464/2020, que dispõe de ações emergenciais a serem
adotados durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Federal nº 6 de
20 de março de 2020.
1.3 Entende-se a necessidade em realizar o presente chamamento público ao setor
cultural, tendo em vista, a parceria futura pretendida que visa atender aos direitos,
responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre
a administração pública e espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas
culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a
execução de atividade ou de projeto.

2. DO OBJETO
2.1 Credenciamento e habilitação de espaços dedicados à realização de atividades
artísticas e culturais no município de Simões Filho/BA, proporcionando o acesso ao subsidio
emergencial previsto no inciso II, do Artigo 2º da Lei 14.017/2020.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar:
3.1.1 Pessoa Física, maior de 18 anos, residente em Simões Filho/BA, desde que
responsável legal pelo Espaço Cultural e Artístico que não são formalizados como Pessoa
Jurídica de direito Privado, além de outras exigências previstas neste chamamento público.
3.1.2 Pessoa Jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, cuja finalidade
estatutária ou contratual esteja contemplada na arte e a cultura, devidamente registradas em
Simões Filho/BA, há pelo menos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de
publicação da Lei Aldir Blanc, além de outras exigências neste chamamento público;
Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br

http://simoesfilho.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
03 de dezembro de 2020
Ano XII • Edição Nº 4854

-5Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
3.1.3 Circos em trânsito em Simões Filho/BA, que comprovem a paralisação das
atividades no município desde a formalização do estado de calamidade pública, reconhecido
pelo Decreto Federal nº 6 de 20 de março de 2020;
3.2 Os interessados previstos nos itens 3.1.1 a 3.1.3, devem comprovar ainda:
a. Estar com as atividades interrompidas durante o estado de calamidade pública
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020;
b. O espaço cultural deverá estar devidamente registrado em um Cadastro Cultural,
conforme previsto na Lei Federal 14.017/2020, no Decreto Federal 10.464/2020, Decreto
Municipal 730/2020, sendo estes cadastros:
I. Cadastro Estadual de Cultura;
II. Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura;
III. Cadastro Estadual de Pontos e Pontões de Cultura;
IV. Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC);
V. Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab);
VI. Outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na unidade da
Federação, bem como projetos culturais apoiados nos termos da Lei Federal Nº 8.313, de 23
de dezembro de 1991, nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de
publicação da Lei Aldir Blanc (Lei Federal Nº 14.017/20);
c. Atuação há pelo menos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data
29/6/2020 de publicação da Lei Aldir Blanc, em uma das seguintes atividades do setor cultural
e artístico:
I. Pontos e Pontões de Cultura;
II. Teatros Independentes;
III. Escolas de Músicas, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de
danças;
IV. Circos;
V. Cineclubes;
VI. Centros culturais, casas de cultura e centros de tradições regionais;
VII. Museus comunitários, centros de memória e patrimônio;
VIII. Bibliotecas Comunitárias;
IX. Espaços Culturais em Comunidades Indígenas;
X. Centros artísticos e culturais afro-brasileiros;
XI. Comunidades quilombolas;
XII. Espaços de povos e comunidades tradicionais;
XIII. Festas populares, inclusive o Carnaval e o São João, e outras de caráter regional;
XIV. Teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços
públicos;
XV. Livrarias, Editoras e Sebos;
Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br
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XVI. Empresas de diversão e produção de espetáculos;
XVII. Estúdios de Fotografia;
XVIII. Produtoras de cinema e audiovisual;
XIX. Ateliês de pintura, moda, design e artesanato;
XX. Galerias de arte e de fotografias;
XXI. Feiras de arte e artesanato;
XXII. Espaços de apresentação musical;
XXIII. Espaços de literatura, poesia e literatura de cordel;
XXIV. Espaços e centros de cultura alimentar e base comunitária, agroecológica e de
culturas originárias, tradicionais e populares;
XXV. Outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros, aos
quais, se refere o art. 7º da Lei Federal Nº 14.017/2020.
d. Que estão cientes quanto a obrigação de apresentar proposta de atividades de
contrapartida em bens e serviços economicamente mensuráveis, após o reinício de suas
atividades, destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em
espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em
cooperação e planejamento definido com a Secretaria Municipal de Cultura;
e. Assumem o dever de apresentar a prestação de contas referente ao uso do benefício
ao respectivo Município, em até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento da PARCELA
ÚNICA do subsídio, conforme modelo de relatório anexo 3, a ser preenchido.
4. DAS VEDAÇÕES
4.1 Ficam impedidos de participar deste chamamento público, em conformidade com o
Parágrafo único do Art. 8º da Lei Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, no que se refere ao
inciso II do caput do art. 2º da Lei Aldir Blanc:
a. Espaços culturais criados pela administração pública de qualquer esfera ou vinculados
a ela, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados
ou mantidos por grupos de empresas;
b. Teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos
empresariais;
c. Espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S;
d. Espaço cultural e artístico que estiver em qualquer situação de inadimplência, mora ou
irregularidade para com a administração pública nas esferas municipal, estadual ou federal;
e. Pessoa jurídica situada, fora do município de Simões Filho/BA, com exceção de circos;
f. Espaços Culturais ou Instituições que estejam recebendo recurso de parceria com
termos ainda vigente.
Parágrafo Primeiro: Fica vedada a participação de Pessoa Física, menor de 18
(dezoito) anos.
Parágrafo Segundo: O subsídio mensal previsto no inciso II do caput do art. 2º da Lei
14.017/2020 somente será concedido para o gestor responsável do espaço cultural, vedado o
recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de um cadastro, ou
seja, responsável por mais de um espaço cultural.
Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br
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5. DAS INSCRIÇÕES/CRONOGRAMA
5.1 As inscrições, as análises, as homologações dos inscritos, as interposições de
recursos e a divulgação final dos habilitados, seguirão o seguinte cronograma:

AÇÃO
Período das inscrições
Análise das inscrições e documentos informados
Divulgação preliminar dos inscritos
Prazo para interposição de recurso
Análise dos recursos
Divulgação resultado dos recursos
Envio dos dados ao Ministério do Turismo
Divulgação resultado final com Homologação

PERIODO
7 dias
2 dias
1 dia
2 dias
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia

DATA PREVISTA
07 a 14/12/2020
15 e 16/12/2020
17/12/2020
18 e 19/2020
21/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
28/12/2020

Parágrafo Único:
Este cronograma, sofrendo alterações, terá ampla divulgação no site oficial do município.
5.1.1 Este cronograma é passível de alterações, mediante necessidade percebida pela
Secult/Comitê;
5.2 As inscrições poderão ser realizadas por meio de link disponibilizado no site

oficial da prefeitura www.simoesfilho.ba.gov.br;
5.3 Os documentos solicitados deverão ser enviados por formulário da plataforma digital
cujo link será disponibilizado no site oficial da prefeitura www.simoesfilho.ba.gov.br;
5.4 Este Chamamento Público terá vigência até 31 de dezembro de 2020.
5.5 Serão consideradas em condições de participação àquelas que comprovem
qualificação técnica, habilitação jurídica e regularidade fiscal, por meio de documentos
relacionados na legislação vigente deste chamamento, constantes no item 6 deste documento.

6. DA DOCUMENTAÇÃO E HABILITAÇÃO PARA PESSOA JURÍDICA
6.1 Conforme o Art. 2º, no inciso II da Lei 14.070, denominada Aldir Blanc, e Art. 6 do Decreto
Municipal 730/2020 de 17 de setembro de 2020. São exigíveis os seguintes documentos:
I - Apresentação de documento que comprove:
a)
b)

constituição jurídica, ata da diretoria, estatuto, contrato social, no caso de entidade, empresa ou
cooperativa, acompanhada de cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; ou
declaração assinada pelos membros do coletivo, quando se tratar de que não possui
constituição jurídica e/ou inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, com a
identificação pessoal de todos os seus membros e indicação do responsável pelo espaço
cultural',

II - portfólio ou documentação que comprove a atuação cultural do espaço do requerente,
podendo ser constituída de fotografias, vídeos, declarações, matéria jornalística, publicações
Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br
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em redes sociais, links de sites, dentre outros, que demonstrem o histórico do espaço e/ou sua
função cultural no Município;
III - comprovantes de despesas de manutenção do espaço cultural no período do estado de
calamidade pública decorrente da Pandemia do Coronavírus, declarada pelo Decreto
Legislativo nº 6/2020, de 20 de março de 2020, apresentando em especial:
a) custo de locação ou de financiamento do espaço cultural se for o caso',
b) despesas relativas ao consumo de energia elétrica, água, internet e telefonia a partir de
março do ano 2020;
IV - compromisso formal de prestação de contrapartida (s) a serem prestados após o reinício
das atividades do espaço cultural, em bens e/ou serviços economicamente mensuráveis, a
serem realizadas prioritariamente em prol dos alunos de escolas públicas ou em espaços
públicos da comunidade, de forma gratuita e em intervalos regulares, com indicação da
periodicidade pretendida para a sua realização',
V - indicação de conta bancária para o recebimento do subsídio mensal para manutenção do
espaço artístico e cultural',
VI - no caso de pleito de grupo cultural que não possui constituição jurídica e/ou CNPJ,
indicação formalmente assinada por todos os membros do coletivo, da pessoa responsável
para recebimento do subsídio mensal e respectiva prestação de contas ao Município;
VII - demonstração da interrupção das atividades artísticas e culturais do requerente, podendo
ser apresentada por autodeclaração,
VIII - apresentação de prova de inscrição e homologação em, no mínimo, um dos cadastros
referidos no art. 7º da Lei Federal nº 14.017/2020,
Parágrafo único.
Para fins do disposto no inciso I deste artigo, consideram-se espaços culturais aqueles
organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais,
organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições
culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e
culturais, tais como aqueles referidos o art. 8º do Decreto Federal nº 10.464/2020.
6.2 O solicitante/responsável deverá apresentar, juntamente na inscrição:
a) Formulário/requerimento de inscrição/autodeclaração (anexo 1);
b) Estatuto atual ou contrato social;
c) Ata de fundação, quando for o caso;
d) Documento de registro no cartório;
e) Ata de eleição da diretoria;
f)

Cópia do Cartão do CNPJ;

g) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, da Instituição, que pode ser emitida no site www.receita.fazenda.gov.br;
h) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual, da Instituição que pode ser emitida
no site www.sefaz.ba.gov.br;
i)

Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal, da Instituição, que pode ser emitida
no site www.sefaz.simoesfilho.ba.gov.br;

j)

Certidão de regularidade com o TST – Tribunal Superior do Trabalho (Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT), da Instituição, que pode ser emitida no site
http://www.tst.jus.br/certidao;

Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br
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k) Certificado de Regularidade do FGTS, da instituição, que pode ser emitida no site
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf;
l)

Cópia do Alvará de Funcionamento da Instituição (caso possua);

m) Comprovante de endereço do espaço cultural;
n) RG e CPF do responsável do espaço cultural;
o) Comprovante de endereço do responsável;
p) Declaração de endereço do responsável, quando for o caso, conforme anexo 5;
q) Comprovação das despesas. São elas: comprovantes como recibos de aluguel/contrato
de aluguel, contas de água, energia, telefone, internet, IPTU, contratos, pagamentos de
funcionários e demais despesas inerentes ao funcionamento da atividade cultural do
espaço, e outros documentos que ajudem na comprovação.
Parágrafo único:
Toda a documentação será inserida na plataforma digital indicada em link disponibilizado no
site Oficial do Município www.simoesfilho.ba.gov.br.
7. DA DOCUMENTAÇÃO E COMPROVAÇÃO PARA PESSOA FÍSICA OU COLETIVO
7.1 O solicitante/responsável deverá apresentar, juntamente na inscrição:
a) Formulário/requerimento de inscrição/auto declarações anexo 1;
b) Comprovante de endereço do espaço cultural;
c) Rg e Cpf do responsável/gestor do espaço cultural;
d) Autorização de Anuência, quando for o caso, conforme anexo. (anexo II);
e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União), em nome do proponente, que pode ser emitida no site
www.receita.fazenda.gov.br;
f)

Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual, em nome do proponente - que pode
ser emitida no www.sefaz.ba.gov.br;

g) Certidão de regularidade com o TST – Tribunal Superior do Trabalho (Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT), em nome do proponente, que pode ser
emitida no site http://www.tst.jus.br/certidao;
h) Comprovante de regularidade com a Fazenda Municipal, em nome do proponente,
(emitida pela Secretaria da Fazenda de Simões Filho);
i)

Cópia de RG e CPF dos assinantes na autorização de representação:

j)

Comprovante de endereço do responsável;

k) Declaração de endereço do responsável ou declaração de endereço, quando for o
caso, conforme anexo 5;
l)

Comprovação

das

despesas

são:

São

elas:

comprovantes

como

recibos

de

aluguel/contrato de aluguel, contas de água, energia, telefone, internet, IPTU, contratos,
pagamentos de funcionários e demais despesas inerentes ao funcionamento da
atividade cultural do espaço, e outros documentos que ajudem na comprovação.
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8. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

8.1 Caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da publicação dos
resultados no site Oficial do Município www.simoesfilho.ba.gov.br.
8.2 Serão aceitos os recursos apresentados em formulário próprio conforme anexo 06,
e

com

fundamentação,

devendo

ser

enviando

no

email:

espacosculturaisaldirblanc@gmail.com.
8.3 Caberá à Comissão analisar os recursos, à qual, emitirá o parecer e o submeterá
ao Secretário da Cultura para homologação.
8.4 As respostas aos recursos serão publicadas no site Oficial do Município
www.simoesfilho.ba.gov.br.
8.5 Realizados todos os ritos e prazos previstos para as análises, caberá ao Secretário
da Cultura à publicação dos resultados com as homologações no site Oficial do
Município www.simoesfilho.ba.gov.br
9. DA FUNÇÃO DO COMITÊ
9.1 O município, por meio da Secretaria de Cultural de Simões Filho, juntamente com o
Comitê devidamente instituído pela Portaria nº 51/2020, caberá as funções:
a)

Analisar formulários/requerimentos e anexos apresentados;

b)

Analisar propostas das contrapartidas em bens e serviços;

c)

Verificar documentação do responsável e da organização, ora apresentada;

d)

Avaliar documentação e material de comprovação da atividade;

e)

Avaliar as despesas do espaço cultural;

f)

Atribuir pontuação para definir valor do repasse do subsídio;

g)

Promover diligências destinadas a esclarecer informações prestadas junto aos
documentos entregues;

10. TABELA BASE PARA DEFINIR PONTUAÇÃO PARA REPASSE
10.1 A tabela abaixo, informa a base para se obter a pontuação para definir os valores a serem
repassados;
CRITÉRIOS PONTOS

1

2

1

Faturamento

Até
R$10mil

Até
15mil

2

Funcionários
formais

1

2

3
R$

Até
20mil

4
R$

3

Até
25mil
4

5
R$

Até R$ 30mil
5 ou mais
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3

Despesas
aluguel

mensal

R$ 500,00

R$ 501,00 a
1.000,00

R$ 1.001,00
a 1.500,00

R$ 1.501,00
a 2.000,00

R$
2.000,00
ou mais.

