ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
PÇA. ALTAMIRANDO REQUIÃO, 27 TELEFAX (075) 3429-1221/3429-1214 CONDE -BA.
CEP 48.300.000 E – mail -pref.conde@ ig.com.br & secturismo.conde.ba@gmail.com
C.N.P.J 14.126.692/0001-23

EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2020.
Edital de Convocação de artistas e coletivos condenses
para o Prêmio da Arte Dudu Bahia do Município de Conde
para apoio financeiro oriundo da Lei de Emergência
Cultural Aldir Blanc.
O MUNICÍPIO DE CONDE, representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor ANTONIO EDUARDO LINS
DE CASTRO, através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, no uso de suas
atribuições legais, TORNA PÚBLICO que, mediante o presente edital, CONVOCA os artistas e
operadores de cultura do Município a participar do PRÊMIO DA ARTE DUDU BAHIA com vistas ao
preenchimento da programação cultural do Município de Conde como ação emergencial de
enfrentamento ao Covid-19 avençada pela Lei n° 14.017 de 29 de junho de 2020 – Lei Aldir Blanc
regulamentada pelo Decreto n°10.464 de 17 de agosto de 2020, imanentes ao Decreto de Calamidade
Pública n° 6 de 20 de março de 2020 e pelo Decreto Municipal n° 090/2020 para entrega das
propostas/portifolio neste certame de 11 de novembro até o dia 23 de novembro de 2020.
Os recursos oriundos da Lei Aldir Blanc Bahia instituída pelo presente Instrumento encontra-se prevista
no Plano de Ação aprovado na Plataforma + Brasil do Governo Federal.
1. O QUE SERÁ PREMIADO
1.1 O objetivo deste Edital é a concessão de prêmio pecuniário aos operadores culturais e artísticos da
comunidade de Conde/BA que apresentem trabalhos seja na categoria individual, seja na categoria
“coletivo”, desde que se enquadrem nas exigências do instrumento convocatório.
1.1.1 Poderão concorrer operadores de cultura e projetos de trabalhos artísticos ou culturais inéditos das
linguagens artísticas que possam ser apresentadas virtualmente, devendo ser observados todos os
protocolos sanitários recomendados pela OMS – Organização Mundial da Saúde.
1.1.2 Serão considerados também inéditos trabalhos já apresentados presencialmente que forem
adaptados para a apresentação virtual e/ou em portifólio impresso.
1.2. Na categoria “coletivo” serão selecionados até 10 (dez) projetos de trabalhos artísticos ou culturais
selecionados a partir dos critérios previstos no presente edital de PRÊMIO DE ARTE DUDU BAHIA;
1.3. Na categoria individual serão premiados até 80 (oitenta) artistas com seus respectivos trabalhos
artísticos ou culturais selecionados a partir dos critérios previstos no presente edital de PRÊMIO DE
ARTE DUDU BAHIA
2. VALORES
2.1. Os valores do prêmio para cada categoria, bem como suas descrições, estão estabelecidas no
ANEXO I – DETALHAMENTO DO OBJETO E VALORES DO EDITAL.
2.2. As tributações pertinentes recairão sobre os valores descritos no Anexo I, conforme seja o caso.
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2.3 O total de recursos disponíveis para os prêmios desta Chamada é de R$ 120.000,00 (cento e vinte
mil reais) e serão provenientes de:

DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS:
SUPLEMENTAÇÃO
ÓRGÃO

UNIDADE

06.00SECRETARIA
MUNICIPAL
06.02 –
DE
COORDENADORIA
TURISMO,
DE TURISMO E
CULTURA,
CULTURA
ESPORTE E
LAZER

FUNCIONAL /
PROGRAMA

13.392.0006 – 5.001 FOMENTO AS
ATIVIDADES
ARTISTICAS E
CULTURAIS – LEI
ALDIR BLANC

SEGUNDO A
NATUREZA
3.3.90.31 –
Premiações
Culturais, Artísticas,
Cientificas,
Desportivas e Outras.
3.3.90.36 – Outros
Serviços de Terceiros
– Pessoa Física
3.3.90.39 - Outros
Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica

13.845.0006 –5.002 - 3.3.50.43 –
CONCESSÃO DE
Subvenções Sociais
SUBSIDIO PARA
ENTIDADE ARTISTICO 3.3.60.45 –
Subvenção
E CULTURAL – LEI
Econômicas
ALDIR BLANC
Total do Crédito Adicional Extraordinário

FONTE

VALOR
(R$)

