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EDITAL Nº 079/2020, de 22 outubro de 2020. 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO E AQUISIÇÃO 
DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO. 

A Prefeitura do Município de Matão , com sede no Estado de São Paulo, por 
intermédio de seu chefe do Poder Executivo, torna público o presente Edital 
para a SELEÇÃO  E AQUISIÇÃO de obras de arte de interesse público em 
atendimento à Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural -  Lei Federal nº 
14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo federal nº 6, de 20 
de março de 2020 e nas condições e exigências estabelecidas neste Edital. 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Edital a seleção de obras de arte de 
interesse público, de variadas linguagens artíticas, obedecendo as 
premissas prevista no art. 9° da lei n° 14.017/2020 e com fundamentos na 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

2. DOS VALORES 

2.1. O valor a ser pago pelas obras selecionadas ( individuais ou 
coleção) deverá ser enquadrada pelo artista ou coletivo em uma das 11 
(onze) categorias a seguir, no ato da inscrição.  

Categoria Valor de repasse 

Audiovisual 3 projetos de R$ 3.302,76 

Artes Plásticas  3 projetos de R$ 3.302,76 

Artesanato 3 projetos de R$ 3.302,76 
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Cultura de Rua 3 projetos de R$ 3.302,76 

Cultura Tradicional 3 projetos de R$ 3.302,76 

Dança 3 projetos de R$ 3.302,76 

Fotografia 3 projetos de R$ 3.302,76 

Literatura 3 projetos de R$ 3.302,76 

Musica 3 projetos de R$ 3.302,76 

Teatro 3 projetos de R$ 3.302,76 

Outras Categoria 3 projetos de R$ 3.302,76 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar do presente edital, artistas ou coletivos que 
atendederem as condições abaixo cumulativamente: 

3.1.1 Ter sede no município de Matão; 

3.1.2 Estar atuando na áreas de eventos artísticos e culturais nos 24 (vinte 
e quatro) meses imediatamente anteriores à data de publicação da Lei 
14.017/2020; 

3.1.3 Ter suas atividades interrompidas total ou parcialmente; 

3.1.4 Estar inscrito, com respectiva homologação da inscrição em, pelo 
menos, um dos cadastros previstos no § 1° do art. 7 da Lei 14.017/2020; 

3.2 As obras, literaturas, artesanatos e apresentações  deverão fazer parte 
de produção recente, considerando o período limite dos útimo 24 (vinte e 
quatro) meses e deverão estar adequados à área/ modalidade inscrita. 
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3.3 Para artistas plásticos, o artista ( válido também como critério para 
escultura, fotografia) deverá ter base as seguintes dimensões: 

3.3.1 Que as obras não excedam 02 (dois) metros lineares ou, quando se 
tratar de instalação ou obra especial, 04 (quatro) metros quadrados; 

3.3.2 As obras que excederem estas medidas serão avaliadas pela 
comissão julgadora e poderão ser desclassificadas 

 

4. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO  

4.1..Este edital de chamamento Público está disponivel no portal 
da prefeitura Municpal de Matão - http://novo.matao.sp.gov.br/secretaria-
de-educacao-e-cultura/ 

 
4.2. Para as inscrições de participação deste Edital, os participantes deverão 

enviar os documentos, para o Departamento de Cultura, situado a 
Avenida Sete de Setembro, n° 1.051 -Centro, de 26/10 a 13/11 de 2020, 
de segunda a sexta-feira, das 09h às 12h e das 13h30 às 16h30. Os 
interessados necessitam fazer agendamento prévio para as inscrições 
presenciais pelo telefone 3382-6640. 
 

4.3.  Para as inscrições presenciais serão respeitados os protocolos de 
saúde em razão da Covid-19; mantendo portanto o distanciamento 
social de até 2 (dois) metros); uso obrigatório de máscara; uso de alcool 
de gel, entre outras medidas pertinentes ao Protoloco de Saúde Pública.  