4

Despesas e água,
energia,
limpeza,
internet, telefone

R$ 500,00

R$ 501,00 a
1.000,00

R$ 1.001,00
a 1.500,00

R$ 1.501,00
a 2.000,00

R$
2.000,00
ou mais.

5

Situação
espaço

Residenci
al

Cedido/com
odato

Emprestado

_________

Alugado

6

IPTU/2020

R$ 500,00

R$ 501,00 a
1.000,00

R$ 1.001,00
a 1.500,00

R$ 1.501,00
a 2.000,00

R$
2.000,00
ou mais.

do

PARÁGRAFO ÚNICO: Considera-se 1 (um) funcionário o proponente.
10.2 CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA REPASSE:
I.
II.
III.

a) Pontuação até 6 pontos, repasse de R$ 3.000,00
b) Pontuação de 7 até 15 pontos, repasse de R$ 6.000,00
c) Pontuação a partir de 18 pontos, repasse de R$ 10.000,00.

10.3 Não é obrigatória a comprovação dos itens do artigo anterior, porém, somente receberão
os pontos completos dos critérios exigidos, tendo o solicitante a comprovação documental, que
ainda passará pela homologação do Comitê. Caso não haja comprovação com documentos, ou
seja, apenas autodeclaração, serão considerados 50% dos pontos alcançados no critério
analisado.
10.4 A pontuação total auferida para cada espaço cultural, definirá o valor a ser recebido pelo
solicitante;
10.5 A Secretaria de Cultura de Simões Filho, em conjunto com o Comitê, realizará a
divulgação final dos habilitados.
10.6 Caso o valor destinado aos classificados para o recebimento do subsídio seja inferior ao
previsto, os valores dos subsídios serão destinados para outras ações conforme previsto no
artigo 11, parágrafo 6º do Decreto Federal nº 10.464/2020 .
11. DO REPASSE DOS RECURSOS E DOTAÇÃO
11.1 O Município de Simões Filho realizará o repasse dos recursos deste chamamento,
em consonância com o Artigo 2º da Lei Aldir Blanc, através de:
I – O Subsídio em parcela única para manutenção de espaços artísticos culturais,
microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações
culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de
isolamento social.
11.2 O montante total de recursos reservados é de R$ 221.076,39 (Duzentos e vinte e
um mil, setenta e seis reais e trinta e nove centavos), oriundos de recursos da União garantido
pela Lei Federal nº 14.017/2020 Aldir Blanc.
I - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br

http://simoesfilho.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
03 de dezembro de 2020
Ano XII • Edição Nº 4854

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-12Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
U.O.

AÇÃO

ELEMENTO

FONTE

VALOR

2101

5002

33504300

9197

52.476,39

2101

5001

33903600

9197

168.600,00

TOTAL

221.076,39

11.3 Os valores para a destinação dos subsídios deverá ser de no mínimo R$ 3.000,00
(três mil reais) e máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que serão pagos em parcelas únicas.
11.3.1 Se os valores auferidos e aprovados para os solicitantes do subsídio for superior
aos R$ 221.076,39 (Duzentos e vinte e um mil, setenta e seis reais e trinta e nove
centavos)destinados, e de maneira, para que todos os homologados recebam o subsídio, será
aplicada uma redução geral, proporcional, em todas as faixas de pagamento, com exceção
dos R$ 3.000,00 (três mil reais).
11.4 Os recursos deverão ser aplicados em manutenção dos Espaços Artísticos
Culturais, podendo ser aplicados no pagamento em:
a. Despesas com adequação do espaço, aos protocolos sanitários necessários ao
funcionamento, desde que não seja considerada reforma ou construção;
b. Despesas com folha de pagamento de pessoal com carteira assinada, bolsistas e
estagiários, desde que o funcionário não esteja com suspensão do contrato de trabalho;
c. Despesa com contribuição sindical, cartorárias, impostos, tributos e encargos sociais;
d. Despesas com materiais de consumo necessários ao funcionamento (material de
limpeza, água mineral, descartáveis, material de expediente, suprimentos de informática,
sendo vedada a despesa com equipamentos);
e. Despesas com material necessário à manutenção da criação artística ou do fazer
cultural, vedado a aquisição de equipamentos;
f. Despesas com manutenção de locação, taxa de uso, taxa de condomínio e similares e
de financiamento de imóvel, onde são realizadas as atividades culturais;
g. Despesas com manutenção de estruturas e
funcionamento de espaços artísticos e cultural itinerantes;

bens

móveis

necessários

ao

h. Despesas com manutenção de sistemas, aplicativos, páginas de internet, assinaturas
ou mensalidades;
i. Despesas com manutenção de serviços essenciais ao funcionamento do espaço
(vigilância, dedetização, água, energia, telefonia e internet);
j. Despesas com manutenção preventiva de equipamentos de uso essencial à realização
à atividade cultural;
k. Outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural, desde que previstas
legalmente.
11.4.1 O subsídio poderá ser utilizado para despesas de manutenção retroativas,
(despesas passadas não pagas, a partir do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020
que
decreta
Estado
de
Calamidade
Pública),
com
pagamentos
que
foram
suspensos/paralisados e limitados a 120 dias do recebimento do recurso;
11.5 É vedada a utilização do subsídio para comprar material permanente - aquele que,
em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade
superior a dois anos;
Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
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11.6 O pagamento do subsídio será realizado através de TRANSFERÊNCIA EM CONTA
CORRENTE, e a conta bancária fornecida deve obrigatoriamente ser vinculada ao CNPJ, em
se tratando de Pessoa Jurídica; ou CPF do beneficiário, em se tratando de Pessoa Física
responsável legal por Espaço Artístico e Cultural não formal;

12. CRITÉRIO DE DESEMPATE
12.1 Em caso de empate na pontuação, será observada a data e hora do envio da
inscrição na plataforma indicada em link disponibilizado no site Oficial do Município
www.simoesfilho.ba.gov.br, prevalecendo quem enviou por primeiro.

13. DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS
13.1 O responsável do espaço cultural e ou da Organização assume total
responsabilidade pela execução do subsídio recebido, devendo aplicar os recursos nas
despesas que garantam a continuidade das atividades do espaço, conforme informado pela
mesma.
13.2 Deverão ser guardados os comprovantes de pagamento das despesas,
acompanhados dos documentos de liquidação, para fins de comprovação quanto à utilização
do subsídio, sendo aceito: Notas Fiscais, Recibos, Boletos, Faturas, desde que estejam em
consonância com os tipos de gastos permitidos.
13.3 O pagamento das despesas poderá ser realizado através de Transferência Bancária
e pagamento de boletos/títulos.
13.4 O Espaço Artístico e Cultural fica obrigado a executar as atividades previstas de
contrapartida em bens e serviços, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de
atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos
regulares, devendo para isso organizar a programação e o calendário de realização junto com
a Secretaria de Cultura de Simões Filho.
13.5 Fica autorizado ao Comitê realizar o acompanhamento do uso do subsídio, podendo
realizar fiscalizações in loco.
14. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
14.1 Fica condicionado a apresentação da prestação de contas dos recursos utilizados,
até 120 (cento e vinte dias) após o recebimento do recurso.
14.2 Fica obrigado ao Espaço Artístico e Cultural realizar o preenchimento do relatório de
prestação de contas, anexando todos os documentos comprobatórios (conforme modelo
constante no anexo 3).
14.3 A análise dos documentos da Prestação de Contas será realizada pelo Comitê e
obedecerá aos seguintes critérios de avaliação:
a. Entrega do relatório de Prestação de Contas acompanhado dos documentos
necessários, dentro do prazo de até 120 (cento e vinte dias) dias;
b. Preenchimento do relatório da Prestação de Contas;
c. Entrega dos documentos da Prestação de Contas;
d. Os recursos movimentados junto ao domicílio bancário aberto especificamente para o
recebimento do subsídio;
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e. Realização da contrapartida pelo Espaço Artístico e Cultural em bens e serviços,
economicamente mensuráveis;
14.4 O Comitê realizará análise da prestação de contas a fim de confirmar se os recursos
foram utilizados em conformidade ao previsto neste chamamento público emitindo um parecer.
Parágrafo único: Admite-se, caso perdure a situação de Pandemia provocada pelo (Covid-19),
renegociar o prazo para a realização da prestação de contas junto à Secretaria de Simões
Filho.
14.5 Após análise, o Comitê, realizará o preenchimento de Formulário de Análise e
conferência dos documentos, e na sequencia divulgará preliminarmente as prestações de
contas.
14.6 O prazo para apresentação de recurso será de 3 (três dias) dias úteis após a
divulgação das prestações de contas e deverá ser exclusivamente por meio do correio
eletrônico: espacosculturaisaldirblanc@gmail.com
14.7 O Município, através da Secretaria de Cultura de Simões Filho e em conjunto com o
Comitê, realizará a divulgação final das prestações de contas aprovadas e reprovadas.
14.8 O Comitê emitirá parecer final de aprovação e reprovação da Prestação de Contas.
14.9 O responsável pelo recebimento do recurso bem como do Espaço Cultural deverá
manter armazenado, todos os documentos originais que compõem a prestação de contas, pelo
prazo mínimo de 03 (três) anos, contados a partir do primeiro dia útil após a data de emissão
do parecer final da prestação de contas pelo Comitê.

15. DAS SANÇÕES
15.1 O não cumprimento das exigências deste Chamamento, bem como, do Contrato a ser
assinado, implicará na aplicação de sanções previstas no Art. 87 da lei 8.666/93, dentre as
quais: (I) advertência; (II) multa; (III) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento
de contratar com a '"Administração" (por dois anos nos contratos regidos pela Lei 8.666/93); e,
recebimento de (IV) a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública. E, devolução total do valor do projeto, no caso de descumprimento do objeto da
proposta, sem prejuízos à contratante das demais cominações legais.
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 A divulgação dos habilitados não implicará em direito à contratação por esta
Prefeitura e muito menos ao repasse dos recursos.
16.2 Os proponentes obrigam-se a observar e guardar sigilo de todos os dados pessoais
e profissionais obtidos em decorrência do presente chamamento público, e a não utilizar ou
divulgar as informações obtidas para qualquer fim, sob as penas da lei civil, penal e correlatas.
16.3 Aplicam-se ao presente chamamento público a Lei nº 14.017 de 29 de junho de
2020, Decreto Federal nº 6/2020, Decreto Municipal 730/2020 bem como pelas demais
legislações vigentes e aplicáveis ao caso.
16.4 Quaisquer dúvidas no presente chamamento deverão ser dirigidas ao Comitê, pelo
telefone
(71)
3396-6520
ou
através
do
correio
eletrônico
espacosculturaisaldirblanc@gmail.com
16.5 A eventual revogação deste chamamento público, por motivo de interesse público,
ou a anulação, no todo ou em parte, não implica direito e indenização de qualquer natureza.
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16.6 Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei nº
14.017/2020 e do Decreto Federal nº 10.464/2020, Decreto Municipal nº 730/2020 e nos
princípios de direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que se prestem a
suprir eventuais lacunas.
16.7 O chamamento público e seus anexos estarão disponíveis, para consulta, no site
(www.simoesfilho.ba.gov.br)
16.8 As partes elegem o Foro da Comarca de Simões Filho, com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões relativas à aplicação deste
chamamento público ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.
17. FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL:
a)

Formulário de Requerimento/Autodeclarações/Contrapartidas – Anexo 1;

b)

Autorização de Anuência Coletivo Cultural – Anexo 2;

c) Relatório de Prestação de Contas Chamamento Público Espaço Culturais – Anexo 3;
d) Relatório de Comprovação da Contrapartida – Anexo 4;
e) Modelo de Declaração de Endereço – Anexo 5
f)