9197

40.000,00

9197

1.000,00

9197

79.000,00

9197

90.000,00

9197

359,43
210.359,43

2.4. Os recursos disponíveis para os prêmios desta Chamada poderão ser suplementados em caso de
reversão de recursos não utilizados referentes aos recursos destinados ao inciso II e/ou em uma das
duas categorias e devidamente retificado no relatório e prestação de contas referentes a LEI ALDIR
BLANC CONDE.
2.5 Em caso de não habilitação do total de propostas (10 prêmios para a Categoria I – Coletivos & 80
prêmios categoria II – individual), os valores previstos para cada categoria, serão proporcionalmente
divididos entre o total habilitados homologados neste certame.
3. QUEM PODERÁ PARTICIPAR – PROPONENTES
3.1. Poderão participar desta Premiação:
a) Pessoas Físicas:
a.1. Com atuação na área cultural;
a.2. Com idade igual ou superior a 18 anos (completos até a data de encerramento das
inscrições);
a.3. brasileiros natos ou naturalizados, domiciliados no Conde há pelo menos 24 meses até a
data do encerramento das inscrições;
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a.4. se estrangeiros com situação de permanência legalizada e residência comprovada há pelo
menos 24 meses no Conde / Bahia, até a data de encerramento das inscrições.
b) Pessoas Jurídicas de Direto Privado com atuação na área cultural há pelo menos 24 meses no Conde
/ Bahia até a data de encerramento das inscrições;
c) Grupos e coletivos com atuação cultural há pelo menos 24 meses no Conde / Bahia até a data de
encerramento das inscrições;
3.1.1 No caso de Grupos e Coletivos Culturais, serão consideradas como proponentes todas as pessoas
físicas integrantes do grupo ou coletivo cultural, representadas pelo titular respectivo, escolhidos,
mediante instrumento jurídico hábil, para essa finalidade.
3.2. Não poderão participar como proponentes:
a) membro do Comissão Municipal instituída pelo Decreto nº 090/2020 ou de comissões
permanentes ou temporárias criadas para a execução deste certame;
b) pessoa jurídica de direito privado que tenha, na composição de sua diretoria, membro
integrante do Comissão Municipal ou de outras comissões permanentes ou temporárias criadas
para a execução do PROGRAMA ALDIR BLANC CONDE;
c) quem já foi beneficiado quanto à mesma proposta por outros entes federados, no âmbito da
Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020;
d) a pessoa jurídica de direito privado, que não tenha por finalidade ou incluído no rol de
competências atuação na área cultural DA LEI ALDIR BLANC;
e) servidor público integrante dos quadros da PREFEITURA MUNICIPAL ou órgão ou entidades
executores na gestão ou operacionalização que trata o Decreto Municipal n 090/2020;
f) agente público de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade de qualquer
esfera governamental.
3.2.1 As vedações previstas no item 3.2 estendem-se aos cônjuges e companheiros, quer na qualidade
de pessoa física, quer por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios.
3.2.2 As vedações previstas nas letras “a”, “b” e “c” do item 3.2 estendem-se aos parentes até terceiro
grau, quer na qualidade de pessoa física, quer por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios.
3.2.3. O ingresso no serviço público após celebração do ajuste com a Administração não impedirá a
continuidade da execução da proposta cultural, salvo incompatibilidade com atribuições do cargo,
emprego ou função ou horário de trabalho, o que será objeto de declaração do servidor e averiguação
no órgão ou entidade de origem.
4. COMO E QUANDO SE INSCREVER
4.1 As inscrições desta Chamada estarão abertas no período de 11 de novembro de 2020, até o dia 23
de novembro de 2020, unicamente por meio de preenchimento de formulário presencial em dia úteis das
8h as 16h nas dependências da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer na Rua Duque de
Caxias sn Centro Conde. Assim como será facultada inscrição online através da submissão dos
formulários preenchidos e documentações exigidas para a inscrição.
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4.1.1 Haverá atendimento presencial durante o decorrer deste certame, em dias úteis, onde serão
distribuídas 20 a 30 fichas por dia na Rua Duque de Caixias sn Centro, dependências da Secretaria de
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.
4.1.2. Serão tomadas medidas sanitárias de higienização do local e medidas de distanciamento no
atendimento presencial, sendo obrigatório o uso de máscaras.
4.1.3 As inscrições não presencias (online) serão feitas através da submissão de arquivos (pdf-wordjpeg, dentre outro compatível ) para o e-mail específico: premiodudubahia.conde@yahoo.com
4.2 Para as inscrições no âmbito das cotas raciais serão reservados o percentual de 50% (cinquenta por
cento) do total dos recursos deste edital aos proponentes negros (as) optantes, amparados pelo Decreto
Estadual nº 20.013, de 25 de setembro de 2020; Em virtude de que em nosso Inventário Municipal haja
ocorrência de denominações e perfis socioculturais do segmento étnico afrodescendente. Assim como,
os negros são mais atingidos pela pandemia não em virtude da cor da pele, mas em razão do racismo
estrutural que os coloca em posição de desvantagem em qualquer área, inclusive a cultural.
4.2.1 Poderão concorrer aos recursos reservados os proponentes pessoas jurídicas de direito privado ou
grupos coletivos culturais descritos no item 3.1, que tenham 50% do seu corpo diretivo autodeclarados
pretos ou pardos, e os proponentes pessoas físicas que se autodeclaram pretas e pardas no ato da
inscrição, conforme o quesito cor/raça, utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE;
4.2.2 Os(as) proponentes que optarem pela cota racial deverão fornecer uma fotografia digital ou
impressa colorida tirada especificamente para o presente edital, cópia colorida do RG, além de autorizar
a divulgação desta em banco público de imagens, para fins de controle da veracidade de autodeclaração
racial;
4.2.3 O resultado da seleção dos(as) proponentes cotistas negros(as) será amplamente divulgado,
juntamente com o banco público contendo suas respectivas imagens, viabilizando assim, eventuais
impugnações de autodeclarações falsas, no mesmo prazo previsto para a interposição de recursos
contra o resultado da seleção;
4.2.4 Para a apresentação de impugnações de autodeclarações deverá ser utilizado o formulário para
recursos constante na Secretaria da Pasta e em anexo a este edital e julgado pela Comissão Municipal;
4.2.5 Em caso de não serem apresentados projetos em quantidades suficientes para a utilização dos
recursos destinados ao percentual de 50% das cotas raciais, os valores poderão ser remanejados para a
ampla concorrência automaticamente.
4.2.6 Os proponentes que optarem pelas cotas raciais, concorrerão concomitantemente aos prêmios
destinados à ampla concorrência.
5. DOS PROJETOS COLETIVOS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS & PROTIFÓLIO DOS
ARTISTAS
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5.1. Os projetos de coletivos culturais serão apresentados com observância dos roteiros específicos
acompanhados dos documentos necessários para análise, conforme estabelecido no ANEXO I do
presente Edital.
5.2 Os projetos deverão ser apresentados unicamente via formulário conforme ANEXO II, respondendo
a todos os campos, contendo os seguintes itens:
a) Identificação do Projeto de Trabalho artístico ou cultural: Identificação do Projeto de trabalho artístico
ou cultural: Título; Resumo; Apresentação, Justificativa, Objetivos, Metas e Cronograma.
b) Metodologia para projetos de formação, pesquisas e publicações.
c) Links com informações e materiais adicionais, se houver, que possam ampliar a compreensão do
projeto. Exemplos: argumentos de longas-metragens e séries, ilustrações de cenários e personagens
(animações), roteiros de videoclipes, esquetes, séries/webséries, storyboards, ementas, curadorias,
desenhos de programação, desenho de produção, estrutura técnica de evento, cópia de matérias
publicadas na imprensa, fotografias, vídeos, programas e/ou cartazes, dentre outros.
5.3. No ato de inscrição, os proponentes deverão apresentar um cronograma de trabalho do processo,
prevendo:
a) Os projetos de trabalhos artísticos ou culturais deverão ser executados até 10 de abril de 2021, com
entrega do Relatório Simplificado de Atividades até 30 de abril de 2021, com base no modelo disponível
no ANEXO, com informações e registros documentais (fotografias, cópia de matérias publicadas na
imprensa, vídeos, programas e/ou cartazes, dentre outros) que comprovem a execução do projeto, sob
pena de devolução dos recursos recebidos, devidamente atualizados monetariamente, pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro índice que vier a substituir, acrescidos de
juros simples de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês).
5.4. Os proponentes deverão apresentar no ato da inscrição um cronograma de trabalho do projeto,
prevendo o envio à Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer do resultado final dessa produção
artística no seguinte formato:
a) de conteúdo digital (gravações ou transmissões ao vivo), registrados em vídeos que podem ser
realizados com qualquer tipo de equipamento (celulares e/ou filmadoras) cuja descrição técnica seja
compatível a publicação em rede social;
b) de apresentação em versão virtual, links e textos e demais formatos com resultados que podem ser
disponibilizados de forma online.
5.4.1. Os projetos de trabalhos artísticos ou culturais entregues em formato de conteúdo digital devem
apresentar qualidade da imagem para visualização, audição e publicação na Internet; devendo ser
apresentada em formato de tela widescreem (tela 16/9 que equivale a um celular na horizontal)
respeitando cronograma de execução apresentado.
5.4.2. O premiado deverá incluir em todo material de divulgação decorrente do projeto de trabalho
artístico ou cultural selecionado as logomarcas da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e
Lazer, da Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia e do Ministério do Turismo do Governo
Federal, conforme marcas disponibilizadas no sites oficiais.
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5.5. O resultado final dessa produção artística no formato de conteúdo digital deverá ser encaminhado a
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer via e-mail e/ou presencial de acordo com a
categoria cujo projeto foi premiado, a saber: secturismo.conde.ba@gmail.com ou disponibilizando link
para acessar o conteúdo.
5.6. Cada proponente só poderá inscrever 01 (um) único projeto/premiação. Caso sejam identificados
diferentes projetos de trabalhos artísticos ou culturais apresentados pelo mesmo proponente, será
considerado apenas o último projeto enviado.
5.7 Não serão aceitos projetos prevendo aplicação de recursos em:
a) eventos cujo título contenha ações de marketing ou propaganda explícita;
b) projetos que veiculem propaganda relacionada ao tabaco, álcool, política, partidos políticos,
sindicatos, pré-candidatos a cargos públicos eletivos, de personalidades políticas;
c) projetos de conteúdo sectário ou segregacionista atinente a raça, cor, gênero, orientação
sexual e religião.
5.8 Aos proponentes individuais da CATEGORIA II a contrapartida deverá ser exclusivamente em
formato digital e/ou impresso em forma de álbum de fotos ou ainda portfólio para redes sociais, vídeos
aula, tutorias, apresentações de monólogos, dança, música, recital, dentre outras expressões artísticas e
culturais inerentes ao pleito.
6. A SELEÇÃO
6.1. A seleção dos habilitados a receber recurso da CATEGORIA I & CATEGORIA II será feita pela
comissão municipal instituída pelo Decreto Municipal n° 090/2020 com os representantes do poder
público e da sociedade civil, de reputação ilibada e reconhecido conhecimento do certame.
6.2. Os projetos de trabalhos artísticos ou culturais serão selecionados de acordo com os critérios
constantes no ANEXO III – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO.
6.3. A(s) Comissões de Seleção indicarão até 80 (oitenta) prêmios a operadores artísticos e culturais e
10 (dez) projetos artísticos e culturais selecionados e respectivos suplentes, se houver, por ordem de
classificação de pontuação no prevista no barema em anexo;
6.4. O resultado da seleção será divulgado no Diário Oficial do Município e das redes sociais da
prefeitura e demais veículos de comunicação, conforme ANEXO IV - CRONOGRAMA.
6.6. Os valores destinados a esta seleção poderão ser remanejados por ato das Comissão Municipal e
retificação no relatório do plano de trabalho desde que atendidos os critérios definidos no Anexo III –
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO.
7. HABILITAÇÃO / PREMIAÇÃO
7.1. A falta de apresentação de documentos necessários para a habilitação, listados no ANEXO V DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO, no prazo estabelecido, resultará na
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desclassificação do selecionado e na automática substituição pelo suplente, observando as indicações
de classificação das Comissões Municipal.
7.4. Caso constatado que o selecionado já foi agraciado por outro ente federado com os recursos da Lei
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, será promovida a sua desclassificação automática e
impedimento de pagamento do benefício.
7.5 O resultado da HABILITAÇÃO será divulgado no Diário Oficial do Município e nos sites oficiais da
prefeitura e redes sociais, conforme ANEXO IV – CRONOGRAMA, devendo ser providenciado o seu
arquivamento em formato PDF para cumprimento do art. 9º, §2º do Decreto federal nº 10.464/2020.