 
  

4.4. As inscrições também serão realizadas por meio eletronico, atraves do 
email: cultura@matao.sp.gov.br  Para tanto, os interessados necessitam 
providenciar todos os documentos, conforme constam deste EDITAL, e 
conforme reza o Decreto nº5.258 /2020. Os documentos precisam ser 
escaneados e anexados, juntamente com as respectivas fichas de 
inscição ao corpo do e-mail para ser enviado para o Departamento de 
Cultura.  
 

4.5. Para a inscrição, os interessados deverão apresentar os seguintes 
documentos: 

http://novo.matao.sp.gov.br/secretaria-de-educacao-e-cultura/
http://novo.matao.sp.gov.br/secretaria-de-educacao-e-cultura/
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a) Ficha de inscrição com os dados do proponente; 

b) Carteira de Identidade e do CPF; 

c) Termo de Aquisição; 

d) Projeto; 

e) Declaração de Aceite. 

4.3 O(s) artista(s) pederá(ão) encaminhar até 2 (dois)narquivos gravados 
que julgar necessários para avaliação do mérito da obra, ambos com limite 
de 5 megabites; 

4.4 Caso os anexos e informações registradas não sejam referentes às 
obras inscritas, o porponenete poderá ter a inscrição considerada inválida; 

4.5 Caso sejam feitas duas inscrições do mesmo projeto, somente a primeira 
delas será considerada válida. 

5. DO PROJETO 
 
O Projeto do item 4.2 deverá ser entregue no Departamento de Cultura e 
deverá constar: 
 
5.1 Memorial descritivo das obras inscritas, contendo uma breve definição 
conceitual, elaborada pelo artista e/ou coletivo. No caso de intalação o 
artista deverá também, enviar um projeto gráfico ou maquete online; 
5.2 Currículo artístico resumido; 
5.3 Fotos coloridas da obra inscrita, em alta resolução e identificadas; 
5.4 Anexar documento de cessão de direitos autorais, no caso em que a 
obra contemplar qualquer forma de publicação de trabalho de terceiros; 
5.5 O(s) artista(s) pederá(ão) anexar catálogos, portifólios e demais 
publicações que julgarem necessárias até 05 (cinco) megabites; 
5.6 Será eliminada em qualquer fase do Edital a candidatura que tiver sua 
atuação e/ou material comprovadamente associado ao desrespeito aos 
direitos humanos ou alusão política. 

6. DA SELEÇÃO  
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6.1 A seleção será realizada pelos critérios de Análise do Comitê 
Extraordinário para ações da Lei Aldir Blanc, levando em consideração 
critérios de notas, a saber:   

Serão consideradas as seguintes pontuações:   

a) – Exame da admissibilidade das candidaturas, podendo ser solicitadas 
informações ou documentações complementares; 

b) – Seleção das candidaturas selecionadas 

6.2 A notificação da necessidade de complementação de informações ou 
documentos será realizada através do endereço de e-mail informado no 
formulário de inscrição do ANEXO, deste Edital, e deverá ser atendida no 
período máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir do dia seguinte 
da notificação, sob pena de desclassificação da candidatura; 

6.3 A avaliação das candidaturas terá como critérios de seleção os itens a 
seguir relacionados, sendo que cada item terá pontuação de 0 (zero) a 20 
(vinte): 

a) Originalidade e criatividade, em que será avaliada a atuação sob a 
ótica de contribuição para o reconhecimento, a inovação, ineditismo, 
difusão, valorização e preservação da cultura; 

b) Qualidade técnica e estética – plasticidade e percepção visual da 
obra, habilidade artística empregada, composição, estrutura, solução 
técnica; 

c) Análise de projeto anexado à inscrição; 

d) Contribuição sociocultural que a atuação proporciona à comunidade 
em que atua; 