Formulário de interposição de recurso - Anexo 6

g) Minuta do Contrato – Anexo 7
Simões Filho, 27 de outubro de 2020

Ailton Carlos da Silva
Secretário de Cultura
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ANEXO 1
REQUERIMENTO E AUTODECLARAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0004/2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA DE SIMÕES FILHO
SIMÕES FILHO-BA
Prezado Secretário:
Considerando o espaço cultural como o espaço organizado e mantido por pessoas,
organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas
com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, dedicado a realizar atividades
artísticas e culturais no município de Simões Filho, de acordo com o artigo 8º da Lei Federal 14.017/2020
(Aldir Blanc);
Considerando que o espaço cultural, pelo qual respondo como Representante ou Responsável
Legal, preenche e comprova todas as exigências descritas na Lei Federal 14.017/2020 (Aldir Blanc) para
acessar o Subsídio mensal mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), de acordo com critérios estabelecidos pelo gestor de cultura de Simões Filho, destinados ao setor
cultural no estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020;
Considerando que o espaço cultural, no qual respondo como Representante ou Responsável
Legal, está inscrito, em, pelo menos, um dos cadastros previstos no artigo 7° da Lei Federal 14.017/2020
(Aldir Blanc), com sua inscrição e Requerimento e Autodeclaração de Espaço cultural homologado pela
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
Considerando que tenho conhecimento, como Representante ou Responsável Legal pela
gestão do espaço cultural, que é vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja
inscrito em mais de um cadastro, ou seja, responsável por mais de um espaço cultural, conforme artigo
7°, § 3° da Lei Federal 14.017/2020 (Aldir Blanc);
Considerando que o espaço cultural, no qual respondo como Representante ou Responsável
Legal, não é criado pela administração pública de qualquer esfera ou vinculado a ela, nem vinculado a
fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, a teatros e casas de
espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais, e a espaços geridos pelos
serviços sociais do Sistema S, conforme artigo 8°, parágrafo único da Lei Federal 14.017/2020 (Aldir
Blanc);
Considerando que tenho conhecimento, como Representante ou Responsável Legal, da
obrigação do espaço cultural, sendo beneficiário do subsídio, deve garantir como contrapartida, a
realização de atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em
espaços públicos da comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e
planejamento definido com o gestor de cultura de Simões Filho, conforme artigo 9°, da Lei Federal
14.017/2020 (Aldir Blanc);
Considerando que tenho conhecimento, como Representante ou Responsável Legal, da
obrigação do Espaço Cultural e artístico, sendo beneficiário do subsídio, deve apresentar prestação de
contas referente ao uso do benefício a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em até 120 (cento e
vinte) dias após o recebimento da última parcela do subsídio, conforme artigo 10°, da Lei Federal
14.017/2020 (Aldir Blanc).
Considerando ainda as disposições do Decreto Federal no 10.464, de 17 de agosto de 2020, o
Decreto Federal 10.464/2020, Decreto Municipal no730/2020.
Assinatura do Representante ou Responsável Legal do Espaço
cultural
Nome do Representante ou Responsável Legal do Espaço
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E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br
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cultural:

Eu,
(Nome completo do Representante ou Responsável Legal do Espaço Cultural, de acordo com o Registro Civil)

CPF no

.

.

Registro Geral (RG) no:

-

Nacionalidade:

Residente e domiciliado no endereço:

Rua/avenida:
No:

Bairro/localidade:

CEP:

-

Telefone de contato:

(

)

E-mail de contato:
Representante ou Responsável Legal pelo
Espaço Cultural denominado:
Apresento este REQUERIMENTO para acesso ao Subsídio previsto na Lei Federal 14.017/2020,
conforme dados e AUTODECLARAÇÕES descritos no presente documento:
IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL E ARTÍSTICO
Nome do Coletivo ou Razão Social da Entidade, Empresa ou da Cooperativa Responsável pelo
Espaço Cultural (Utilizar o nome constante do CNPJ):
Número do CNPJ (Espaço cultural formal)

.

.

/

-

Situado e em atividade legal no município de Simões Filho, Estado da Bahia, no endereço:
Rua/avenida:
No:

Bairro/localidade:

CEP:

-

Telefone de contato:

(

)

E-mail de contato:
Site Web:
Enquadramento do Espaço Cultural:
Coletivo cultural (grupo cultural que NÃO possui CNPJ)
Associação, Fundação ou Instituto
Cooperativa
MEI – Microempreendedor individual
ME - Microempresa
EPP – Empresa de Pequeno Porte
Normal
Pessoa Física
Outro:
Assinatura do Representante ou Responsável Legal do Espaço
cultural

Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br
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Nome do Representante ou Responsável Legal do Espaço
cultural:

Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br
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ANEXO 2
AUTORIZAÇÃO DE ANUÊNCIA COLETIVO CULTURAL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0004/2020

Nós,
membros
do
grupo/coletivo
___________________________________________________________________ declaramos anuência
ao cadastramento ora apresentado para solicitação de subsídios aos espaços culturais no município de
Esplanada
via
Lei
Aldir
Blanc.
Para
tanto,
indicamos
o(a)
Sr(a)
,
___________________________________________________________RG:______________________
_______ , CPF: ,_______________________________,como nosso(a) representante e responsável pelo
cadastramento para fins de prova junto à Secretaria Municipal de Cultura. O grupo/coletivo está ciente de
que o(a) representante acima indicado(a) será o(a) responsável pelo recebimento do recurso a ser pago no
caso do espaço ser contemplado tanto na modalidade do Inciso II quanto Inciso III do art.2º da Lei 14.017
DE 29 DE Junho de 2020. O coletivo/grupo é composto pelos membros abaixo listados:

NOTA EXPLICATIVA: Resta obrigatório o preenchimento de todas as informações solicitadas abaixo.
O campo de assinatura é obrigatório, bem como apresentação de cópia do documento de identidade do
membro do grupo. O documento deve estar assinado pelo representante e no máximo por 10 integrantes
do grupo/coletivo com idade a partir de 18 anos. Caso o coletivo seja composto por menor de idade,
deverá assinar o responsável do componente.
Simões Filho, ______de __________________de 20____.
OBS 1: NÃO SERÁ PERMITIDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS DADOS A POSTERIORI. E
HAVENDO INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE O PROJETO OU ESPAÇO CULTURAL A SER
SUBSIDIADO SERÁ DESCLASSIFICADO.
MEMBRO
NOME: _ ___________________________________________________________________________
CPF : ___________________________________ RG: _______________________________________
ENDEREÇO:________________________________________________________________________
TELEFONE PARA CONTATO: ________________________________________________________
ASSINATURA:______________________________________________________________________
MEMBRO
NOME: _ ___________________________________________________________________________
CPF : ___________________________________ RG: _______________________________________
ENDEREÇO:________________________________________________________________________
TELEFONE PARA CONTATO: ________________________________________________________
ASSINATURA:______________________________________________________________________
OBS 2: PERMITIDA INSERIR ABAIXO, CAMPOS PARA DADOS DE MEMBROS.
Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br
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ANEXO 3
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CHAMAMENTO PÚBLICO ESPAÇOS CULTURAIS
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0004/2020
DADOS CADASTRAIS – ENTE REPASSADOR DO RECURSO
NOME DO ÓRGÃO: PREFEITURA DE S FIHO
ENDEREÇO Praça 7 de Novembro
CIDADE: Simões Filho UF: Ba
CEP:
43700-000
BANCO:
AGÊNCIA
Banco do Brasil
NOME REPRESENTANTE LEGAL:

CNPJ OU CPF:
BAIRRO: Centro
DDD/FONE: 71-3396-6520
CONTA CORRENTE:
CARGO/FUNÇÃO:

EMAIL DO ÓRGÃO:

DESCRIÇÃO DOS RECURSOS

LEGISLAÇÃO DO SUBSÍDIO
ÁREA CORRESPONDENTE
ÓRGÃO FEDERAL CONCEDENTE DOS
RECURSOS

Lei nº 14.017 de 29 de junho de 2020 Decreto de
Regulamentação n° 10.464 de 17 de Agosto de 2020
Cultura
Ministério do Turismo/Secretaria Especial de Cultura

DADOS DO BENEFICÍARIO/RESPONSÁVEL
NOME PROPONENTE:
ENDEREÇO:
CIDADE:
UF:
CEP:
BANCO:

AGÊNCIA (com dígito verificador): CONTA CORRENTE:

REPRESENTANTE LEGAL:
IDENTIDADE:

CNPJ/CPF
BAIRRO:
DDD/FONE:

CPF:

ORGÃO
EXPEDIDOR:

EMAIL DO REPRESENTANTE:

ESTADO CIVIL: PROFISSÃO:

DDD/CELULAR:

CARGO/FUNÇÃO:

DDD/CELULAR 2:

Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br

http://simoesfilho.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
03 de dezembro de 2020
Ano XII • Edição Nº 4854

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-21Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

DESCRIÇÃO/INFORMAÇÕES DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
Item
1
2

Data

Descrição

Valor R$

Comprovação

3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL DA PLANILHA

0,00

RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS
VALOR RECEBIDO
R$
VALOR REALIZADO/UTILIZADO

R$

SALDO EM CONTA

R$

TOTAL

R$

ORIENTAÇÕES GERAIS:
1) Preencher o formulário com digitação;
2) Fazer o lançamento na planilha pela ordem de datas;
3) Fazer a descrição detalhada no que foi gasto valor;
4) Apresentar cópias/digitalizadas dos comprovantes, organizada na ordem de datas;
5) Apresentar cópia do extrato bancário mensal demonstrando toda movimentação financeira;
6) Todos os pagamentos devem ser feitos por meio de transferência bancária;
7) Em caso de devolução apresentar o comprovante do depósito na conta específica;
8) Apresentar registro fotográfico/digitalizado, quando for o caso;
OBS: os valores não executados deverão ser devolvidos para a conta de origem.

Simões Filho, ...... de .................... de 2021

Assinatura do responsável pelo recebimento do recurso
858700000030628004092013021154300201322581543017
Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br
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ANEXO 4
RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DA CONTRAPARTIDA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0004/2020

1.
DADOS DO BENEFICIÁRIO (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA)
NOME:
CPF/CNPJ:
ENDEREÇO:
CIDADE:
UF:
E-MAIL:
TELEFONE/CELULAR:

2.
DADOS DO REPRESENTANTE OU RESPONSÁVEL LEGAL DA PESSOA
JURÍDICA
NOME:
CPF:
CARGO:
TELEFONE FIXO:
TELEFONE CELULAR:

3.

ENTREGA DO RELATÓRIO DETALHADA

Eu (nome do beneficiário) declaro que entreguei 01 (uma) via do Relatório de Comprovação de
Contrapartida detalhado, assinado, mais mídia digital (CD, DVD e/ou pendrive) contendo uma cópia do
Relatório, fotos, vídeos, clipagens entre outros materiais que comprovem o cumprimento do objeto
contemplado no Edital de Chamamento Público Nº 01/2020. Estou ciente que deverei guardar uma
cópia deste relatório e documentos que comprovem a execução do objeto em meu arquivo pessoal por
no mínimo 10 (dez) anos.
____________________________________________
NOME E ASSINATURA

4.

PROTOCOLO

RECEBIDO EM: ____/___________/_______.

_________________________________________
NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR DA SECULT

5.

INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE CONTRAPARTIDA

O relatório de comprovação de contrapartida deve ser descrito de forma a visualizar a realização das atividades
destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de
forma gratuita.

5.1. Contrapartida Proposta
5.1.1 Descreva resumidamente o que foi previsto na proposta de atividade de contrapartida:
Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br
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5.1.2 Valor Total da Contrapartida Entregue (justifique na hipótese de não realização de contrapartida ou de
entrega total do valor)

5.2. Comprovação da realização das atividades
5.2.1 Local e data de Realização das atividades

5.2.2 Nome e assinatura do Responsável pelo Local de realização das atividades:

5.2.3 Quantidade de público/espectadores/participantes/acessos/visualizações:

5.2.4 Tempo/período de execução da atividade e/ou disponibilização:

5.2.5 Link para conteúdo disponibilizado:

5.2.6 Incluir em mídia digital (CD, DVD ou Pendrive) Fotos, Prints de tela, vídeo gravados de
transmissões on-line em tempo real e outros materiais e documentos que comprovem a execução das
atividades, o período de disponibilização, acessos, visualizações, downloads, etc.:

7. ANEXOS: Lista de presença, Declaração dos Espaços e outros documentos que o beneficiário
entender importante para a comprovação da contrapartida.

Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br
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ANEXO 5
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0004/2020
Eu, <nome completo sem abreviação>, portador (a) do RG nº <nº da carteira de identidade>,
expedido em <data de expedição>, pelo <órgão expedidor>, inscrito(a) no CPF sob o nº <nº do
cpf>, endereço <colocar endereço completo do cadastrado>DECLARO para os devidos fins de
comprovação de residência que não possuo comprovante de endereço em meu nome, sendo
certo e verdadeiro, sob as penas da Lei (art. 2º da Lei 7.115/83), que resido no endereço acima
descrito, seguindo em anexo documento comprobatório em nome de terceiro .
Declaro ainda, estar ciente de que declaração falsa pode implicar na sanção penal prevista no
art. 299 do Código Penal, in verbis:
“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1
(um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.”
Simões Filho, ____ de ____________ de 2020
____________________________________
<nome completo do declarante>
Assinatura do declarante

Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br
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ANEXO 6
FORMULÁRIO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
CHAMAMENTO PÚBLICO nº 004/2020-SECULT
APOIO A PROJETOS CULTURAIS
LEI ALDIR BLANC

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DA PROPOSTA
Nome do representante:
Contato:
Email:
Título da Proposta:
Setorial:
SOLICITAÇÃO
Como representante legal da proposta acima identificada, solicito revisão do resultado
da fase de ( ) análise documental ( ) análise de mérito.
Levando e conta os seguintes motivos:
................................
Simões Filho, ________, _________de ________________ de 2020.
________________________________________
Assinatura do responsável

Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br

http://simoesfilho.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
03 de dezembro de 2020
Ano XII • Edição Nº 4854

-26Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ANEXO 7

MINUTA DO CONTRATO DE SUBSÍDIO DOS ESPAÇOS ARTÍSTICOS
CULTURAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPO DE SIMÕES
FILHO, E, DO OUTRO LADO, O SENHOR CREDENCIADO, NA FORMA
ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ/MF no. 13.927.827/0001-97, com sede à situada à Praça 07 de Novembro, no
359, Centro — Simões Filho — Bahia e CEP 43.700-000, neste ato representado pelo Secretário
Municipal de Cultura, Sr. Ailton Carlos da Silva, maior, brasileiro, capaz, inscrito no CPF/MF
sob o no 938.097.005-68, portador do RG no. 05663589-30, residente em Simões Filho - Bahia,
de agora em diante denominado CONTRATANTE e do outro lado o Senhor CREDENCIADO,
pessoa física, residente e domiciliado à Rua (ENDEREÇO COMPLETO), Simões Filho-BA,
CEP: 43.700-000; portador do RG SOB no. (...), na SSP/(...), inscrito no CPF/MF sob o no (...) a
seguir denominado CONTRATADO, firmam o presente instrumento, tendo em vista o constante
e decidido no Processo Administrativo sob no (...), CREDENCIAMENTO NO (...), PARA
SUBSÍDIO DOS ESPAÇOS ARTÍSTICOS CULTURAIS, em consonância com o Art. 2º,
inciso II da LEI nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, e com a regulamentação municipal sob
nº 1170, e que segue pelas vias legais no Processo Administrativo de Habilitação n o
nos(.../2020), nos termos da Lei de licitação no 8.666/93 c/c o artigo 13 das Lei Municipal
973/2015, à qual as partes se sujeitam, inclusive nos casos omissos, mediante, as cláusulas e
condições seguintes:
1 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PROCEDIMENTO
1.1 O presente Contrato obedece aos termos do Edital de credenciamento no (...) a ser
publicado no Diário Oficial do Município de SIMÕES FILHO sob n o.../2020 de (...) de (...) de
2020, e da Justificativa de Inexigibilidade de Licitação, baseada no caput do inciso III do art.
25, c/c art. 26 e com as demais disposições da Lei n o 8.666, de 21/06/1993.
2 CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1. Este contrato têm por objeto, a finalidade de credenciar e habilitar espaços artísticos
culturais do município de Simões Filho/BA, os quais, compreendem àqueles organizados e mantidos por
pessoas, classificadas como Pessoas físicas, Organizações da Sociedade Civil, Microempresas e Pequenas
Empresas Culturais, Cooperativas, Instituições e Organizações Culturais Comunitárias, com ou sem fins
lucrativos, que atendem integralmente aos requisitos e exigências da Lei nº 14.017/2020 e do Decreto
Federal nº 10.464/2020, que possam receber os recursos, com o intuito amenizar o impacto das restrições
ora estabelecidas pelos Decretos Federal, Estadual e Municipal, que dispõem sobre medidas
administrativas de prevenção para evitar o contágio e proliferação do (COVID19), determinando o
fechamento de espaços culturais públicos e privados.
2.2 O CONTRATADO se comprometerá a compor programação especial nos espaços em
momento pós COVID 19, conforme o instrumento legal da Lei Federal 14.017, de 29 de junho
de 2020, “ALDIR BLANC”, no seu artigo 2º, inciso II.
3 CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO
3.1 O responsável do espaço cultural e ou da Organização assume total responsabilidade pela
execução do subsídio recebido, devendo aplicar os recursos nas despesas que garantam a continuidade
das atividades do espaço, conforme informado pela mesma, junto ao Plano de Trabalho.
Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br
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3.2 Deverão ser guardados os comprovantes de pagamento das despesas, acompanhados dos
documentos de liquidação, para fins de comprovação quanto a utilização do subsídio, sendo aceito: Notas
Fiscais, Recibos, Boletos, Faturas, desde que estejam em consonância com os tipos de gastos permitidos.
3.3 O pagamento das despesas poderá ser realizado através de Transferência Bancária e pagamento
de boletos/títulos.
3.4 O Espaço Artístico e Cultural fica obrigado a executar as atividades previstas de contrapartida
em bens e serviços, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos
de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, devendo para isso organizar a
programação e o calendário de realização junto com a Secretaria de Cultura de Simões Filho.
3.5 Fica condicionado o Comitê, realizar o acompanhamento do uso do subsídio, podendo realizar
fiscalizações in loco.

4 CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
4.1 O valor do subsídio deste contrato é de R$ xxx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme
Tabela de repasses definido no art. 10.1 para valor até 06 pontos conforme o inciso I do Art.
10.2 do presente Edital de chamamento público 2020 para CREDENCIAMENTO DE
ESPAÇOS ARTÍSTICOS CULTURAIS, sob nº 003/2020 publicada no Diário Oficial do
Município De Simões Filho n o (...) /2020 de (...) de (...) de 2020; procedente do Orçamento da
Secretaria de Cultura de SIMÕES FILHO, nos termos da correspondente Lei Orçamentária
Anual.
5 CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrente do objeto deste contrato
correrão por conta da seguinte Dotação:
UNIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO
FONTE
GESTORA
2101
5001
33.50.43.00
9197
2101

5001

33.90.36.00

9197

5.2 O pagamento será efetuado em favor da Contratada até 30 (trinta) dias após o recebimento
definitivo da Nota Fiscal, do Relatório de Avaliação e do Relatório Fotográfico feito pelo
Comitê Gestor de Implementação da Lei Aldir Blanc.
6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6.1 O presente contrato terá vigência de 30 (trinta) dias a partir da data de sua assinatura,
iniciando-se em (...) de (...) de 2020 e encerrando-se em (...) de (...) de 2020.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.2 A SECULT deverá solicitar aos proponentes habilitados, as atualizações da documentação
de comprovação de regularidade e validade, quando, se fizer necessário;
Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
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7.3 Efetuar o pagamento conforme prazo a ser estabelecido no contrato, após confirmação e
comprovação das despesas emissão de nota fiscal;
7.4 Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades para que possa desempenhar a
execução do contrato de forma satisfatória;
7.5 Permitir o livre acesso do representante da CONTRATADA;
7.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;
7.7 Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste
contrato;
7.8 Aplicar as sanções administrativas, quando necessário, observados o direito à ampla defesa
e ao contraditório.
8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 A CONTRATADA fica obrigada a:
8.2 Manter atividades de contrapartida, dentro dos prazos estabelecidos e todas as obrigações
assumidas, sujeitando-se a fiscalização da equipe da SECULT para a observância das
determinações da contratação;
8.3 Comunicar a SECULT qualquer anormalidade que interfira no bom andamento para
realização da contrapartida;
8.4 Honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações previstas em
Lei, ficando registrado que o pessoal empregado pelo CONTRATADO não terá nenhum
vínculo jurídico com o Município de SIMÕES FILHO;
8.5 Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a
incidir sobre as suas atividades elou sobre a execução do objeto do CONTRATO;
8.6 Responsabilizar-se pela emissão de nota fiscal;
8.7 Apresentar-se no dia para o qual foi selecionado, cumprindo todos os critérios, com todos
os equipamentos em funcionamento;
8.8 A CONTRATADA é responsável, única e exclusivamente, pela execução do objeto deste
Contrato, não podendo em nenhuma hipótese, alegar desconhecimento de quaisquer das
normas e recomendações do CONTRATANTE para justificar eventuais falhas nessa execução.
8.9 Divulgar de acordo com os critérios adotados, a participação da Prefeitura Municipal de
SIMÕES FILHO e SECULT, em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a
execução do objeto, bem assim, apor a marca nos palcos, camisas, placas, painéis e outdoors
de identificação da apresentação artística custeada, no todo ou em parte, com os recursos do
SECULT.
8.10 Não transferir os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, nem oferecer os direitos
dele decorrentes como garantia de qualquer espécie, sem o prévio e expresso consentimento da
CONTRATANTE;
8.11 Encarregar-se exclusivamente pelo pagamento de todos os impostos e taxas, devendo
apresentar sempre que solicitado, a comprovação dos recolhimentos respectivos.
9 CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES
9.1 Todas e quaisquer alterações contratuais deverão ser feitas mediante a celebração de Termo
Aditivo, com amparo nº art. 65, da Lei 8.666/93, vedada a modificação do objeto.
Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
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9.2 A alteração de valor contratual decorrente de reajuste de preço, compensação ou penalização
financeira prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares
até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.
10 CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1 O não cumprimento das exigências deste Chamamento, bem como, do Contrato a ser assinado,
implicará na aplicação de sanções previstas no Art. 87 da lei 8.666/93, dentre as quais: (I) advertência;
(II) multa; (III) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
'"Administração" (por dois anos nos contratos regidos pela Lei 8.666/93); e, recebimento de (IV) a
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. E, devolução total do
valor do projeto, no caso de descumprimento do objeto da proposta, sem prejuízos à contratante das
demais cominações legais.

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1 A inexecução, total ou parcial do Termo de Adesão ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais prevista na Lei Federal 8.666/93.
§ 1º. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrita do contratante nos casos
enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art.78 da Lei Federal 8.666/93.
§ 2º. A rescisão do Contrato implica no descredenciamento do CONTRATADO, o que poderá
ocorrer ainda, quando:
11.2 Parecer técnico desfavorável da qualidade dos espaços culturais pelo Comitê Gestor de
Implementação da Lei Aldir Blanc.
11.3 Forem procedentes as denúncias formuladas sobre a qualidade das atividades realizadas nas
suas dependências que afrontem princípios constitucionais e em descumprimento a lei
antibaixaria estadual;
11.4 Por Vontade própria do credenciado.
§ 3º. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I a XII, XVII do art.78 da Lei federal
8.666/932 sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido na forma do §20 do art.79 da Lei Federal 8.666/93.
§ 4º. O CONTRATADO poderá resilir administrativamente o Contrato, na forma da Lei, desde
que comunique expressamente esta intenção com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
hipótese e em que será procedido ao seu descredenciamento.
12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO
12.1 A fiscalização da execução dos serviços relacionados a este instrumento contratual ficará a
cargo do Comitê Gestor de Implementação da Lei Aldir Blanc.
13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
13.1 A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
Administração, na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, após o
que deverá ser providenciado o registro do instrumento na própria Administração.
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14 DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 Serão partes integrantes deste contrato:
a) Relatório de prestação de Contas Chamamento Público Espaço Culturais
b) Termo de Referencia
14.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma
produzirão efeito.
14.3 A SECULT se isenta de qualquer responsabilidade relativamente ao pagamento dos cachês
dos artistas, na hipótese de ser o artista representado por terceiro, pessoa física, jurídica ou outra
entidade.
14.4 Aos casos não previstos neste instrumento aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei
Federal nº 8.666/93.
15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
15.1 Fica eleito o foro da Cidade de Simões Filho, Estado da Bahia, como o competente para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 04 (quatro) vias
de igual.
Simões Filho, (...) de (...) de 2020.
Secretaria Municipal de Cultura de Simões Filho

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1º..............................................................

2º ..............................................................

CPF

CPF
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EDITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO nº 0005/2020-SECULT
APOIO A PROJETOS CULTURAIS
LEI ALDIR BLANC

JUSTIFICATIVA
A Prefeitura Municipal de Simões Filho, através da Secretaria Municipal de Cultura-SECULT,
visando democratizar o acesso a recursos e contribuir para o apoio, incentivo, fomento e a
realização de ações culturais de interesse público e social, torna público o presente instrumento,
que visa a seleção de propostas que estimulem o desenvolvimento da cultura e das artes no
Município de Simões Filho, em observância a Constituição Federal [art. 215, 216, 216-A]; Lei Fed.
n.º 8.666/93; a Lei Est. nº 12.365/2011; Lei Mun. nº 1.160/2020.
Considerando ainda justificável por estar em consonância com o Art. 2º, inciso III da LEI nº 14.017,

DE 29 DE JUNHO DE 2020 e, pela implementação no âmbito municipal da Lei Fed. 14.017/2020
(Aldir Blanc), Regulamentada pelo Decreto Fed. nº 10.464/2020 e pelo Decreto Municipal nº
730/2020.
1. DO OBJETO
Seleção de propostas artístico-culturais para receber financiamento originário de transferência de
recurso da União garantido pela Lei Federal 14.017/2020 Aldir Blanc, sendo priorizadas aquelas
oriundas e/ou realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à cultura e que, sobretudo,
privilegiem a diversidade cultural no âmbito municipal, garantindo a cultura enquanto direito de
todos os cidadãos, tendo como local principal de realização no município de Simões Filho, Bahia.
1.1 O QUE SERÁ SELECIONADO
1.1.1 Serão selecionadas propostas culturais que estimulem o desenvolvimento das artes e da
cultura nas suas diversas formas de expressão, sendo priorizadas aquelas oriundas de
instituições, coletivos ou de agentes culturais, com atividades existentes e continuadas há pelo
menos 1 (um) ano no município de Simões Filho.
1.1.2 As propostas/projetos para sua execução poderão apresentar-se em formato de: oficinas,
palestras, debates, feiras, intervenções urbanas, festivais, mostras, circulação, concursos,
encontros, exposições, memorial, plataforma digital, outros formatos, com realização no município
de Simões Filho.
1.1.3 Podem ser inscritas propostas dos diversos setoriais da cultura tais como: Cultura Popular;
Teatro; Dança; Música; Artes visuais; Artesanato; Culinária Tradicional Popular; Audiovisual, Artes
Digitais, Manifestações étnico-culturais, e de gênero; Obras Literárias; Leituras; Artes Integradas
(propostas que envolvam mais de uma área cultural); Outros setoriais da cultura não citadas neste
item.
Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
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1.1.4 Cada proponente só poderá inscrever uma proposta, independente de setorial.