7.6 Os prêmios são intransferíveis, salvo em casos de (art. 22 do Decreto Estadual nº 20.005/2020):
a) falecimento ou invalidez do proponente;
b) desligamento do dirigente da entidade ou da empresa;
c) situações excepcionais decorrentes de fatos conjunturais, casos fortuitos ou de força maior,
regularmente comprovadas, ouvido a Comissão Gestora instituído neste Decreto.
7.7 Os projetos apresentados em co-autoria ou coletivo, selecionados para premiação, farão jus a um
único prêmio.
7.8 Em caso de premiação, o valor do prêmio será pago ao proponente responsável constante da ficha
de inscrição, sendo de responsabilidade dos co-autores ou integrantes do coletivo a divisão do valor da
premiação.
7.9 O valor total do prêmio será pago em parcela única e serão deduzidos os tributos previstos na
legislação em vigor.
7.10 Toda e qualquer despesa a ser realizada para participação no concurso será de responsabilidade
exclusiva do proponente.
7.11 O resultado final do certame será igualmente divulgado no Diário Oficial do município e nos sites
institucionais, conforme prazo estipulado no ANEXO IV - CRONOGRAMA.
8. PRAZOS PARA REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO DE PROJETO.
8.1 O cronograma e os prazos desta seleção estão estabelecidos no ANEXO IV - CRONOGRAMA,
devendo ser observados em todas as etapas pelos proponentes.
8.2 Excepcionalmente, mediante solicitação da Secretaria Municipal da pasta e/ou das comissões de
seleção, os prazos previstos poderão ser prorrogados, por ato da Comissão Municipal.
9. . IMPUGNAÇÕES E RECURSOS DAS DECISÕES
9.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital, ou para interpor recursos perante a
autoridade máxima do órgão ou entidade promotora da premiação, contra decisões administrativas que
lhe cause prejuízo, com base na aplicação da Lei Federal nº 14.017/2020, no Decreto Federal nº
10.464/2020 e no Decreto Municipal n°090/2020
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9.2 Decairá do direito de impugnar os termos do edital, ou de recorrer de decisões administrativas
perante o órgão ou entidade promotora da premiação a proponente que não o fizer nos prazos aqui
previstos.
9.3 A impugnação feita tempestivamente pelo proponente não a impedirá de participar da premiação até
que seja proferida decisão final na via administrativa.
9.4 O proponente poderá impugnar o edital ou interpor recurso contra decisão administrativa no prazo de
02 (dois) dias corridos a contar da publicação do respectivo ato ou decisão no Diário Oficial do Município
(a saber < http://portaldatransparencia.com.br/prefeitura/conde/> e no boletins com links da publicação
oficial
na
fanpage/página
da
secretaria
de
turismo,
cultura,
esporte
e
lazer
(https://www.facebook.com/STCELCondeBA/) , conforme CRONOGRAMA DO ANEXO IV.
9.5 Os recursos em relação às decisões desta seleção devem ter motivação claramente indicada, e ser
objetivamente fundamentados, conforme ANEXO VI – FORMULÁRIO PARA RECURSOS, e entregues
presencialmente na Secretaria Municipal da pasta e/ou por email: premiodudubahia.conde@yahoo.com
9.6 O não recebimento de recurso em decorrência de eventuais extravios é de inteira responsabilidade
do proponente.
9.7. A(s) Comissão(ões) e/ou autoridades terá(ao) o prazo de até 05 (cinco) dias corridos para decidir o
recurso.
9.8 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10. REALIZAÇÃO DO PROJETO.
10.1. Os proponentes selecionados em ambas categorias ficam cientes de que terão o encargo de
executar, integralmente o projeto selecionado (Categoria I – Premio Dudu Bahia - Coletivo e uma
apresentação de portfólio , no prazo e condições estabelecidas no certame;
10.2 Os artistas individuais premiados (Categoria II – Prêmio Dudu Bahia - individual) devem entregar
seu material (impresso/digital/link) para a composição do portifólio dos premiados.
10.2. O não cumprimento do objeto selecionado no prazo previsto sujeitará o proponente premiado às
implicações legais, descritas na Lei Federal nº 14.017/2020, no Decreto Federal nº 10.464/2020, e no
Decreto Estadual nº 20.005/2020 e no Decreto Municipal n090/2020.
10.3. Havendo necessidade de alteração do cronograma, após a divulgação do resultado da habilitação,
o proponente deve encaminhar via E-MAIL, de acordo com a categoria cujo projeto foi selecionado, a
saber premiodudubahia.conde@yahoo.com à Secretaria Municipal da pasta, em até 05 (cinco) dias
prévios à execução do seu objeto, solicitação escrita e devidamente justificada, ficando a critério da
Secretaria Municipal acatar ou não a solicitação.
10.4. O valor bruto do prêmio encontra-se estabelecido por categoria no ANEXO I – DETALHAMENTO
DO OBJETO E VALORES DO EDITAL, e, será depositado em conta bancária (corrente ou poupança)
fornecida pelo proponente/premiado e/ou gerada pela Agência Bancária do Banco do Brasil responsável
pelo repasse no município em até 30 (trinta) dias após a divulgação do resultado final do concurso,
condicionado a entrega do recibo devidamente preenchido e assinado conforme modelo no ANEXO IX.
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10.5. No caso do proponente habilitado ser Pessoa Jurídica, a conta bancária a ser apresentada deverá
ser de Pessoa Jurídica.
10.6. A execução do projeto será acompanhada de forma remota pela Secretaria De Turismo, Cultura,
Esporte e Lazer de Conde.
10.7. As produções artísticas premiadas poderão ser publicadas nas plataformas virtuais dos
proponentes configuradas de modo a permitir o acesso público, após a aprovação da aplicação de
marcas e condições técnicas de conteúdo pela Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de
Conde.
10.8 Toda e qualquer publicação/postagem nas Redes Sociais dos proponentes – referentes aos
projetos premiados - deverá vir acompanhada das hashtags #premiodudubahia #leialdirblancbahia
#leialdirblancconde.
10.10. A Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Conde publicará em suas redes, sites e
demais ambientes virtuais, todos os produtos oriundos deste edital, como maneira de divulgar e difundir
o referido certame e seus resultados, podendo ser publicados também nas plataformas virtuais das TVs
e blogs de notícias e do Governo da Bahia, com o intuito de construir uma rede transversal entre os
conteúdos digitais, potencializando as audiências dos produtos artísticos.
11. CESSÃO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS E FORNECIMENTOS DOS DADOS TECNOLÓGICOS
11.1 O autor e co-autores do trabalho artístico, ao aceitarem a premiação, cedem ao órgão ou entidade
promotora da premiação, sem ônus e sem necessidade de autorização prévia, seus direitos patrimoniais
de autor, conforme ANEXO XI – TERMO DE PREMIAÇÃO E CESSÃO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS
E DE IMAGEM.
11.2 Os projetos e as obras deles resultantes, bem como suas imagens poderão ser utilizadas para
modalidades como: reprodução parcial ou integral em qualquer suporte, incluindo digitalização;
distribuição; comunicação ao público por quaisquer modalidades e forma, tais como exibições e
exposições; colocação à disposição do público por intermédio do sítio internet e outras modalidades de
utilização existentes ou que venham a ser inventadas.
11.3 O proponente vencedor autoriza a Administração a fazer uso do objeto entregue quando julgar
conveniente.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. As inscrições serão gratuitas, ficando o proponente responsável por custos advindos da produção
e veiculação de seu projeto, bem como pagamentos de direitos autorais e outros recolhimentos legais,
caso ocorra.
12.2. A inscrição nessa seleção implicará na plena aceitação de todas as condições estabelecidas neste
Edital e nos seus anexos.
12.4. O premiado autorizará o Governo Municipal, Governo da Bahia, Governo Federal e/ou entidades
parceiras a difundir e/ou compartilhar todos os produtos decorrentes deste edital, em suas redes sociais,
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sites ou outro canal de divulgação, por tempo indeterminado, sempre reservando o direito dos créditos
do autor da produção como execução do Programa Aldir Blanc em Conde- Bahia.
12.5. Ao se inscrever, o proponente declarará que todas as informações prestadas são verdadeiras e
que os elementos ou qualquer tipo de trabalho utilizado ou incluído no projeto 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.
12.6. Os projetos não podem estar relacionados a conteúdos que desrespeitem as diversidades
religiosas, sexuais, de gênero, geracionais, os direitos da pessoa com deficiência, bem como os direitos
humanos em geral.
12.7. A Secretaria Municipal da pasta reserva-se o direito de comunicar-se com os proponentes através
de outras formas, a exemplo de telefones institucionais e visitas presenciais, mas esta faculdade não
isenta o proponente da obrigação de acompanhar o Diário Oficial e o site da Secretaria de Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer nas datas previstas para divulgação dos resultados.
12.8. À Prefeitura Municipal de Conde fica reservado o direito de ampliar, prorrogar, revogar ou anular o
presente Edital, havendo motivos ou justificativas para tais procedimentos, devidamente apresentados
nos autos do processo de origem.
12.9. Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Secretaria Municipal de Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer situada a rua Duque de Caxias Centro Conde, e, através do e-mail:
premiodudubahia.conde@yahoo.com ou ainda o email institucional secturismo.conde.ba@gmail.com
12.10. É vedada a seleção de projetos apresentados por proponente já beneficiado quanto à mesmo
projeto de trabalho cultural por outros entes federados, no âmbito da Lei Federal nº 14.017, de 29 de
junho de 2020, conforme regulamentado pelo art. 25, III do Decreto estadual nº 20.005/2020.
12.10.1 Em caso de seleção em mais de uma chamada pública, é de responsabilidade do proponente
optar e executar apenas um dos projetos selecionados em certames distintos.
12.10.1.1 Em caso de proponente pessoa jurídica, a presente regra se estende a todos os sócios.
12.10.1.2 Em caso de grupos com representantes pessoas físicas, a presente regra se estende a
todos(as) integrantes do grupo.
12.11. Os proponentes deverão autorizar previamente as entidades promotoras do Prêmio a tratar seus
dados pessoais, sendo formalmente informados, no momento da solicitação de autorização, de que eles
não serão utilizados para quaisquer outros fins que não o cadastramento da inscrição e processos
relativos ao Prêmio, conforme preconiza a Lei n°13.709, de 2019, que dispõe sobre a proteção de dados
pessoais.
12.12. Os casos omissos relativos a este Edital serão decididos pela Comissão Municipal de
implementação das ações emergenciais destinadas ao setor cultural instituída no Decreto n°090/2020 .
ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO
PREFEITO DE CONDE
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ANEXOS
ANEXO I – DETALHAMENTO DO OBJETO E VALORES DO EDITAL
ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ONLINE
ANEXO III - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
ANEXO IV - CRONOGRAMA
ANEXO V – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
ANEXO VI – FORMULÁRIO PARA RECURSO
ANEXO VII –MODELO DE AUTODECLARAÇÃO
ANEXO VIII – RELATORIO SIMPLIFICADO DE ATIVIDADES
ANEXO IX - RECIBO DE PAGAMENTO DE PRÊMIO
ANEXO X – TERMO DE PREMIAÇÃO E CESSÃO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS
ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE AUTORIA PRÓPRIA
ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE CO-AUTORIA
ANEXO XIII- DECLARAÇÃO DE NÃO PERCEPÇÃO DE OUTRO BENEFÍCIO COM RECURSOS
PROVENIENTES DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020
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ANEXO I – DETALHAMENTO DO OBJETO E VALORES DO EDITAL
1. Áreas culturais envolvidas nesta seleção: Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Dança, Literatura, Música
e Teatro dentre outras expressões artísticas denominadas no Inventário Municipal de Cultura.
2. Quantidade limite para projeto por proponentes:
2.1. Para apresentação de projeto: 01 (uma) por proponente;
2.2. Para inscrição na Prêmio Dudu Bahia: 01 (uma) por proponente;
2.3. Caso se identifique mais de 01 (uma) projeto com uso de CPF e CNPJ envolvendo um mesmo
proponente, será considerada o último projeto apresentado com base no registro de inscrição.
3. Não serão aceitos projetos relacionados a obras ou reformas em bens móveis ou imóveis.
4. O valor global disponível para este Edital e respectiva dotação orçamentária é de R$
120.000,00(cento e vinte mil reais) que serão repassados aos projetos premiados e operadores através
de parcelas únicas, podendo haver suplementação por meio de recursos revertidos à Unidade
Orçamentária dos recursos da Lei Aldir Blanc.
5. O valor reservado para as cotas raciais previstas no item 4.2 deste edital será de 50% cinquenta
porcento do valor global.
7. Todos os projetos deverão ser executados até 10 de abril de 2021, considerando o art. 16 do Decreto
Federal nº 10.464/2020, através de entregas que possam ser transmitidas pela internet ou
disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, e descritas no Relatório
Simplificado de Atividades.
8. Este edital abrange as linguagens das artes: artes visuais; audiovisual; circo; dança; literatura;
música; e teatro. E em cada uma dessas linguagens estão previstos projetos nas categorias de:
formação, criação/produção, difusão, memória e pesquisa, dentre outras expressões artísticas e
culturais especificadas no Inventário Municipal de Cultura.
Meta de Premiação/apoio
CATEGORIA
I
–
MANIFESTAÇÕES
DE
ARTE E CULTURA DE
CONDE