 
6.4         Nos casos de empate, o desempate será feito com base na maior 
pontuação obtida nos critérios a), b), c), e d), sucessivamente. 
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7. DO RECEBIMENTO  

 
7.1 O candidato selecionado será convocado para apresentar a seguinte 
documentação, no prazo de 15 dias, sob pena de perda do prêmio: 

a) Declaração que indica os dados da conta bancária em que deve ser 
depositado o valor; 
 
 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1.O responsável pela inscrição da candidatura também assume toda a 
responsabilidade em relação aos documentos encaminhados, não 
implicando seu conteúdo qualquer responsabilidade civil ou penal para a 
Secretaria Municipal de Cultura. 

 
8.2.Na hipótese do número de candidatos selecionados ser menor do que 
quantidade de prêmios oferecidos, poderá ser realizado o remanejamento 
dos recursos restantes para outras ações de implementação da Lei Aldir 
Blanc de Emergência Cultural. 

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

 
8.4 Os contemplados autorizam, desde já, a Prefeitura, o direito de 
mencionar seu apoio e de utilizar em suas ações de difusão, quando 
entenderem oportuno, sem qualquer ônus, as peças publicitárias, fichas 
técnicas, material audiovisual, fotografias e os relatórios de atividades dos 
candidatos premiados neste Edital. 
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8.5 Este edital não inviabiliza que o proponente obtenha outros recursos 
junto à iniciativa pública ou privada, exceto os casos de impedimentos 
previstos na Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural e sua regulamentação. 

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

 

 

Matão, 22 de outubro de 2020. 

 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 

Prefeito Municipal de Matão 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

INICIATIVA ARTÍSTICO-CULTURAL 

 

INFORMAR SUA EXPRESSÃO ARTÍSTICO-CULTURAL (Linguagem / Atividade): 

 

1 - DADOS 

Nome civil: 

Nome artístico (se tiver): 

Nacionalidade: 

RG: CPF: 

Endereço residencial: 

Cidade: Estado:  CEP: 

E-mail para contato: 

Telefone fixo (DDD): Celular (DDD): 

2. DECLARAÇÃO 

Esta inscrição implica na minha plena aceitação de todas as condições estabelecidas no EDITAL 

5.258/2020. 

Declaro minha total responsabilidade pela utilização de documentos, textos, imagens e outros 

meios, cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente. 

Declaro, ainda, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ciente das 

sanções factíveis de serem aplicadas, conforme teor do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

As informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade. 

Local e data  Assinatura 

 

 

 

 

 
(Imprimir esta Ficha de inscrição, assinar, escanear e salvar no formato PDF para ser 

incorporada ao arquivo que será remetido como anexo do e-mail) 
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ANEXO II 

TERMO DE AQUISIÇÃO 

Eu,_____________________________________________________, RG_________________, 

CPF________________, bairro________________ cidade________________ UF______ 

CEP_________________, declaro para os devidos fins, ser o autor e proprietário da obra abaixo 

descrita e sob as penas da Lei, informo que a obra se encontra livre de todo e quaisquer ônus 

judiciais e extra-judiciais e a partir do presente documento, a mesma fará parte do acervo 

municipal de obras de arte da Prefeitura Municipal de Matão, por meio da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura, adquirindo total poder de uso e imagem.  

 

Titulo: _______________________________________________________________________; 

Técnica: _____________________________________________________________________; 

Ano: ________________________________________________________________________; 

Valor: _______________________________________________________________________; 

Descrição:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Público-alvo__________________________________________________________________ 

Quantidade: _________________________________________________________________ 

 

Estou de acordo e ciente que fui contemplado (a) com a premiação aquisitiva, pela Comissão de 

Seleção, no valor R$ 3.302,76 conforme regulamento do EDITAL DE SELEÇÃO AQUISIÇÃO 

DE OBRAS DE ARTE EM ATENDIMENTO LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL 