2. DA CONTRAPARTIDA
2.1. Entende-se como contrapartida, a oferta de um conjunto de ações, visando garantir o
mais amplo acesso da população em geral ao produto cultural gerado, objetivando com isso a
descentralização e/ou garantia da universalização do benefício ao cidadão, sempre em
consideração ao interesse público e a democratização do acesso aos bens culturais
resultantes.
2.2. O proponente deve apresentar a contrapartida, seguindo as orientações conforme
alíneas (a até f) deste item:
a) Em caso de atividades de difusão, circulação, exibição: permitir acesso gratuito ao público
obedecendo a classificação;
b) Em caso de atividades de formação: oferecer atividades abertas e gratuitas ao público e/ou
a grupos específicos, visando o aperfeiçoamento profissional dos agentes culturais;
c) Participação com a atividade cultural viabilizada a partir desta seleção em ações e
programas desta Secretaria. A definição dessa participação será feita posteriormente, pela
SECULT – Secretaria de Cultura, de acordo com a disponibilidade do proponente e interesse
da Secretaria.
d) Ações que promovam à fruição de bens, produtos e serviços culturais às camadas da
população menos assistidas ou excluídas do exercício de seus direitos culturais por sua
condição socioeconômica, etnia, deficiência, gênero, faixa etária, domicílio, ocupação;
e) Ações que facilitem o livre acesso de idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida e/ou medidas de acessibilidade comunicacional (de modo a diminuir barreiras na
comunicação interpessoal, escrita e virtual);
f) Demais contrapartidas que possam ser oferecidas pelo proponente.
2.3 As ações de realizações dos projetos e suas contrapartidas tem que garantir todos os
cuidados para o não contágio do Covid-19, seguindo as orientações dos órgãos de Saúde.
3. DOS LIMITES DAS PROPOSTAS/PROJETOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 As propostas/projetos deverão ter valor máximo de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3.1.2 Não serão habilitadas propostas que ultrapassem ao valor R$ 20.000,00 (vinte mil
reais).
3.2 O valor global de recurso para este edital é de R$ 227.476,39 (duzentos e vinte e sete
mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos) e será proveniente da
transferência da união garantida pela Lei Federal 14.017/2020 Aldir Blanc.

ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA;
ÓRGÃO: 21 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PROJETO/ATIVIDADE: 5001 – CULTURA
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÌDICA
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
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FONTE DE RECURSOS: 9197 – RECURSOS LEI ALDIR BLANC

4. QUEM PODERÁ PARTICIPAR
4.1 Poderão participar deste chamamento público:
4.1.1 Pessoas Físicas, com idade a partir de 18 anos, que comprovem domicílio no
município de Simões Filho/BA.
4.1.2 Pessoas Jurídicas de Direito Privado com estabelecimento no município de Simões
Filho, que desenvolvam ações artístico-culturais, registrado em seu estatuto e/ou contrato
social, que estejam Instituída legalmente há pelo menos 1 ano.
4.1.3 Coletivos culturais sem personalidade jurídica (sem CNPJ), mediante apresentação
da documentação exigida neste chamamento público, que comprovem atividade coletiva
a pelo menos 1 ano;
4.1.4 Estar anteriormente inscrito no Cadastro Cultural Municipal.
5. QUEM NÃO PODERÁ PARTICIPAR
5.1 Ficam impedidos de participar:
5.2 Membros da Comissão de Avaliação, Seleção e Acompanhamento;
5.3 Servidores Público Municipal da Prefeitura de Simões Filho;
5.4 Pessoas, coletivos ou entidades que não comprovem domicílio em Simões Filho;
5.5 Pessoas, coletivos ou entidades que não comprovem atuação com projetos culturais;
5.6 Pessoas, coletivos ou entidades que tenham projeto incentivado pela Administração
Pública, municipal que ainda esteja vigente;
5.7 Pessoas já contempladas no Art. 2º, inciso I, da Lei Aldir Blanc.
6. DA DOCUMENTAÇÃO - FASE DE INSCRIÇÃO
6.1 PARA PESSOA FÍSICA E OU COLETIVO (SEM CNPJ)
a) Formulário de inscrição e anexos, disponibilizado pela Secult, através de link, no
site oficial da prefeitura de Simões Filho (www.simoesfilho.ba.gov.br);
b) Cópia de um documento de identificação do proponente (RG, CNH, Carteira de
Trabalho ou outro documento de identificação com foto com validade no território
nacional);
c) Cópia do CPF do proponente;

Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br

http://simoesfilho.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
03 de dezembro de 2020
Ano XII • Edição Nº 4854

-34Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
d) (Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União), em nome do proponente, que pode ser emitida no site
www.receita.fazenda.gov.br;
e) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual, em nome do proponente - que
pode ser emitida no www.sefaz.ba.gov.br;
f)

Certidão de regularidade com o TST – Tribunal Superior do Trabalho (Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT), em nome do proponente, que pode ser
emitida no site http://www.tst.jus.br/certidao;

g) Comprovante de regularidade com a Fazenda Municipal, em nome do proponente,
(emitida pela Secretaria da Fazenda de Simões Filho);
h) Comprovante de endereço recente datado dos últimos três meses. São válidos
documentos que contenham o nome do proponente ou do seu responsável legal,
como conta de água, energia, telefone, correspondência bancária, carnês de
pagamento e afins, contratos de aluguel, declarações de pessoas proprietárias ou
residentes no mesmo imóvel;
i)

Carta de Autorização de representante do Coletivo - anexo 02;

j)

Declaração de residência, quando for o caso - anexo 04;

k) Cópia do documento RG e CPF de cada componente (em caso de Coletivo) que
autorizou a representação.
6.1.1 PARA FASE DE ASSINATURA DE TERMO CONTRATUAL
a) Reapresentar documentos com validades atualizadas (se for o caso);
b) Apresentar comprovante de conta corrente aberta (preferencialmente) com a
finalidade exclusiva de movimentar os recursos transferidos para execução do
projeto, sendo a conta obrigatoriamente em nome do responsável
legal/proponente.
c) Apresentar declaração de compatibilidade de preços, quando for o caso, conforme
anexo 06;
d) O proponente deverá apresentar Carta de Autorização de representante do
Coletivo – anexo 2.

6.2 PARA PESSOA JURÍDICA - FASE DE INSCRIÇÃO
a) Formulário de inscrição e anexos, disponibilizado pela Secult no site oficial da
prefeitura de Simões Filho (www.simoesfilho.ba.gov.br);
b) Cópia do CNPJ;
c) Cópia de contrato social (quando for o caso);
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d)

Cópia de Estatuto e da ata de eleição da diretoria da Instituição (atualizada);

e) Cópia do documento de identificação do responsável legal (RG, CNH, Carteira de
Trabalho ou outro documento de identificação com foto com validade no território
nacional);
f)

Cópia do CPF do responsável legal;

g) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida
Ativa
da
União,
da
Instituição,
que
pode
ser
emitida
no
site
www.receita.fazenda.gov.br;
h) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual, da Instituição que pode ser
emitida no site www.sefaz.ba.gov.br;
i)

Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal, da Instituição, que pode ser
emitida no site www.sefaz.simoesfilho.ba.gov.br;

j)

Certidão de regularidade com o TST – Tribunal Superior do Trabalho (Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT), da Instituição, que pode ser emitida no
site http://www.tst.jus.br/certidao;

k) Certificado de Regularidade do FGTS, da instituição, que pode ser emitida no site
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf;
l)

Cópia do Alvará de Funcionamento da Instituição (caso possua);

m) Comprovante de endereço recente datado dos últimos três meses. São válidos
documentos que contenham o nome do proponente, como conta de água, energia,
telefone, correspondência bancária, carnês de pagamento e afins, contratos de
aluguel, declarações de pessoas proprietárias ou residentes no mesmo imóvel.
n) Declaração de Residência, quando for o caso – anexo 06.

6.2.1 PARA FASE DE ASSINATURA DE TERMO CONTRATUAL
a) Reapresentar documentos com validades atualizadas (se for o caso);
b) Apresentar Projeto devidamente ajustado (se for o caso);
c) Apresentar comprovante de conta corrente aberta (preferencialmente) com a
finalidade exclusiva de movimentar os recursos transferidos para execução do
projeto, sendo a conta obrigatoriamente em nome da Instituição;
d) Apresentar declaração de compatibilidade de preços, quando for o caso, conforme
anexo 06;

7. DOS PRAZOS DO EDITAL, INSCRIÇÃO DE PROPOSTAS E EXECUÇÃO DO
PROJETO.
7.1 Validade do Edital 31/12/2020
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7.2 O prazo para as inscrições será de 07/12 a 14/12/2020.
7.3 O projeto deverá ser iniciado assim que receber o recurso, com prazo de finalização
que não deverá ultrapassar a data de 30 de março de 2021.
7.4 Não serão aceitas propostas cujo cronograma de execução ultrapasse a data de 30
de março de 2021.
7.5 A forma de inscrição será por meio da internet com link disponibilizado no site da
prefeitura municipal www.simoesfilho.ba.gov.br;
8. DAS PROPOSTAS
a) O Formulário de Inscrição deverá ser preenchido corretamente, atentar-se aos campos
obrigatórios;
b) Anexar todos os documentos exigidos no item 6.1 ou 6.2 conforme natureza do
proponente;
c) Informações e materiais adicionais se houver que possam complementar a proposta,
por exemplo: cópia de matérias publicadas na imprensa, fotografias, vídeos, programas
e/ou cartazes, dentre outros, devem ser anexados nos campos indicados.

9. DA RESCISÃO
9.1 A inexecução, total ou parcial do Termo de Adesão ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais prevista na Lei Federal 8.666/93.
§ 1º. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrita do contratante nos
casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art.78 da Lei Federal 8.666/93.
§ 2º. A rescisão do Contrato implica no descredenciamento do CONTRATADO, o que
poderá ocorrer ainda, quando:
9.2 Forem procedentes denúncias formuladas pela Comissão de Implementação da Lei
Aldir Blanc, sobre a qualidade das atividades realizadas, incluindo as que afrontem
princípios constitucionais e em descumprimento a lei antibaixaria estadual, conforme
leciona o Art. 1º da lei 12.573 de 11 de abril de 2012.
9.3 Por Vontade própria do credenciado.
§ 3º. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I a XII, XVII do art.78 da Lei federal
8.666/932 sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos
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E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br

http://simoesfilho.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
03 de dezembro de 2020
Ano XII • Edição Nº 4854

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-37Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
regularmente comprovados que houver sofrido na forma do §20 do art. 79 da Lei Federal
8.666/93.
§ 4º. O CONTRATADO poderá resilir administrativamente o Contrato, na forma da Lei,
desde que comunique expressamente esta intenção com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, hipótese e em que será procedido ao seu descredenciamento.
10. DA COMISSÃO
10.1 O Secretário de Cultura nomeará Comissão Mista com funções de Avaliação,
Seleção e Acompanhamento das propostas e dos projetos;
10.2 Não poderão integrar a Comissão pessoas direta ou indiretamente ligadas às
propostas a serem inscritas;
10.3 A Comissão tem autonomia na análise documental e técnica e de acompanhamento
quanto à proposta apresentada, inclusive para desclassificar projetos que não atendam
os requisitos exigidos pelo chamamento.
11. DAS PROPOSTAS INSCRITAS E SELECIONADAS
11.1 Serão consideradas inscritas as propostas que apresentarem a documentação
exigida pelo chamamento público, após análise da Comissão.
11.2 Serão considerados projetos, as propostas selecionadas e aprovadas, após análise
de mérito sócio cultural e técnico, que tenham alcançados pontuação mínima de 18
(dezoito) pontos na média.

12. DOS PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
12.1 As propostas serão avaliadas, entre elas, no mesmo setorial.
12.2. A pontuação final consistirá na média do somatório das notas atribuídas na
avaliação, na análise de mérito sócio cultural e técnico.
12.3 A pontuação mínima exigida para classificação será de 18 (dezoito) pontos na
média.
12.4 A classificação será realizada em ordem decrescente de pontuação.
12.5
Os
resultados
serão
www.simoesfilho.ba.gov.br.

divulgados

no

site

Oficial

do

Município

13. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE
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13.1 FASE ANÁLISE DOCUMENTAL
13.1.1

Análise

da

documentação

verificando

consistência

e

regularidade

conforme

chamamento público;
13.1.2 Emissão de parecer da análise documental, deferindo ou indeferindo ou submetendo a
diligência para emissão de parecer conclusivo.
13.2 FASE ANÁLISE DE MÉRITO SÓCIO CULTURAL E TÉCNICO
13.2.1 Cada proposta será avaliada por no mínimo 2 (dois) membros da Comissão, que após
conclusão de pontuação será auferida a média.
13.2.1.1 A avaliação de cada proposta será realizada considerando os critérios definidos nas
alíneas (a até g), onde será concedida pontuação de 0 (zero) a 05(cinco) pontos para cada
item. Totalizando a pontuação máxima de 35 (trinta e cinco) pontos por avaliador em cada
proposta.
a) Interesse público do projeto: avaliar os impactos positivos que a realização do projeto
promoverá ao cenário artístico-cultural simõesfilhense, 0 a 5 pontos;
b) Qualificação dos artistas e dos técnicos envolvidos no projeto: avaliar a forma
conjugada às atividades realizadas ou participativas, considerando a capacidade técnica
descrita e comprovada, 0 a 5 pontos
c) Proposta de Contrapartida: avaliar a coerência da contrapartida com a proposta
apresentada e, ainda, seu impacto e benefícios artístico-culturais, junto à comunidade onde
se pretende realizá-la, 0 a 5 pontos;
d) Relevância artística e diversidade temática do projeto: avaliar a relevância da proposta,
bem como, a diversidade das expressões, dentro do contexto cultural atual e o estímulo de
manifestações que possam trazer à tona a repercussão das suas atividades entre o público
alvo, 0 a 5 pontos;
e) Descentralização geográfica e capilaridade no município: a análise deve ter o
entendimento da importância da seleção de projetos que atenderão mais de um bairro do
município, bem como sua capilaridade na sociedade, 0 a 5 pontos;
f) Compatibilidade orçamentária: avaliar se o orçamento contempla todas as atividades
necessárias à execução do projeto que demandam o aporte de recursos financeiros, se a
distribuição de recursos foi feita de forma equilibrada, se todos os itens do orçamento estão
de acordo com os preços praticados no mercado, 0 a 5 pontos;
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g) Viabilidade de realização do projeto: avaliar de forma conjugada, se a proposta na
apresentação teórica (orçamento, cronograma, atividades, contrapartidas) possui plena
condição de ser realizado e, os envolvidos possuem capacidade técnica, 0 a 5 pontos.