Descrição da ação
Premiação/apoio
para
até 10 Projetos de
artístico
e
cultura
proposto por operador
individual,
grupo,
coletivo, associação, etc.
CATEGORIA
II
– Premiação
individual
PRÊMIO DUDU BAHIA
para até 80 (oitenta)
operadores de cultura
que
apresentem
condicionalidades
por
meio de portifólio de
atividades desenvolvidas
nos últimos 24 meses e
contrapartida de cessão
material
digital
e/ou
impresso.

Valor
Valor total
R$ até 8.000,00 R$80.000,00
por projeto

R$
(quinhentos
per capta)
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ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO & DECLARAÇÕES (modelo oficial para formatação e
impressão)
1. Título do Projeto de trabalho cultural
2. Identificação do Proponente: a) Pessoa Física ou Pessoa Jurídica ou Grupos
PESSOA FÍSICA  Nome Civil
 Nome Social (se buscará utilizar como referencial este NOME)
 Identidade de Gênero
 Data de Nascimento

Naturalidade

 RG

CPF

 Raça/Cor
 Endereço Completo
 Grau de instrução
 Renda Familiar
( ) Até 1 Salário mínimo (
 Telefone

) De 1 até 2 salários mínimos

 Tem rede social?
Diga qual e como se identifica
Para Pessoa Jurídica
 Razão Social
 CNPJ
 Endereço Completo
 Faturamento Anual
 Telefone
 Tem rede social? Diga qual e como se identifica
 Representante Legal
 Data de Nascimento
 RG
 Endereço Completo
 Grau de instrução
 Telefone
 Tem rede social? Diga qual e como se identifica

 Raça/Cor
CPF
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Para Grupos representados por Pessoa Física
 Nome do Grupo
 Representante Legal
 Data de Nascimento
 RG
 Endereço Completo
 Anexe: Relação de Membros com CPF
 Telefone

 Raça/Cor
CPF

 Tem rede social? Diga qual e como se identifica

3. Concorrerá aos Critérios de Reserva de Cotas Raciais?
( ) sim
(
) não
3.1. Em caso positivo, anexar aqui a Autodeclaração assinada, conforme modelo disponibilizado.
3.2. Em caso positivo, anexar aqui uma foto colorida e da cópia colorida do RG.

5. Área artística de atuação do projeto de trabalho cultural (múltipla escolha)
a) Audiovisual
b) Artes Visuais
c) Circo
d) Dança
e) Literatura
g) Teatro
h) outras: ___________________

f) Música

6. Selecione a categoria que seu projeto de trabalho cultural se enquadra / Prêmio (múltipla escolha)
a) Audiovisual
b) Artes Visuais
c) Circo
d) Dança
e) Literatura
f) Música
g) Teatro
h) outras: ___________________
7. Ambiente de realização das apresentações dos premiados ou dos projetos artísticos e culturais.
a) Virtual
b) espaço público
c) Outros:
8. Categoria pleiteada nesse certame:
(
) Categoria I – Manifestações Culturais de Conde
Titulo do Projeto:
(
) Categoria II – Prêmio das Artes Dudu Bahia
Titulo do Portifólio:
8.1 Para a Categoria I – Manifestações Culturais de Conde é necessário apresentar um projeto escrito
(formato pdf e/ou impresso ou manuscrito ) com os seguintes especificidades do item 9
8.2 Para Categoria II – Prêmio da Arte Dudu Bahia. Entregar portifólio individual artístico (em formatos
impresso ou digital) realizado nos últimos 24 meses e formulários inerentes a este certame. Através do
email: <premiodudubahia.conde@yahoo.com>
9. Para a Categoria I – Manifestações Culturais de Conde é necessário apresentar um projeto escrito
(formato pdf e/ou impresso ) com os seguintes especificidades:
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FORMULÁRIO
9.1 Resumo do Projeto de trabalho cultural (500 caracteres)
Descreva de maneira clara e objetiva o que será realizado caso a projeto de trabalho cultural seja aprovada.

9.2 Descrição Geral
O que será realizado com o projeto de trabalho cultural apresentado:
Quais manifestações artísticas ele valorizará?

A que público ele se destina?

Descrição da estimativa orçamentária em reais R$ (preencha ou anexe o orçamento do projeto)

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descrição

Total
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9.3. Metodologia - Descritivo da metodologia e os procedimentos do projeto.

9.4. Objetivos
Descreva, de maneira clara, quais os objetivos a serem atingidos com a realização do projeto de
trabalho cultural.