ALDIR BLANC nº 14.017/2020. Sem mais, para o momento,  

Matão, ______, ______________ de _____  

 
 

_________________________________________________________________ 
Nome e Assinatura do artista / RG  

 

 

 

Este anexo só terá validade devidamente assinado de próprio punho, em nenhuma hipótese serão aceitas 

assinaturas digitalizadas. A falta de assinatura inabilitará a inscrição. Observação: No caso do candidato não 

ser alfabetizado, deverá ser inserida a sua impressão digital. 
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ANEXO III 

PROJETO 

1. DADOS DO PROJETO 

Todos os itens deverão ser informados para a avaliação da Comissão de Seleção. 

1.1. Título do projeto 

 

 

1.2. Descrição Sucinta do Projeto 
(Descreva o que será realizado, onde e como. Em torno de 10 linhas) 
 

 

 

1.3. Objetivos 
(O que se pretende conseguir com a atividade? Apresentar os objetivos de forma sucinta; no máximo cinco objetivos) 

 

 

 

1.4. Justificativa 
(Descreva a importância do projeto: Por que é importante realizar a atividade proposta? No máximo, 10 linhas). 

 

 

 

1.5. Descrição sucinta das fotos anexadas 
(Descreva sucintamente as fotos do projeto). 

 

 

 

1.6. Histórico Sucinto do Proponente 
(Resumidamente, descreva sua experiência e principais realizações. Máximo 10 linhas). 

 

 

 

 

 

(Local e data) 

 

 

___________________________ 

Proponente 

 
(salvar este projeto formato PDF para ser incorporado ao arquivo remetido como anexo do e-mail) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE ACEITE 

Eu,____________________________________________________, RG__________________, 

CPF_________________, residente na Rua _________________________________________, 

bairro___________________ cidade____________ UF______ CEP_________, proponente do 

Edital Nº 79/2020, declaro que: 

- estou em situação regular perante as certidões municipais, estaduais e federais; 

- declaro para os devidos fins que a obra apresentada é produção recente, considerando esse período limite 

a partir do ano de 2019, e em condições plenas para exposição; 

- estou ciente dos meus direitos, deveres e procedimentos definidos pelos atos normativos que regem o 

presente Edital, comprometendo-me a cumpri-los, zelando pela observância das suas determinações;  

- li integralmente o Edital, quanto às informações e obrigações como proponente, inclusive sobre as 

penalidades na falta de seus cumprimentos, estando sujeito às penalidades e normas que regem o presente 

Edital. 

- as informações e documentos apresentados neste projeto são de minha inteira responsabilidade, sendo a 

expressão da verdade;  

- farei constar em todas as peças publicitárias, gráficas, audiovisuais e outras, as logomarcas institucionais 

obrigatórias, conforme constante no Edital; 

- que não fui considerado inidôneo para contratar com a Administração Pública; 

- estou ciente de que qualquer divergência nos documentos enviados, implicará na exclusão do processo 

seletivo, assim como anular o contrato eventualmente firmado, cabendo ao proponente faltoso a devolução 

dos valores recebidos, além do pagamento dos acréscimos legais (juros, correção monetária e multa); 

- não poderei efetuar pagamentos para outro proponente beneficiado (pessoa física e/ou jurídica) com 

recurso financeiro deste Edital, nem ao representante legal da instituição proponente ou a membro da 

Diretoria; 

- não poderei contratar serviços de minha própria empresa, caso possuir, na qualidade de sócio ou membro 

da Diretoria; 

- estou ciente que se inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, será adotado os seguintes 

procedimentos: informação da inadimplência à Secretaria da Fazenda, para inscrição do proponente no 

CADIN estadual; arquivamento de outras propostas de recebimento de recursos municipais; devolução dos 

valores já disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como, ao pagamento dos 

acréscimos legais (juros, correção monetária e multa); 

Matão, ______, de _________________ de 2020  

_________________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do artista / Documento de Identificação – RG 