Cujo Barema de avaliação seguem abaixo:
NOME DA PROPOSTA CULTURAL

SEGMENTO ARTÍSTICO

______________________________________

_________________________

SEGMENTO
ARTÍSTICO/SECUNDÁRIO
______________________

ÍTEM

QUESITO

PADRÃO DE NOTA

01

Interesse público do projeto

0a5

02

Qualificação dos artistas e
dos técnicos envolvidos no
projeto

0a5

03

Proposta de Contrapartida

0a5

04

Relevância artística e
diversidade temática do
projeto

0a5

05

Descentralização geográfica
e capilaridade no município

0a5

06

Compatibilidade
orçamentária

0a5

07

Viabilidade de realização do
projeto

0a5

NOTA OFERTADA

TOTAL

14. CRITÉRIO DE DESEMPATE
Em caso de empate na pontuação, será observada a data e hora do envio da inscrição na
plataforma indicada em link disponibilizado no site Oficial do Município
www.simoesfilho.ba.gov.br, prevalecendo quem enviou por primeiro.
15. DOS RECURSOS
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15.1. Caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias uteis, a partir da publicação dos
resultados no site Oficial do Município www.simoesfilho.ba.gov.br.
15.2. A critério da Comissão a proposta poderá ser submetida à diligenciamento,
conforme determinações e orientação da mesma.
15.3. Serão aceitos os recursos apresentados em formulário próprio conforme anexo 04,
e

com

fundamentação,

devendo

ser

enviando

no

e-mail:

apoioaprojetosculturais@gmail.com.
15.4. Caberá a Comissão analisar os recursos, que emitirá o parecer e o submeterá ao
Secretário da Cultura para homologação.
15.5. As respostas aos recursos serão publicadas no site Oficial do Município
www.simoesfilho.ba.gov.br.
15.6. Realizados todos os ritos e prazos previstos para as análises, caberá ao Secretário
da Cultura à publicação dos resultados com as homologações no site Oficial do Município
www.simoesfilho.ba.gov.br.
16. DA CONTRATAÇÃO E REPASSE DO RECURSO
16.1 A documentação para a contratação deve ser entregue no prazo e local a ser
definido pela Secretaria de Cultura;
16.2 A não entrega dos documentos e informações solicitados no comunicado para
contratação no prazo estabelecido, resultará na inabilitação do selecionado e na
automática substituição pelo subsequente (caso haja);
16.3 O responsável da proposta habilitada assinará contrato com a Prefeitura Municipal
de Simões Filho/SECULT;
16.4 O valor a ser repassado ao proponente, será depositado em parcela única na conta,
nos termos previstos na alínea “l” do subitem 6.1 e da alínea “n” do subitem 6.2;
16.5 Havendo orçamento disponível, a secretaria convocará para contratação, por meio
de comunicação oficial, os projetos suplentes por setorial cultural, em ordem de
pontuação e classificação.
17. DA EXECUÇÃO DA PROPOSTA E PRESTAÇÃO DE CONTAS.
17.1 O proponente deverá realizar o projeto, conforme disposições apresentadas no
Formulário de Inscrição e aprovadas pela Comissão, bem como apresentar relatório final
de execução das atividades.
17.2 O responsável pelo projeto deverá apresentar, relatório final de execução das
atividades em até 30 (trinta) dias após a conclusão do projeto.
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17.2.1 Caberá à Secult avaliar a necessidade de prorrogar o prazo de apresentação do
relatório de atividades.
17.3 O Relatório final de execução do projeto, deverá conter: a descrição das etapas
realizadas; informar as dificuldades e soluções (caso ocorra); conter cronograma final de
execução, com datas, locais das atividades realizadas; número de participantes e de
público atendido diretamente; profissionais envolvidos e suas funções desempenhadas;
relatório da execução financeira; cópias de extratos de movimentação da conta;
comprovantes de pagamentos; notas fiscais; recibos; relatório de registro fotográfico;
relatório de cópia de material de divulgação; clipagens de matérias veiculadas nas mídias
impressa e eletrônica; registros de audiovisual/vídeo.
17.4 Seremos permitidos a utilização de no máximo 10% do valor do projeto para
divulgação, devendo constar na proposta os meios a serem utilizados.
17.5 A execução do projeto terá a fiscalização e acompanhamento da Comissão, que
deverá emitir notificações, pareceres sobre as situações ocorridas durante a execução e
finalização do projeto.
18. DAS SANÇÕES
18.1 O não cumprimento das exigências deste Chamamento, bem como, do Contrato a
ser assinado, implicará na aplicação de sanções previstas no Art. 87 da lei 8.666/93,
dentre as quais: (I) advertência; (II) multa; (III) suspensão temporária do direito de licitar e
impedimento de contratar com a '"Administração" (por dois anos nos contratos regidos
pela Lei 8.666/93); e, recebimento de (IV) a declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração Pública. E, devolução total do valor do projeto, no caso
de descumprimento do objeto da proposta, sem prejuízos à contratante das demais
cominações legais.
19. CRONOGRAMA
19.1 A partir da publicação do edital serão seguidos às etapas a seguir:
Item
1
2
3
4
5

Descrição
Prazo de inscrição
Avaliação documental e de mérito das propostas
Divulgação da avaliação das propostas
Prazo para recurso
Resultado final propostas aprovadas

Prazo
7 dias
3 dias
1 dia
2 dias
1 dias

19.2 Este cronograma é passível de alteração, e a SECULT se encarregará de comunicar
e divulgar, as alterações no site oficial da prefeitura.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS
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20.1 As inscrições serão gratuitas, porém, o proponente é responsável pelos custos
advindos de sua participação.
20.2 A inscrição implicará na plena aceitação de todas as condições estabelecidas neste
chamamento público e nos seus anexos.
20.3 O responsável da proposta selecionada, autorizará a Prefeitura Municipal de Simões
Filho/SECULT a difundirem e/ou publicarem imagens ou produtos resultantes do projeto
incentivado.
20.4 Ao inscrever-se, o proponente declarará que todas as informações prestadas são
verdadeiras e que os elementos ou qualquer tipo de trabalho utilizado ou incluído na
proposta, não violam qualquer direito de uso de imagem ou de propriedade intelectual de
terceiros, concordando em assumir exclusiva responsabilidade legal por reclamação,
ação judicial ou litígio, seja direta ou indiretamente, decorrente da exibição ou uso dos
trabalhos.
20.5 Sendo identificado algum integrante da Comissão ligado de forma direta ou
indiretamente às propostas; colidindo com o item 9.2, o projeto será interrompido em
qualquer tempo, e se já houver recebido o recurso, o contrato será rescindido
unilateralmente, exigindo-se do responsável legal a devolução dos valores já
disponibilizados com os acréscimos legais (juros, correção monetária e multa).
20.6 À Prefeitura Municipal de Simões Filho/SECULT ficam reservados o direito de
ampliar, prorrogar, revogar ou anular o presente chamamento público, havendo motivos
ou justificativas para tais procedimentos, devidamente apresentados, nos autos do
processo de origem.
20.7 Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos na SECULT através do e-mail:
apoioaprojetosculturais@gmail.com ou pelo telefone (71) 3396-6520.
20.8 Os casos omissos relativos a este chamamento público serão decididos pela
Comissão, observada a legislação pertinente.
21. INTEGRAM AO PRESENTE CHAMAMENTO:
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

1
2
3
4
5

– FORMULARIO DE INSCRICÃO
- CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE REPRESENTANTE DO COLETIVO
– FORMULÁRIO DE RECURSO
- DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
- DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS

Anexo 6 - MINUTA DO CONTRATO

Simões Filho, 03 de dezembro de 2020
Secretário Municipal de Cultura
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ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO 0005/2020-SECULT
APOIO A PROJETOS CULTURAIS
LEI ALDIR BLANC
OBS: FAZER PREENCHIMENTO DIGITADO
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA
Título da Proposta e/ou Atividade:
Escreva abaixo um nome que resuma a proposta

Marque com um X a área artística de principal atuação da proposta
(

) Artes Visuais (

(

) Audiovisual (

)Teatro (

) Dança (

(

) Outra área _______________________________________________________________

) Cultura Popular (

) Música (

) Obra Literária (

) Artes Integradas (

) Leitura

) Artesanato

PROPONENTE – RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA
PESSOA FÍSICA
Nome:
CPF:

RG:

Órgão Expedidor:

Endereço:
Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Telefone 2:

E-mail:

Telefone 1:

COLETIVO
Nome do coletivo:
Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
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Data de fundação:

Endereço:

PESSOA JURÍDICA
Razão Social:

CNPJ:

Endereço completo:
Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Telefone 1

Telefone 2

E-mail:

Nome do representante legal:

Cargo:

Profissão:

CPF:

RG:

Endereço:

Nº

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
Descreva, de maneira clara, um resumo com as principais ações do seu projeto o que será
realizado com a proposta apresentada, respondendo, por exemplo, às seguintes perguntas: Quais
os objetivos a serem atingidos com a realização da proposta? Por que a realização desta proposta
é importante para sua comunidade, sua região, ou para o coletivo ou grupo a que pertence?
Quando e onde será realizada? A que pessoas ela se destina? Quantas pessoas ela pretende
atingir? Que estratégia usará para que essas pessoas fiquem sabendo e participem do seu
projeto? Que parcerias você fará para que o projeto se realize com sucesso? Que manifestações
artístico-culturais ele valorizará? No caso de cursos, oficinas, qual formato utilizará (metodologia,
carga horária, conteúdos a serem abordada, quantidade de encontros, número de alunos por
encontro, ministrantes, etc.)?
....................

EQUIPE ENVOLVIDA
Liste abaixo os nomes das principais pessoas que farão parte da equipe realizadora da proposta e a
sua função. Complemente com um pequeno currículo mostrando a atuação de cada uma delas na
área artístico-cultural.
NOME COMPLETO

FUNÇÃO NO PROJETO

BREVE CURRÍCULO

Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
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OBS: no quadro acima, inserir mais linhas se necessário.
ROTEIRO DAS AÇÕES DO PROJETO
Liste todas as atividades/ações necessárias para a execução da proposta. Quais ações serão
realizadas para o alcance dos objetivos do projeto?
Exemplos:
- Faremos reuniões semanais com a equipe para a distribuição de tarefas;
- Serão realizados ensaios durante dois meses;
- O figurino será produzido durante o período dos ensaios;
- Elaboraremos uma marca para o projeto e os materiais de divulgação (cartaz, folder, etc);
- A divulgação terá início um mês antes da estreia;
Local(is) onde será realização do projeto:
Indique abaixo o(s) local (is) – teatro, escola, praça, etc – onde o projeto será realizado e também
localização.
PROPOSTA DE CONTRAPARTIDAS
Descreva aqui quais serão as ações de contrapartidas:

ROTEIRO DE DIVULGAÇÃO
O QUE

QUANTIDADE

OBS: no quadro acima, inserir mais linhas se necessário.

PERIODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO.
Informe abaixo a data (dia, mês e ano) de início e término do seu projeto. NÃO INCLUIR O
PERIODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Atenção! Lembre-se que NÃO serão aceitas propostas
que se iniciem antes ____de____/2020

Início: ................/................/.................

Término: .............../................/...............

Dica importante! A execução do projeto não pode
ultrapassar a data limite e ___/_______/2020.

Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
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CRONOGRAMA FINANCEIRO
DESCRIÇÃO DOS ITENS
Descreva, de forma clara, quais itens serão adquiridos ou quais serviços serão contratados para a
realização da proposta. Informe as suas quantidades e valores

Exemplos: para preenchimento na tabela abaixo
Impressão de Cartazez
Aluguel de equipamento de som
DESCRIÇÃO

Und

Qtd

Vlr Unit

Total

ENCARGOS TRABALHISTAS (CASO HAJA)
SUB TOTAL R$
TOTAL GERAL R$
VALOR POR EXTENSO:

ATENÇÃO! Lembre-se que o valor permitido para divulgação é no máximo 10% do total do
seu projeto.
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CURRÍCULO DO PROPONENTE
Liste aqui as atividades já realizadas pelo proponente, cursos feitos, projetos e trabalhos
desenvolvidos e o período em que cada uma dessas atividades foram realizadas. No caso de
instituições e grupos, escreva o currículo da instituição/grupo.
Exemplos: Oficina de iniciação teatral – de agosto a dezembro de 2008.
Atuação em espetáculo teatral – janeiro de 2009.
Produção de um festival de artes em Macaúbas – de março a junho de 2010.