9.5. Justificativa
Por que a realização deste projeto de trabalho cultural é importante?

9.6 Metas

Ações:

M1

A1

M2

A2
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9.7 Cronograma de Trabalho
Descreva os passos a serem seguidos, permitindo a clara compreensão de como será realizado o
projeto de trabalho cultural incluindo as etapas com datas de início e término para as mesmas de:
ETAPA

INICIO

TERMINO

Pré-produção:
Produção:
Pós-produção: *início/
Divulgação: *início/
Prestação de contas: *
Relatório final de atividades: *


9.8 Equipe Envolvida
Anexe/Liste os nomes dos profissionais responsáveis pela identidade do projeto, incluindo as respectivas
funções.
9.9 Anexe Currículos (obrigatório para o proponente responsável e opcional para os demais colaboradores)
Liste aqui as atividades já realizadas pelos profissionais responsáveis pela identidade do projeto de trabalho
cultural.
9.10. Anexe Documentação Complementar | Links

10. Para CATEGORIA II PREMIO DUDU BAHIA é necessário entrega de portifólio de artístico e cultural
do candidato a receber premiação em formato impresso/digital ou link da web. Entregues ou enviados
para o email premiodudubahia.conde@yahoo.com
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ASSINAR DECLARAÇÕES
11. Declaração de Residência
( ) Declaro atuar no segmento artístico-cultural e residir na Bahia há pelo menos 24 meses e com a
finalidade de viabilizar o processo de participação da projeto de trabalho cultural acima mencionada no
presente certame, declaro, nos termos da Lei Federal n. 7.115 de 29 de agosto de 1983, residir no
seguinte endereço:
12. Declaração de Veracidade das Informações
(
) DECLARO serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação
falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além de, caso
configurada a prestação de informação falsa, apurada posteriormente à premiação da projeto de
trabalho cultural de minha autoria, em procedimento que assegure o contraditório e a amplo defesa,
ensejar a restituição da premiação e cancelamento da projeto de trabalho cultural no presente certame.
13. Declaração de autorização de publicação dos produtos e de tratamento de seus dados pessoais.
( ) Declaro que OS ENTES FEDERADOS estão autorizadas a publicar em suas redes, sites e demais
ambientes virtuais, todos os produtos oriundos deste edital, por tempo indeterminado, sempre
reservando o direito dos créditos do autor da produção, como maneira de divulgar e difundir o referido
certame e seus resultados, podendo ser publicados também nas plataformas virtuais do Governo da
Bahia, com o intuito de construir uma rede transversal entre os conteúdos digitais, potencializando as
audiências dos produtos artísticos, bem como de tratar os dados pessoais aqui fornecidos para os
procedimentos referentes à premiação.
14.Declaração de Concordância – Cota Racial
(
) Declaro que concordo com a divulgação da minha imagem para fins de controle da veracidade
de autodeclaração racial.
.
15. Declaração de que não se enquadra nas vedações do item 3.2 do presente Edital.
(

) Declaro que não me enquadro nas vedações do previstas neste Edital.

16. Declaração de Concordância
(
) DECLARO que concordo com todos os Termos do presente Edital e nas especificidades acima
assinaladas deste documento.
ASSINATURA DO PROPONENTE:
Conde, _____/_________/2020
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ANEXO III - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
1 - A seleção tem como parâmetros as diretrizes da Política Estadual de Cultura (Lei nº 12.365/2011) e
do Plano Estadual de Cultura (Lei nº 13.193/2014). Uma vez organizadas por categoria, a Comissão
Temática considerará na análise dos projetos os seguintes aspectos:
Critério a) Conteúdo, fins e contexto do projeto, priorizando-se:
i. Criatividade, inovação e/ou singularidade;
ii. Relevância no contexto sociocultural de sua realização;
Critério b) Consonância com as políticas estaduais de cultura, priorizando-se:
i. consonância com a Lei Orgânica da Cultura (Lei nº 12.365/2011 em especial os incisos I, II e IV do Art.
5º), o Plano Estadual de Cultura (Lei nº 13.193/2014 em especial §§ 3º, 4º e 5º do Art. 9º) e as
prioridades previstas no Anexo I da Lei nº 14.101/2019;
ii. Capacidade estruturante, sustentabilidade e efeito multiplicador, incluindo articulações e/ou parcerias
integrantes do projeto;
iii. Estratégias de democratização de acesso e acessibilidade.
Critério c) Viabilidade técnica, priorizando-se:
i. Clareza, consistência das informações e coerência na composição do projeto;
ii. Coerência e razoabilidade dos itens de despesas e seus valores, bem como relação custo/benefício;
iii. Capacidade do proponente e/ou equipe técnica para execução satisfatória do projeto de trabalho
cultural.
2 - Cada projeto será avaliado individualmente em cada objeto/categoria pelos membros da Comissão,
sendo atribuída pontuação (em números naturais inteiros) específica para cada critério assim
escalonada:
- Nota de 0 (zero) – Não atende;
- Nota de 1 a 3 - Não atende satisfatoriamente
- Nota de 4 a 6 - Atende parcialmente
- Nota de 7 a 10 - Atende satisfatoriamente
3 - A avaliação será acrescida de pontos adicionais atribuídos de maneira cumulativa, se constatadas as
seguintes situações:
3.1 Critério de Gênero e Identitário- Constatação de diversidade de gênero (apresentados na inscrição
e declarações):
3.1.1 Profissionais Mulheres - projetos que possuem um ou mais profissionais mulheres na condição
de Proponente (Pessoa Física) ou na função de Produtora Executiva (Pessoa Jurídica)
3 pontos para presença de pelo menos uma profissional.
3.1.2 Profissionais LGBTQI+ - projetos que possuem um ou mais profissionais na condição de
Proponente (Pessoa Física) ou na função de colaborador.
Para fins de aplicação do presente será considerado o NOME SOCIAL.
3 pontos para presença de pelo menos um profissional LGBTQI+
3.1.3Critério de Culturas identitárias Afrodescendente e Indígena - Constatação de temáticas
relacionada a diversidade étnica e cultural
Pontuação - 06 pontos
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3.2 Critério Qualitativo e Quantitativo dos indicativos socioculturais
i) Critério do Currículo do Proponente - Realização comprovada de projetos e outras ações no
segmento cultural pretendido.
02 (dois pontos) por cada ação comprovada através de certificados, declarações, mídias, portifólios,
fotos, dentro outros meios que comprovem as ações atestadas no ato da inscrição ou enviadas em
arquivos digitalizados por e-mail a saber premiodudubahia.conde@yahoo.com
ii) Critério Quantitativo -Referência ao número estimado dos agentes de cultura e público alvo
envolvidos na proposta, em observância aos números previstos projeto apresentado:
 Até 60 pessoas no total: 06 pontos
 De 61 a 120 pessoas: 12 pontos
 Acima de 121 pessoas: 18 pontos
3.3 Critério da Diversidade étnico-racial – Auto declaração do proponente como afrodescendente,
indígenas.
Será atribuído 06 pontos caso o proponente seja constatada a veracidade da declaração
4 - Da soma total das pontuações atribuídas por cada membro da Comissão, obter-se-á, por meio de
SOMATÓRIO aritmético simples, dispondo o resultado final em ordem decrescente de pontuação total e
crescente em colocação final.
5 - Serão classificados os proponentes que atenderem às disposições deste Edital e seus anexos e
cujas projetos alcançarem a pontuação mínima de 50 (quarenta e dois) pontos.
6 - A soma das pontuações dos Critérios atribuída por cada membro da Comissão de Seleção, poderá
ser acrescida em pontos, sendo constatada as situações de aplicação dos Critérios do critério.
7 – Sobre o Critério de diversidade de raça, considera-se:
7.1. Profissionais Negros - projetos que possuem profissionais negros – autodeclarados negros na
condição de Proponente (Pessoa Física) e/ou na função de Produtor(a) Executivo(a) (Pessoa Jurídica)
serão aplicadas as cotas raciais (50% das propostas selecionadas e pontuações extra).
7.2. Para atendimento da participação por cotas raciais é necessária a apresentação de uma foto
colorida, da cópia colorida do RG e do Anexo VII devidamente preenchido que compreende a
autodeclaração de raça/cor, assumindo a responsabilidade civil e penal sobre a declaração anexada a
projeto de trabalho cultural, conforme o quesito utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE.
7.3. A autodeclaração é facultativa. Caso o proponente não opte pela Política de Reserva de COTA,
concorrerá apenas às vagas destinadas à ampla concorrência.
7.4. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será excluído da Seleção e, em caso
de ter sido premiado, ficará sujeito à anulação da sua premiação e devolução dos valores ao erário, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, conforme art. 40 do Decreto Estadual nº 20.005/2020.
7.5. Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo(a) proponente no ato da inscrição, sem
prejuízo da apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal.
7.6. O proponente negro que não realizar a inscrição conforme instruções constantes deste Edital, não
poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
8. Será critério de desempate dos projetos: i) a maior quantidade de agentes artístico-culturais
participantes da equipe.
8.1Persistindo, verificar-se-á a maior quantidade de beneficiado (público alvo)
8.2. Em caso de persistência do empate, será decido por sorteio.
9. Não serão admitidos projetos:
a. Com conteúdos que desrespeitem as diversidades religiosas, sexuais, de gênero, geracionais, os
direitos da pessoa com deficiência, bem como os direitos humanos em geral;
b. Que envolvam promoção pessoal de autoridades que ocupem cargos públicos e a promoção de
partidos políticos.
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BAREMA E FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO
PROJETO:
PROPONENTE:
AVALIADOR:
SEGMENTO:
TELEFONE:

EMAIL:

CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS E TÉCNICOS
- Cada projeto será avaliado individualmente em cada objeto/categoria pelos membros da Comissão,
sendo atribuída pontuação específica para cada critério assim escalonada:
- Nota de 0 (zero) – Não atende;
- Nota de 1 a 3 - Não atende satisfatoriamente
- Nota de 4 a 6 - Atende parcialmente
- Nota de 7 a 10 - Atende satisfatoriamente
Critério a) Conteúdo, fins e contexto do projeto, priorizando-se:
i. Criatividade, inovação e/ou singularidade;
ii. Relevância no contexto sociocultural de sua realização;
Critério b) Consonância com as políticas estaduais de cultura, priorizando-se:
i. consonância com a Lei Orgânica da Cultura (Lei nº 12.365/2011 em
especial os incisos I, II e IV do Art. 5º), o Plano Estadual de Cultura (Lei nº
13.193/2014 em especial §§ 3º, 4º e 5º do Art. 9º) e as prioridades previstas no
Anexo I da Lei nº 14.101/2019;

ii. Capacidade estruturante, sustentabilidade e efeito multiplicador,
incluindo articulações e/ou parcerias integrantes do projeto;
iii. Estratégias de democratização de acesso e acessibilidade.
Critério c) Viabilidade técnica, priorizando-se:
i. Clareza, consistência das informações e coerência na composição
do projeto;
ii. Coerência e razoabilidade dos itens de despesas e seus valores,
bem como relação custo/benefício;
iii. Capacidade do proponente e/ou equipe técnica para execução
satisfatória do projeto de trabalho cultural.
SUB – TOTAL I
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PONTUAÇÃO ADICIONAL
CRITÉRIOS SOCIOCULTURAL
Profissionais Mulheres - projetos que possuem um ou mais
profissionais mulheres na condição de Proponente (Pessoa Física) ou
na função de colaboradora/produtora.
03 pontos para presença de pelo menos uma profissional mulher.
Profissionais LGBTQI+ - projetos que possuem um ou mais
profissionais na condição de Proponente (Pessoa Física) ou na função
de colaborador.
Para fins de aplicação do presente será considerado o NOME SOCIAL:
03 pontos para presença de pelo menos um profissional LGBTQI+
Critério de Culturas identitárias Afrodescendente e Indígena Constatação de temáticas relacionada a diversidade étnica e cultural
no PROJETO proponente
Pontuação - 06 pontos
Critério Qualitativo e Quantitativo
i)Critério do Currículo do Proponente - Realização comprovada de
projetos e outras ações no segmento cultural pretendido.
02 (dois pontos) por cada ação comprovada (sendo permitidas no
máximo 6 comprovações subtotalizando 12 pontos) através de certificados,
declarações, mídias, portifólios, fotos, dentro outros meios que
comprovem as ações atestadas no ato da inscrição ou enviadas em
arquivos
digitalizados
por
e-mail
a
saber
premiodudubahia.conde@yahoo.com
ii)Critério Quantitativo -Referência ao número estimado dos agentes
de cultura e público alvo envolvidos (presencialmente) na proposta, em
observância aos números previstos projeto apresentado:
 Até 60 pessoas no total: 06 pontos
 De 61 a 120 pessoas: 12 pontos
 Acima de 121 pessoas: 18 pontos
Critério da Diversidade étnico-racial – Auto declaração do
proponente como afrodescendente, indígenas.
Será atribuído 06 pontos caso o proponente seja constatada a
veracidade da declaração
SUBTOTAL II

P.S.: Contatos
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SOMATÓRIO
SUBTOTAL 1
SUBTOTAL 2
TOTAL

ASSINATURA DO MEMBRO AVALIADOR
DATA:

HORAS:

LISTA DE PONTUAÇÃO GERAL
CANDIDATO
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PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
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ANEXO IV – CRONOGRAMA DA SELEÇÃO – PRAZOS DAS ETAPAS DO CERTAME
Para efeito de contagem, todos os prazos são em dias corridos salvo onde indicado contrário
Prazo inicial para Apresentação de 11/11/2020
projetos (categoria I) e portifólio individual
(Categoria II)
Prazo final para Apresentação de projetos 23/11/2020
(categoria I) e portifólio individual
(Categoria II)
26/12/2020
Resultados preliminares
Prazo para apresentação de
recursos.
Homologação dos resultados

ATÉ 03/12/2020

Publicação D.O

07/12/2020

Encaminhamentos contábeis

09/12/2020

Prestação de contas

ATÉ 31/12/2020

07/12/2020
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ANEXO V – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
(Estes documentos NÃO precisam ser enviados para a inscrição. Eles deverão ser enviados, conforme apenas
pelos selecionados e/ou suplentes, se for o caso, no período de habilitação)

Pessoas Físicas:
a. Cópia colorida de um documento de identificação (RG ou CNH ou Carteira de Trabalho ou Passaporte ou
outro documento de identificação com validade no território nacional) que contenha, ao menos, o nome da
mãe; ou nome do pai;
b. Cópia de situação de permanência legalizada, para estrangeiros;
c. Cópia do CPF (documento de validade emitido no site da Receita Federal);
D. Recibo de pagamento de prêmio devidamente assinado ();
d. Cópia legível de documentos com dados bancários (deve conter nome do proponente, nome do banco,
número da agência, número da conta, tipo de conta, cidade e estado) – a exemplo o extrato bancário;
e. Comprovante de endereço, a exemplo de conta de água, luz, telefone, e correspondência bancária;
f) Declaração assinada de autoria própria ou declaração de co-autoria (o que couber), conforme modelos
disponibilizados;
g) Declaração assinada de não percepção de outro benefício com recursos provenientes da lei federal
14.017/2020, conforme modelo disponibilizado.
Pessoas Jurídicas:
a. Cópia de registro público no caso de empresário individual;
b. Cópia, em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com
suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o
caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais
administradores;
c. Cópia, no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais
alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de
eleição e investidura dos atuais administradores;
d. Cópia do CNPJ;
e. Cópia do comprovante de endereço da instituição (água, luz, telefone, correspondência bancária, ou
contrato formal de locação e outros documentos que comprovem a sede da instituição proponente);
f. Cópia legível de documentos com dados bancários (deve conter nome da empresa, nome do banco,
número da agência, número da conta, tipo de conta, cidade e estado) - a exemplo do cabeçalho do extrato
bancário;
g. Recibo de pagamento de prêmio devidamente assinado ();
h) Declaração assinada de autoria própria ou declaração de co-autoria (o que couber), conforme modelos
disponibilizados;
i) Declaração assinada de não percepção de outro benefício com recursos provenientes da lei federal
14.017/2020, conforme modelo disponibilizado.
Grupos representados por pessoa física:
a. Cópia colorida e um documento de identificação (RG ou CNH ou Carteira de Trabalho ou Passaporte ou
outro documento de identificação com validade no território nacional) que contenha, ao menos, o nome da
mãe; ou nome do pai do representante escolhido para esse fim;
b. Cópia de situação de permanência legalizada, para estrangeiros;
c. Cópia do CPF (documento de validade emitido no site da Receita Federal);
d. Recibo de pagamento de prêmio devidamente assinado ();
e. Cópia legível de documentos com dados bancários (deve conter nome da empresa, nome do banco,
número da agência, número da conta, tipo de conta, cidade e estado) - a exemplo o extrato bancário;
f. Documento de comprovação de representação do grupo, assinado pelos integrantes devidamente
identificados com RG ou CPF;
g) Declaração assinada de autoria própria ou declaração de co-autoria (o que couber), conforme modelos
disponibilizados;
h) Declaração assinada de não percepção de outro benefício com recursos provenientes da lei federal
14.017/2020, conforme modelo disponibilizado.
P.S.: Contatos
Secretário Municipal Zironaldo Nunes Barros 75 999621707; Assessor Lúcio 75 999933716

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
PÇA. ALTAMIRANDO REQUIÃO, 27 TELEFAX (075) 3429-1221/3429-1214 CONDE -BA.
CEP 48.300.000 E – mail -pref.conde@ ig.com.br & secturismo.conde.ba@gmail.com
C.N.P.J 14.126.692/0001-23

CHECK LIST DOCUMENTOS –
Pessoas Físicas:
ITEM
a. Cópia colorida de um documento de identificação (RG -CNH - Carteira de Trabalho - Passaporte ou outro
documento de identificação com validade no território nacional) que contenha, ao menos, o nome da mãe; ou nome
do pai;
b. Cópia de situação de permanência legalizada, para estrangeiros;
c. Cópia do CPF (documento de validade emitido no site da Receita Federal);
d. Recibo de pagamento de prêmio devidamente assinado;
e. Cópia legível de documentos com dados bancários (deve conter nome do proponente, nome do banco, número
da agência, número da conta, tipo de conta, cidade e estado) – a exemplo do cabeçalho do extrato bancário;
f. Comprovante de endereço, a exemplo de conta de água, luz, telefone, e correspondência bancária;
g) Declaração assinada de autoria própria ou declaração de co-autoria (o que couber), conforme modelos
disponibilizados;
h) Declaração assinada de não percepção de outro benefício com recursos provenientes da lei federal 14.017/2020,
conforme modelo disponibilizado.