Nome do responsável:
Formação escolar:
Descrição de ações realizadas ou que participou.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS (SE HOUVER)

Insira neste campo informações que possam ajudar na compreensão da análise da proposta.

Simões Filho,.......de ................de 2020

Assinatura do representante legal
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ANEXO 2
CHAMAMENTO PÚBLICO nº 0005/2020-SECULT
APOIO A PROJETOS CULTURAIS
LEI ALDIR BLANC

CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE REPRESENTANTE DO COLETIVO.
Nós,
membros
do
Coletivo____________________________________________
AUTORIZAMOS ______________________RG:___________, Órgão emissor:_________, CPF:
_________________, como nosso (a) representante e responsável para inscrição da proposta que
concorrerá ao edital de Apoio a Projetos Culturais da Lei Aldir Blanc, bem como recepcionar a
premiação e responder legalmente em nome do nosso Coletivo.
Nesses termos, estamos cientes que, caso o Coletivo venha a ser selecionada, os recursos serão
depositados exclusivamente em conta bancária do (a) representante indicado (a) e reconhecido (a)
nesta carta/autorização.
Estamos cientes que a Prefeitura/SECULT não se responsabilizará se o(a) representante indicado(a)
pelo Coletivo fizer destinação dos recursos em desacordo com o pactuado com os demais membros,
ou por qualquer outra irregularidade praticada, e que o(a) representante indicado(a) responderá, na
forma da legislação civil, em casos de desvio de finalidade dos recursos.
Declaramos ter ciência de todas as regras do Edital e estamos de acordo com seus termos.
Atenção: anexar cópia simples do RG e CPF de todos que assinarem.
Nome completo:
Doc. de Identificação:

CPF:

Assinatura do componente:

Nome completo:
Doc. de Identificação:

CPF:

Assinatura do componente:

Nome completo:
Doc. de Identificação:

CPF:

Assinatura do componente:
Obs: havendo necessidade poderá ampliar a lista das pessoas que autoriza.
IMPORTANTE: anexar cópia (legível) RG e do CPF de todos os membros que assinarem esta
autorização.
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PAPEL TIMBRADO DO PROJETO OU DA OSC (CASO TENHA)

ANEXO 3
FORMULÁRIO DE RECURSO
CHAMAMENTO PÚBLICO nº 0005/2020-SECULT
APOIO A PROJETOS CULTURAIS
LEI ALDIR BLANC

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DA PROPOSTA
Nome do representante:
Contato:
Email:
Título da Proposta:
Setorial:

SOLICITAÇÃO

Como representante legal da proposta acima identificada, solicito revisão do resultado da fase de (
) análise documental ( ) análise de mérito.
Levando e conta os seguintes motivos:
................................

Simões Filho, ________, _________de ________________ de 2020.

________________________________________
Assinatura do responsável

Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
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ANEXO 4
CHAMAMENTO PÚBLICO nº 0005/2020-SECULT
APOIO A PROJETOS CULTURAIS
LEI ALDIR BLANC

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA - LEI Nº 7115/83

Eu, ________________________, CPF: ________________,
nacionalidade: ____________, estado civil: __________.
Declaro que resido na _____________________,
_________Simões Filho, Cep 47.700-000.

profissão:

______________,

nº_____,bairro:________,

referência:

Declaro ainda, que estou ciente que a falsidade da presente declaração, me sujeitará as sanções
civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável.

Simões Filho, _____ de ____________ de 2020.

_______________________________________
Assinatura de declarante
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INSERIR TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO OU DO PROJETO (CASO TENHA)

ANEXO - 5
CHAMAMENTO PÚBLICO nº 0005/2020-SECULT
APOIO A PROJETOS CULTURAIS
LEI ALDIR BLANC

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS

Declaro para os devidos fins, que os preços constantes no cronograma financeiro da
proposta..................... estão compatíveis com os praticados no mercado.

Por ser verdade, firmo o presente.

Simões Filho ____ de _________ de 2020

___________________________________________
Assinatura do representante legal
CPF:
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ANEXO 6
CHAMAMENTO PÚBLICO nº 0005/2020-SECULT

MINUTA DO CONTRATO SUBSÍDIO DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPO DE SIMÕES FILHO, E, DO OUTRO
LADO, O SENHOR CREDENCIADO, NA FORMA ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ/MF n o. 13.927.827/0001-97, com sede à situada à Praça 07 de
Novembro, n o 359, Centro — Simões Filho — Bahia e CEP 43.700-000, neste ato
representado pelo Secretário Municipal de Cultura, Sr. Ailton Carlos da Silva, maior,
brasileiro, capaz, inscrito no CPF/MF sob o no 938.097.005-68, portador do RG no.
05663589-30, residente em Simões Filho - Bahia, de agora em diante denominado
CONTRATANTE e do outro lado o Senhor CREDENCIADO, pessoa física, residente e
domiciliado à Rua (ENDEREÇO COMPLETO), Simões Filho-BA, CEP: 43.700-000;
portador do RG SOB no. (...), na SSP/(...), inscrito no CPF/MF sob o n o (...) a seguir
denominado CONTRATADO, firmam o presente instrumento, tendo em vista o constante
e decidido no Processo Administrativo sob n o (...), CREDENCIAMENTO NO (...), PARA
SUBSÍDIO DE APOIO A PROJETOS, em consonância com o Art. 2º, inciso III da LEI nº
14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, e com a regulamentação municipal sob nº 730/2020,
e que segue pelas vias legais no Processo Administrativo de Habilitação n o nos(.../2020),
nos termos da Lei de licitação n o 8.666/93 c/c o artigo 13 da Lei Municipal 973/2015, à
qual as partes se sujeitam, inclusive nos casos omissos, mediante, as cláusulas e
condições seguintes:
1 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PROCEDIMENTO
1.1 O presente Contrato obedece aos termos do Edital de credenciamento nº (...) a ser
publicado no Diário Oficial do Município de SIMÕES FILHO sob n o.../2020, e da
Justificativa de Inexigibilidade de Licitação, baseada no caput do inciso III do art. 25, c/c
art. 26 e com as demais disposições da Lei n o 8.666, de 21/06/1993.
2 CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 Seleção de propostas artístico-culturais para receber financiamento originário de transferência
de recurso da União garantido pela Lei Federal 14.017/2020 Aldir Blanc, sendo priorizadas
aquelas oriundas e/ou realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à cultura e que,
sobretudo, privilegiem a diversidade cultural no âmbito municipal, garantindo a cultura enquanto
direito de todos os cidadãos, tendo como local principal de realização no município de Simões
Filho, Bahia.

3 CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO
3.1 O proponente deverá realizar o projeto, conforme disposições apresentadas no
Formulário de Inscrição e aprovadas pela Comissão, bem como apresentar relatório final
de execução das atividades.
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3.2 O responsável deverá apresentar relatório final de execução das atividades em até 30
(trinta) dias após a conclusão do projeto.
3.3 Caberá à Secult avaliar a necessidade de prorrogar o prazo de apresentação do
relatório de atividades.
3.4 O Relatório final de execução do projeto, deverá conter: a descrição das etapas
realizadas; informar as dificuldades e soluções (caso ocorra); conter cronograma final de
execução, com datas, locais das atividades realizadas; número de participantes e de
público atendido diretamente; profissionais envolvidos e suas funções desempenhadas;
relatório da execução financeira; cópias de extratos de movimentação da conta;
comprovantes de pagamentos; notas fiscais; recibos; relatório de registro fotográfico;
relatório de cópia de material de divulgação; clipagens de matérias veiculadas nas mídias
impressa e eletrônica; registros de audiovisual/vídeo.
3.5 Será permitida a utilização de no máximo 10% do valor do projeto para divulgação,
devendo constar na proposta os meios a serem utilizados.
3.6 A execução do projeto terá a fiscalização e acompanhamento da Comissão, que
deverá emitir notificações, pareceres sobre as situações ocorridas durante a execução e
finalização do projeto.
3.7 As ações de realizações dos projetos e suas contrapartidas tem que garantir todos os
cuidados para o não contágio do Covid-19, seguindo as orientações dos órgãos de Saúde.

4 - DA CONTRAPARTIDA
4.1. Entende-se como contrapartida, a oferta de um conjunto de ações, visando garantir o
mais amplo acesso da população, em geral, ao produto cultural gerado, objetivando com isso
a descentralização e/ou garantia da universalização do benefício ao cidadão, sempre em
consideração ao interesse público e a democratização do acesso aos bens culturais
resultantes.
4.2. O proponente deve apresentar contrapartida, seguindo as orientações conforme alíneas
(a até f) deste item:
a) Em caso de atividades de difusão, circulação, exibição: permitir acesso gratuito ao público
obedecendo a classificação;
b) Em caso de atividades de formação: oferecer atividades abertas e gratuitas ao público e/ou
a grupos específicos, visando o aperfeiçoamento profissional dos agentes culturais;
c) Participação com a atividade cultural viabilizada a partir desta seleção em ações e
programas desta Secretaria. A definição dessa participação será feita posteriormente, pela
SECULT – Secretaria de Cultura, de acordo com a disponibilidade do proponente e interesse
da Secretaria.
d) Ações que promovam à fruição de bens, produtos e serviços culturais às camadas da
população menos assistidas ou excluídas do exercício de seus direitos culturais por sua
condição socioeconômica, etnica, deficiência, gênero, faixa etária, domicílio, ocupação;
e) Ações que facilitem o livre acesso de idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida e/ou medidas de acessibilidade comunicacional (de modo a diminuir barreiras na
comunicação interpessoal, escrita e virtual);
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f) Demais contrapartidas que possam ser oferecidas pelo proponente.

5 CLÁUSULA QUARTA – DOS LIMITES DAS PROPOSTAS/PROJETOS
5.1.1 As propostas/projetos deverão ter valor máximo de até R$ 20.000,00 (vinte mil
reais).
5.1.2 Não serão habilitadas propostas que ultrapassem ao valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais).
5.1.3 O valor global de recurso para este edital é de R$ 227.476,39 (duzentos e vinte e sete
mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos) e será proveniente da
transferência da união garantida pela Lei Federal 14.017/2020 Aldir Blanc.

6 CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do objeto
deste contrato correrão por conta da seguinte Dotação:
UNIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO
FONTE
GESTORA
5001
33.90.36.00
9197
2101
2101

5001

33.90.39.00

9197

6.2 O pagamento será efetuado em favor da Contratada em até 30 (trinta) dias após o
recebimento definitivo da Nota Fiscal, do Relatório de Avaliação e do Relatório
Fotográfico feito pelo Comitê Gestor de Implementação da Lei Aldir Blanc.
7. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
7.1 O presente contrato terá vigência de 30 (trinta) dias a partir da data de sua
assinatura, iniciando-se em (...) de (...) de 2020 e encerrando-se em (...) de (...) de
2020.
8. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 A SECULT deverá solicitar ao proponente habilitado, as atualizações da
documentação de comprovação de regularidade e validade, quando, se fizer
necessário;
8.2 Efetuar o pagamento conforme prazo a ser estabelecido no contrato, após
confirmação e comprovação das despesas, emissão de nota fiscal;
8.3 Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades para que possa desempenhar a
execução do contrato de forma satisfatória;
8.4 Permitir o livre acesso do representante da CONTRATADA;
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8.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;
8.6 Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer
neste contrato;
8.7 Aplicar as sanções administrativas, quando necessário, observados o direito à
ampla defesa e ao contraditório.

9. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 A CONTRATADA fica obrigada a:
9.2 Comunicar a SECULT qualquer anormalidade que interfira no bom andamento para
realização da contrapartida;
9.3 Honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações
previstas em Lei, ficando registrado que o pessoal empregado pelo CONTRATADO não
terá nenhum vínculo jurídico com o Município de SIMÕES FILHO;
9.4 Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades elou sobre a execução do objeto do
CONTRATO;
9.5 Responsabilizar-se pela emissão de nota fiscal;
9.6 A CONTRATADA é responsável, única e exclusivamente, pela execução do objeto
deste Contrato, não podendo em nenhuma hipótese, alegar desconhecimento de
quaisquer das normas e recomendações do CONTRATANTE para justificar eventuais
falhas nessa execução.
9.7 Divulgar de acordo com os critérios adotados, a participação da Prefeitura Municipal
de SIMÕES FILHO e SECULT, em toda e qualquer ação, promocional ou não,
relacionada com a execução do objeto, bem assim, apor a marca nos palcos, camisas,
placas, painéis e outdoors de identificação da apresentação artística custeada, no todo
ou em parte, com os recursos do SECULT.
9.8 Não transferir os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, nem oferecer os
direitos dele decorrentes como garantia de qualquer espécie, sem o prévio e expresso
consentimento da CONTRATANTE;
9.9 Encarregar-se exclusivamente pelo pagamento de todos os impostos e taxas,
devendo apresentar sempre que solicitado, a comprovação dos recolhimentos
respectivos.
9.10 O CONTRATADO se comprometerá a compor programação especial nos espaços
em momento pós COVID 19, conforme o instrumento legal da Lei Federal 14.017, de 29
de junho de 2020, “ALDIR BLANC”, no seu artigo 2º, inciso III.
10 CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES
10.1 Todas e quaisquer alterações contratuais deverão ser feitas mediante a celebração
de Termo Aditivo, com amparo nº art. 65, da Lei 8.666/93, vedada a modificação do
objeto.
10.2 A alteração de valor contratual decorrente de reajuste de preço, compensação ou
penalização financeira prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações
Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br
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orçamentárias suplementares até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de
aditamento.
11 CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
11.1 O não cumprimento das exigências deste Chamamento, bem como, do Contrato a ser
assinado, implicará na aplicação de sanções previstas no Art. 87 da lei 8.666/93, dentre as
quais: (I) advertência; (II) multa; (III) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de
contratar com a '"Administração" (por dois anos nos contratos regidos pela Lei 8.666/93); e,
recebimento de (IV) a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública. E, devolução total do valor do projeto, no caso de descumprimento do objeto da
proposta, sem prejuízos à contratante das demais cominações legais.