Pessoas Jurídicas:
a. Cópia de registro público no caso de empresário individual;
b. Cópia, em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos
documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores;
c. Cópia, no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais
alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e
investidura dos atuais administradores;
d. Cópia do CNPJ;
e. Cópia do comprovante de endereço da instituição (água, luz, telefone, correspondência bancária, ou contrato
formal de locação e outros documentos que comprovem a sede da instituição proponente);
f. Cópia legível de documentos com dados bancários (deve conter nome da empresa, nome do banco, número da
agência, número da conta, tipo de conta, cidade e estado) - a exemplo do cabeçalho do extrato bancário;
g. Recibo de pagamento de prêmio devidamente assinado (ANEXO IX);
h) Declaração assinada de autoria própria ou declaração de co-autoria (o que couber), conforme modelos
disponibilizados
i) Declaração assinada de não percepção de outro benefício com recursos provenientes da lei federal 14.017/2020,
conforme modelo disponibilizado

Grupos representados por pessoa física:
a. Cópia colorida e um documento de identificação (RG ou CNH ou Carteira de Trabalho ou Passaporte ou outro
documento de identificação com validade no território nacional) que contenha, ao menos, o nome da mãe; ou nome
do pai do representante escolhido para esse fim;
b. Cópia de situação de permanência legalizada, para estrangeiros;
c. Cópia do CPF (documento de validade emitido no site da Receita Federal);
d. Recibo de pagamento de prêmio devidamente assinado ;
e. Cópia legível de documentos com dados bancários (deve conter nome da empresa, nome do banco, número da
agência, número da conta, tipo de conta, cidade e estado) - a exemplo do cabeçalho do extrato bancário;
f. Documento de comprovação de representação do grupo, assinado pelos integrantes devidamente identificados
com RG ou CPF;
g) Declaração assinada de autoria própria ou declaração de co-autoria (o que couber), conforme modelos
disponibilizados;
h) Declaração assinada de não percepção de outro benefício com recursos provenientes da lei federal 14.017/2020,
conforme modelo disponibilizado;
P.S.: Contatos
Secretário Municipal Zironaldo Nunes Barros 75 999621707; Assessor Lúcio 75 999933716

STATUS

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
PÇA. ALTAMIRANDO REQUIÃO, 27 TELEFAX (075) 3429-1221/3429-1214 CONDE -BA.
CEP 48.300.000 E – mail -pref.conde@ ig.com.br & secturismo.conde.ba@gmail.com
C.N.P.J 14.126.692/0001-23

ANEXO VI - FORMULÁRIO PARA RECURSO
(o recurso deve ser encaminhado cópia via e-mail: secturismo.conde.ba@gmail.com ou entregue em dia hábil
na Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer)

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO E DA PROJETO DE TRABALHO CULTURAL
Nome:
Email:
Contato:
Documento de
identificação
Segmento
Categoria
/
Título
do
projeto/portifólio

- Como proponente do Edital n° _________2020, solicito revisão do resultado da HABILITAÇÃO,
referente a:

Conde, _____ de ________________ de 2020.
________________________________________
Assinatura do candidato

RECEBIDO POR:
DATA:
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ANEXO VII –MODELO DE AUTODECLARAÇÃO
AUTODECLARAÇÃO

Eu,___________________________________________________________________________,de
nacionalidade_________________,

nascido(a)

em

_____/_____/______,

no

município

de

_______________,UF_______, estado civil _______________, de RG n° _____________________,
expedida em _____/_____/_____, órgão expedidor ________ CPF nº________________________, sob
pena das leis, de acordo com a classificação dos critérios estipulados pelo Instituto de Geografia e
Estatística – IBGE, declaro ser:
(

) Preto;

(

) Pardo;

(

) Indígena;

(

) Outro: _______________________________.

Estou ciente que, em caso de falsidade ideológica ficarei sujeito às sanções prescritas no Código Penal
e às demais cominações legais aplicáveis, haja vista, que as inverdades declaradas e detectadas nesta
seleção serão encaminhadas ao Ministério Público do Estado da Bahia, para os trâmites pertinentes,
respeitado o Estado Democrático de Direito, a ampla defesa e o contraditório. *O Decreto-Lei n° 2.848,
de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica Art.299: omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa
ou diversa da que devia ser escrita, como fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante: Pena-reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é
público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Local, _____ de _________ de 2020.
Assinatura
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ANEXO VIII – RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ATIVIDADES
1. DADOS PESSOAIS:
1.1 Nome do projeto:
1.2 Nome do proponente:
1.3 Endereço Residencial fixo (rua, número e complemento):
1.4 CEP:

48300-000

Cidade:

CONDE

UF: BA

1.4 Endereço residencial:
1.5 Telefone de contato:
1.6 E-mail:
1.7 A qual Território de Identidade da Bahia você pertence?
( X

)Litoral Norte e Agreste Baiano 18. / Zona Turística Costa dos Coqueiros

2. DADOS DA PROJETO DE TRABALHO CULTURAL
2.1 Tipo de instrumento: PRÊMIO/APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
2.2 Identificação do instrumento (Nome do Edital):
2.3 Localidade de realização do projeto:
2.4 Valor do prêmio /apoio solicitado:

2.4.1 Valor Bruto a receber:

2.5 Data do recebimento:
2.6 Data/período de realização do projeto:
2.7 Instituição financeira:
2.8 Conta bancária:

2.9 Agência bancária:

2.10 Em qual setor artístico ou cultural se enquadra o projeto contemplado neste Edital?* (
)Audiovisual

(

( )Literatura

)Dança

( )Teatro

( )Música

( ) Circo

( )Artes Visuais

( )Outros:

2.11 O projeto contemplado neste edital se enquadra em qual elo da cadeia produtiva da cultura? (
)Formação
(

( )Criação

)Finalização

(

( )Produção

( )Difusão

( ) Memória

)Outros:

2.12 Qual o formato de realização do seu projeto?
(

) Virtual (projetos realizados diretamente em plataformas virtuais)

(

) Entrega de resultados digitalmente (textos em pdf)

(

) Outros :
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( ) Pesquisa
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2.13 Em quais redes sociais o projeto foi divulgado, além dos das páginas oficiais da Secretaria de
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer?*
(

)Facebook

(

)Outros:

(

) Instagram

(

)YouTube

(

)Twitter

(

)TikTok

2.14 Endereço eletrônico disponibilizado para dar ampla publicidade às atividades transmitidas pela
internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais:

2.15 Data de divulgação do projeto virtualmente:
2.16 Quantitativo de trabalhadores culturais beneficiado diretamente:
2.17 Quantitativo de trabalhadores culturais beneficiados indiretamente:
2.18 Quantitativo de público atingido com o seu projeto (Quantidade de beneficiários)?
2.19 Quantitativo de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais,
cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias beneficiados diretamente:

2.20 Justificativa (Faça um Relato da Execução da projeto de trabalho cultural / atividade que foi
desenvolvida no projeto contemplado por este Edital (máximo de 500 caracteres):
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2.2.1 Anexe Comprovação do cumprimento dos objetos pactuados no instrumento*
I - imagens: a) fotografias; b) vídeos; c) mídias digitais;
IV - reportagens;

V - material publicitário;

II - cartazes; I

VI - documentos em pdf

II - catálogos;

VII – contratos/parcerias.

Outros formatos compatíveis;

*Os documentos deverão ser apresentados em formato digital e, preferencialmente, incluir o endereço eletrônico de portais ou
redes sociais em que os seus conteúdos estejam disponíveis.

2.2.2 Anexe Comprovação do cumprimento da destinação dos recursos / prestação de contas , recibos
de serviços e nota fiscais. Apresentar um relatório de gastos com base na planilha de orçamento
apresentadas no projeto e suas devidas retificações.
3. DIAGNÓSTICO
3.1 Há quanto tempo atua na área artístico/cultural:*
(

)Menos de 2 anos

(

) Entre 2 a 5 anos

(

) Entre 6 a 10 anos

(

) Acima de 10 anos

3.2. Já teve algum projeto aprovado por Editais ou Leis de Incentivo Estadual?*
(

)Não

(

)Sim, Quantos:

3.3 Você estava trabalhando em alguma atividade artístico/cultural quando surgiu o impacto da
pandemia causada pelo COVID-19?* (

)Não

(

)Sm

3.4 O projeto em que estava trabalhando sofreu algum impacto causado pela pandemia de COVID-19?*
(

) Não

(

) Parcialmente, pois parte da operação continua atuando por trabalho remoto

(

) Sim, o projeto foi cancelado

(

)Sim, o projeto foi adiado

Declaro, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas no relatório simplificado de
atividades são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.
Conde, ________/___________/2020

Assinatura
Responsável pela execução (proponente):
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ANEXO IX - RECIBO DE PAGAMENTO
RECIBO Nº (preencher com o número da sua classificação no resultado da seleção)
VALOR:
Nome:
RG:
CPF/CNPJ:
Banco:

Agência:

Conta:

Endereço completo:
CEP:
Tel:

Cidade:

Estado:
E-mail:

Certifico a veracidade dos dados informados acima, e caso haja algum erro no informe me
responsabilizo por qualquer pagamento não efetivado ou atrasado por decorrência de informações
cadastrais e bancárias incorretas ou incompletas.
Conde, ______ de ______________ de 2020.
Assinatura:
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ANEXO X– TERMO DE PREMIAÇÃO E CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS E DE IMAGEM
Edital: XXXXX –
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E PREMIO DE ARTE E CULTURA DUDU BAHIA
Lei Aldir Blanc Conde -Bahia
QUALIFICAÇÃO DOS PARTÍCIPES
NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE ACEITANTE:
Prefeitura de Conde
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Litoral Norte E Agreste Baiano & Zona Turística Costa Dos Coqueiros
CNPJ/MF:14.126.692/0001-23 Rua Duque de Caxias Centro Conde, BA CEP: 48.300-000
TITULAR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Identidade:

Expedidor:

CPF:

PROPONENTE PREMIADO RAZÃO SOCIAL / NOME FANTASIA / NOME COMPLETO

CNPJ/MF ou CPF:
ENDEREÇO:

CEP:

REPRESETANTE(S) LEGAL(IS) [incluir o quanto for necessário em caso de pessoa jurídica ou física]
Cargo:
Identidade:
CPF:

Expedidor:

A PREFEITURA DE CONDE, através da SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
e demais PARTÍCIPES acima qualificados, resolvem celebrar o presente Termo de Premiação, em
conformidade com os termos da Lei Federal nº 14.017/2020, do Decreto Federal nº 10.464/2020, dos
Decretos Estaduais nº 12.354/2010, nº 19.529/2020, nº 20.005/2020, com o Decreto Municipal n°
090/2020 e com o Edital de Chamada Pública nº xxxxxx mediante as cláusulas e condições abaixo
consignadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Premiação tem como objeto o pagamento de prêmio em razão do Edital xxxx/2020
de Manifestações de Arte e Cultura e Prêmio Dudu Bahia - Aldir Blanc Conde Bahia, destinado a
execução do projeto premiado, nos termos nele propostos, em cumprimento das normas editalícias que
aqui integram esse instrumento.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste Termo correrão por conta da seguinte suplementação

SUPLEMENTAÇÃO
ÓRGÃO

UNIDADE

06.00SECRETARIA
MUNICIPAL
06.02 –
DE
COORDENADORIA
TURISMO,
DE TURISMO E
CULTURA,
CULTURA
ESPORTE E
LAZER

FUNCIONAL /
PROGRAMA

13.392.0006 – 5.001 FOMENTO AS
ATIVIDADES
ARTISTICAS E
CULTURAIS – LEI
ALDIR BLANC

SEGUNDO A
NATUREZA
3.3.90.31 –
Premiações
Culturais, Artísticas,
Cientificas,
Desportivas e Outras.
3.3.90.36 – Outros
Serviços de Terceiros
– Pessoa Física
3.3.90.39 - Outros
Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica

13.845.0006 –5.002 - 3.3.50.43 –
CONCESSÃO DE
Subvenções Sociais
SUBSIDIO PARA
ENTIDADE ARTISTICO 3.3.60.45 –
Subvenção
E CULTURAL – LEI
Econômicas
ALDIR BLANC
Total do Crédito Adicional Extraordinário

FONTE

VALOR
(R$)

9197

40.000,00

9197

1.000,00

9197

79.000,00

9197

90.000,00

9197

359,43
210.359,43

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
O valor do prêmio/apoio será pago pela PREMIADORA em única parcela, em até 30 (trinta) dias após a
divulgação do resultado final do concurso, mediante depósito na conta bancária indicada pelo
PREMIADO ou pela em conta específica criada pela Agência bancária .
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES
I – PREMIADORA:
a) Efetuar o pagamento do prêmio no prazo estabelecido;
b) divulgar o objeto do projeto de trabalho cultural premiada no seu sítio oficial na internet como
execução do PROGRAMA ALDIR BLANC BAHIA com uso do logo do Ministério do Turismo do Governo
Federal;
c) não utilizar os dados informados pelos proponentes para quaisquer outros fins que não o
cadastramento da inscrição e processos relativos ao Prêmio, conforme preconiza a Lei n° 13.709, de
2019, que dispõe sobre a proteção de dados pessoais.
II – PREMIADO:
a) ceder os direitos patrimoniais sobre o projeto de trabalho cultural premiada no Edital Nº xxx/2020 em
caráter definitivo, pelo prazo máximo de proteção legal, em todos os territórios e segmentos do mercado
em sua integralidade, inclusive para uso pedagógico, para composição e exposição de acervo
museológico, e para acesso público no sítio oficial do estado da Bahia na internet, além de autorizar
adequações técnicas e estruturais, não excluindo o direito do autor de dar continuidade a obra;
b) autorizar o uso da imagem relacionada a presente premiação e projeto selecionado na divulgação das
ações de execução da LEI ALDIR BLANC CONDE;
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c) fornecer as informações necessárias para a divulgação da premiação e execução do projeto de
trabalho artístico e cultural;
d) divulgar, obrigatoriamente, em todos os produtos culturais vinculados ao projeto, tais como
espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias audiovisuais e escritas, o
apoio do Governo do Estado da Bahia e do Ministério do Turismo do Governo Federal, sob pena de
serem considerados inadimplentes;
e) Submeter todo o material de divulgação, antes da sua veiculação, à SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER , para a devida aprovação;
f) autorizar previamente as entidades promotoras do Prêmio/apoio a tratar seus dados pessoais para
processos relativos à presente premiação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Conde, Estado da Bahia, como competente para dirimir as questões
decorrentes deste instrumento que não possam ser resolvidas administrativamente.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Termo de Premiação em 03 (três) vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos.
Conde,

de

de 2020.

TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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ANEXO XI- DECLARAÇÃO DE AUTORIA PRÓPRIA (individual)

Pelo presente termo, eu, ______________________________________________________________,
CPF/CPNJ sob n.º ____________________________, RG sob n.º _____________________________,
declaro para os devidos fins, em especial o de participação no presente premiação regulamentado pelo
EDITAL N.º _____/2020, que trata da seleção do melhor projeto, com o objetivo de receber apoio
financeiro oriundo da Lei Aldir Blanc, que o projeto ora inscrito é de minha própria autoria/coautoria,
assumindo total responsabilidade pela declaração firmada.

Conde, ______ de ____________ de ________.

_______________________________
Assinatura do Proponente
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ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE AUTORIA PRÓPRIA (em co-autoria ou coletiva)
Pelo presente termo, nós,
1___________________________________________________________________,

(responsável)

CPF___________________________, RG_____________________________
2___________________________________________________________________,
CPF___________________________, RG_____________________________
3___________________________________________________________________,
CPF___________________________, RG_____________________________

4___________________________________________________________________,
CPF___________________________, RG_____________________________
(

) outros co-autores em anexo

declaramos para os devidos fins, em especial o de participação no presente concurso regulamentado
pelo EDITAL N.º xxx/2020, que trata da seleção do melhor projeto, com o objetivo de receber apoio
financeiro oriundos da Lei Aldir Blanc, que o projeto ora inscrito é de nossa própria autoria, assumindo
total responsabilidade pela declaração firmada.
Conde, ______ de ____________ de ________.
1_______________________________
Assinatura do Proponente
2______________________________________________
Assinatura do Proponente
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ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE NÃO PERCEPÇÃO DE OUTRO BENEFÍCIO COM
RECURSOS PROVENIENTES DA LEI FEDERAL N 14.017/2020
Pelo

presente

termo,

______________________________________________________,

CPF/CNPJ sob n.º _________________________, (caso se trate de pessoa jurídica ou grupo
gerenciado

por

pessoa

física,

indicar

representante

legal),

RG

sob

n.º

_______________________________, declaro para os devidos fins, em especial o de
participação no Edital nº ________/2020, que não fui agraciado com benefício concedido por
outro ente federado com recursos da Lei federal n 14.017/2020, para os mesmos projetos,
estando ciente da vedação e consequências previstas no inc. VIII, e § 8º do art. 30 do Decreto
Estadual nº 20.005/2020.

Assinatura:

Conde, ______ de ____________ de ________.
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ATA COMISSÃO MUNICIPAL ALDIR BLANC – CONDE /BA
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