12 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
12.1 A inexecução, total ou parcial do Termo de Adesão ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais prevista na Lei Federal 8.666/93.
§ 1º. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrita do contratante nos
casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art.78 da Lei Federal 8.666/93.
§ 2º. A rescisão do Contrato implica no descredenciamento do CONTRATADO, o que
poderá ocorrer ainda, quando:
12.2 Forem procedentes denúncias formuladas pela Comissão de Implementação da Lei
Aldir Blanc, sobre a qualidade das atividades realizadas, incluindo as que afrontem
princípios constitucionais e em descumprimento a lei antibaixaria estadual, conforme
leciona o Art. 1º da lei 12.573 de 11 de abril de 2012.
12.3 Por Vontade própria do credenciado.
§ 3º. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I a XII, XVII do art.78 da Lei federal
8.666/932 sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido na forma do §20 do art. 79 da Lei Federal
8.666/93.
§ 4º. O CONTRATADO poderá resilir administrativamente o Contrato, na forma da Lei,
desde que comunique expressamente esta intenção com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, hipótese e em que será procedido ao seu descredenciamento.
13 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO
13.1 A fiscalização da execução do projeto relacionado a este instrumento contratual
ficará a cargo do Comitê Gestor de Implementação da Lei Aldir Blanc.
Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br
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14 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
14.1 A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
Administração, na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura,
após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento na própria Administração.
15 DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 Serão partes integrantes deste contrato:
a) Relatório de prestação de Contas Chamamento APOIO A PROJETOS CULTURAIS;
b) Termo de Referência;
15.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito,
devendo as correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas,
pois só dessa forma produzirão efeito.
15.3 A SECULT se isenta de qualquer responsabilidade relativa ao pagamento dos
cachês dos artistas, na hipótese de ser o artista representado por terceiro, pessoa física,
jurídica ou outra entidade.
15.4 Aos casos não previstos neste instrumento aplicar-se-ão os dispositivos
estabelecidos na Lei Federal nº 8.666/93.
16 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
16.1 Fica eleito o foro da Cidade de Simões Filho, Estado da Bahia, como o competente
para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes
a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 04
(quatro) vias de igual.
Simões Filho, (...) de (...) de 2020.
Secretaria Municipal de Cultura de Simões Filho

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1º......................................................
CPF

2º..............................................................
CPF

Centro Cultural Itapí João Mendes de Cerqueira - Trav. 21 de abril, s/nº, Cia I, Simões Filho-Ba, Tel.: 713396-6520.
E-mail: secult@simoesfilho.ba.gov.br
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ÓRGÃO/SETOR: SEDESC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
APOSTILAMENTO (CONTRATO Nº 0009/2019)

ESTADO DA BAHIA

ª

PREFEITURA MUNICIPAL DE simões FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA
20 AO
TERMO DE APOSTILAMENTO nº 089/20
ENTRE O
CONTRATO Nº 0009/2019, FIRMADO
BENTECH
MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO — BA E A
EIRELI-ME.
COMERCIO INFORMÁTICA E SERVIÇOS

interno, inscrIto no CNPJ
0 Município de Simões Filho, pessoa juridica de direito público Centro. CEP: 43700-000 —
359.
,
Novembro
de
07
Praça
à
sito
endereço
927 827/0001-97. com
13
Executivo, 0 lim“. Prefeito Diógenes
Simões FIlho — Bahia, neste ato representado pelo Chefe do Poder
empresa BENTECH COMERCIO
a
lado,
outro
de
e,
s.
atribuiçõe
suas
de
uso
no
Tolentino Oliveira,
o nª 28.356.331/0001-88. resolve
TICA E SERVIÇOS EIRELI-ME., inscrita no CNPJ sob

INFORMÁ
no 5 8º do art. 65 da Lei
modificar unilateralmente o Contrato nº 0009/2019. considerando o disposto
mente, e pelas
s introduzidas posterior
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alteraçõe
Cláusulas e condições seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO

alterar a dotação orçamentária para as
O presente Termo de Apostilamento tem como linaIIdade
de empresa espemalizada para
Contratação
a
referente
0009/2019,
N'
Contrato
ao
despesas relativas
toner para impressora a laser.
e
tinta
de
jato
a
impressora
para
cartucho
de
recarga
fornecimento de
a Lei

Filho, para o exerchIo de 2020. com
para atender as diversas secretarias do Municipio de Simões
nº 828/2019.
municipal
decreto
e
01/11/2019
de
1144/2019
nº
Anual
Orçamentária

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ser empenhadas nas segurntes dotações
As despesas relativas ao exercício de 2020 poderão
orçamentárias:

UNIDADE
0901
1101
1201

PROJETO/ATIVIDADE
2032
2032
2032

ELEMENTO
33.90.3000
33.90.3000
33.90.3000

FONTE
0100
7101
6102

2032/2045/2046/2051

33.90.3000

0100/0128/0129/0229

1601

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
Cláusulas e condições do Contrato
FIcam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais
e Termos Aditivos anleriores.
originário. não modificadas por este Termo de Apostilamento

LA QUARTA — DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSU
a do presente Termo, que é condição
O Município de Si ões Filho providenciará a publicação resumid
vigor a partir da data de assinatura.
Indispensável para ua eficácia, no Diário Oficial e entra em

. r Simões Filho. 03 de Novembro de 2020.
«

b

_

V

[;]/gg?“ Tolentino OliveIra
Leí no

Andre/a Pereira dos Santos
Sec Da SEDESC

DoralI e L. Gabriel
Orçamento — Mal 943579
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APOSTILAMENTO (CONTRATO Nº 0027/2019)

&

ESTADO DA BAHIA
_
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 090/2020 Ao
CONTRATO Nº 0027/2019, FIRMADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE SIMÓES FILHO - DA E A GERMAN
MANUTENÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.
0 Municipio de Simões FIlho, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
13 927,827/0001-97. com endereço sito a Praça 07 de Novembro. 359. Centro. CEP: 43.700-000 —
Simões Filho — Bahia. neste ato representado pelo Chele do Poder ExecutIvo. O Ilmº. Prefeito Diógenes
Tolentino Oliveira, no uso de suas atributções, e. de outro lado, a empresa GERMAN MANUTENÇAO
COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 03.361,123/0001—46, resolve mºdificªr
unilateralmente o Contrato nª 0027I2019, considerando o disposto no & Bº do art 65 da Lei Federal nº
8.666. de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas posteriormente, e pelas cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
O presente Termo de Apostilamento tem como finalidade alterar a dotação orçamentária para as
despesas relativas ao Contrato Nº 0027/2019. referente a Prorrogação de prazo do Contrato, referente a
prestação de serviço de manutenção, preventiva e corretiva. instalaçao, desinstalação, com fornecimento
e substituição de peças. componentes e acessórios por outros novos e originais para ar condicionados.
bebedouro. refrigeradores e câmara iria pertencentes a Prefeitura Municipal de Simões Filho-BA, para o
exercício de 2020. com a Lei Orçamentária Anual nº 1144/2019 de 01/11/2019 e decreto municipal nº

828/2019
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas relativas ao exercício de 2020 poderão ser empenhadas nas seguintes dotações
orçamentárias:

UN IDADE

PROJETO/ATIVIDADE

ELEMENTO

FONTE

0901

2032

33.90.3000 - 3330.39.00

0100

1101

2032

33.90.30.00—33.90.39.00

7101

1201

2032

3330.30.00 — 3330.39.00

6102

1601

2032/2045/2046/2051

3330.30.00 — 3330.39.00 0129/0128/0100/0229

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas e ratincadas, em seu inteiro teor. todas as demais Cláusulas e condições do
Contrato originário. não modificadas por este Termo de Apostilamento e Termos Aditivos anteriores.

CLÁUSULA QUARTA _ DA PUBLICAÇÃO
O Município de imõª Filho providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição
indispensável par sua eli 'cia. no Diário oncial e entra em vigora partir da data de assinatura.

Simões Filho, 03 de novembro de 2020,

V »

X

[ªi?/vis Tolentino Oliveira
I

ello

AMÁAXIMÉÉA
Pereira dos Santos

Sec. Da SEDESC

%]
Doralice L. Gabnel

Orçamento — Mat 943579

t

http://simoesfilho.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
03 de dezembro de 2020
Ano XII • Edição Nº 4854

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-60Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA

APOSTILAMENTO (CONTRATO Nº 0100/2018)

m
º
«

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 080/2020 AO
CONTRATO Nº 0100/2010, FIRMADO ENTRE O
MUNICIPIO DE SIMOES FILHO — BA E ZT
MANGUEIRAS LTDA-ME

O Município de Simões Filho, pessoa juridica de direito público interno, Inscrito no CNPJ
13927 827/0001-97. Com endereço sito à Praça 07 de Novembro. 359. Centro, CEP: 43700-000 —

Simões Filho iBahia. neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo. 0 lim“. Prefeito Diógenes
Tolentino Oliveira, no uso de suas atribuições, e. de outro lado. a empresa 2T MANGUEIRAS LTDA-ME,

Inscrita no CNPJ sob o nº 22.753,656/0001-18, resolve modificar unilateralmente o Contrato nº
0100/2018, considerando o disposto no 5 aº do art. 65 da Lei Federal nº 8 666. de 21 de junho de 1993,
com as alterações introduzidas posteriormente, e pelas cláusulas e condições seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
O presente Termo de Apostilamento tem como finalidade alterar a dotação orçamentária para as
despesas relativas ao Contrato Nº 0100/2018. referente a prestação de Senna: de Manutenção

Preventiva e Corretiva. com fornecimento, substituição. reposição de peças. componentes ou acessórios
por Outros novos e originais, dos veiculos que compõem a Frota Oficial da Prefeitura Municipal de
Simões Filho. para o exercicio de 2020. com a Lei Orçamentária Anual nº 1144/2019 de 01/11/2019 e
decreto municipal nº 828/2019

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas relativas ao exercicio de 2020 poderão ser empenhadas nas segumtes dotações
orçamentárias:

UNIDADE
0901
1101
1201

PROJETO/ATIVIDADE
2032
2032
2032

1601

2032/2051/2046/2045

ELEMENTO
3330.30.00 — 33.90.3900
33.90.3000 - 33.90.3900
3330.30.00 — 33.90.3900

FONTE
0100
7101
6102

3330.30.00-33303900 0100/0128/0129/0229

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
do Contrato
Ficam mantidas e ratificadas. em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições
originário, não modificadas por este Termo de Apostifamento e Termos Aditivos anteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
que é condição
O Municípioáde Simões Filho providenciará a publicação resumida do presente Termo,
assinatura.
indispensáv %%%& no Diário Oficial e entra em vigora partir da data de

<

/
“

enes Tolentino Oliveira

Simões Filho, 03 de novembro de 2020.

Amªdºs dos Santos
Sec. Da SEDESC

Doralice . Gabriel
Orçamento — Mat 943579
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ÓRGÃO/SETOR: SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020)

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 1842/2020, modalidade de licitação
ELETRÔNICO Nº. 023/2020 - SRP, Sistema Licitações-e nº 817165.

PREGÃO

OBJETO: Registro de Preço para contratação de empresa especializada em
fornecimento de FARDAMENTO ESCOLAR destinado aos alunos da Rede Pública
Municipal de Ensino de Simões Filho, composto por camisas, bermudas e shorts-saia
para o ano letivo de 2020.
TIPO: Menor Preço por Item, através do Sistema Registro de Preços.
Na forma do inciso XX, do art. 4º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, que concluiu
como vencedora a empresa:
NILCATEX TEXTIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 95.948.618/0002-75, para o item [1],
valor de R$ 82.440,00 (oitenta e dois mil e quatrocentos e quarenta reais); para o item
[2], no valor de 188.800,00 (cento e oitenta e oito mil e oitocentos reais); para o item [3],
no valor de R$ 169.950,00 (cento e sessenta e nove mil novecentos e cinquenta reais).
GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA, inscrita no CNPJ nº
03.230.915/0001-81, para o item [4], no valor de R$ 32.600,00 (trinta e dois mil e
seiscentos reais); para o item [7], no valor de R$ 59.300,00 (cinquenta e nove mil e
trezentos reais).
NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME, inscrita no CNPJ nº 03.230.915/0001-81, para o
item [5], no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais); para o item [6], no valor de
R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais).
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO – R$ 676.590,00 (seiscentos e setenta e seis mil e
quinhentos e noventa reais).

HOMOLOGO A PRESENTE LICITAÇÃO.
Simões Filho - Bahia, 01 de Dezembro de 2020.

Isacarla dos Santos Silva

Presidente da Comissão de Licitação
Autoridade Competente

Diógenes Tolentino Oliveira
Autoridade Competente
Prefeito Municipal
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