
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI – BA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

EDITAL Nº 002/2019 

 

A Prefeitura Municipal de Guanambi - Bahia, através da Secretaria de Cultura, Esporte e 

Lazer, torna pública a abertura do Edital de Apoio a Projetos Artístico-Culturais, nos 

termos do presente instrumento e com observância ao artigo 20º da Lei nº 013/1993, da Lei 

Orgânica do Município; da Lei nº 027/2015, que cria o Sistema Municipal de Cultura de 

Guanambi; da Lei nº 068/2002, alterada pela Lei nº 365/2009, que regulamenta o Conselho 

Municipal de Cultura e da Lei Orgânica de Cultura da Bahia, nº 12.365/2011.  

 

1. FINALIDADE E FONTE DE RECURSOS 

 

1.1. Objeto: Apoiar propostas artístico-culturais realizadas no Município de Guanambi, 

conforme orienta o art. 20º da Lei nº 013/1993 e art. 2º da Lei  nº 027/2015.  

1.2. Fonte: Recursos Próprios do Município. 

1.3. Valor total do edital: até R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).  

 

2. QUEM PODE PARTICIPAR 

 

2.1. Poderão participar deste edital: a) Pessoas Físicas, maiores de 18 anos; b) Pessoas 

Jurídicas de Direito Privado ou Microempreendedores/as individuais (MEI), da 

área cultural; c) Grupos Culturais sem CNPJ. 

2.1.1. Os proponentes deverão comprovar que são nascidos ou estabelecidos em 

Guanambi há, pelo menos, 02 anos. Documentos que servirão para comprovação de 

endereço: contas de água, luz ou telefone que identifiquem o domicílio do 

proponente. 

 

3. QUEM NÃO PODE PARTICIPAR 

 

3.1. Proponentes que não comprovem domicílios no município de Guanambi há pelo 

menos 02 anos. 

3.2. Que, sendo pessoa física, grupo ou coletivo sem CNPJ, esteja inadimplente com as 

Fazendas Municipal, Estadual e Federal. 

3.3. Que, sendo pessoa jurídica/MEI, esteja inadimplente com as Fazendas Municipal, 

Estadual e Federal, e que não comprove regularidade junto ao FGTS e TST – 

Tribunal Superior do Trabalho.   

3.4. Que seja servidor público municipal ou parente em qualquer grau (contratado, 

efetivo ou estagiário), vinculado à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do 

Município. 

3.5. Que seja membro da Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos Artístico-

Culturais do município. 



3.6. Que esteja inadimplente com prestação de contas de projeto cultural realizado em 

anos anteriores com apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do município. 

3.7. Que, sendo pessoa jurídica, não conste em seu estatuto o desenvolvimento de 

atividades artístico-culturais. 

 

4. CATEGORIAS 

 

4.1. Serão contempladas propostas artístico-culturais nas seguintes categorias: 

4.1.1. Categoria A: 12 projetos de até R$1.900,00 (hum mil e novecentos reais). 

4.1.2. Categoria B: 12 projetos de até R$3.700,00 (três mil e setecentos reais).  

4.1.3. Categoria C: 05 projetos de até R$6.560,00 (seis mil, quinhentos e sessenta reais). 

4.1.4. Categoria D: 02 projetos de até R$10.000,00 (dez mil reais) 

4.2. Cada proponente só poderá inscrever apenas 01 projeto no presente edital. 

4.2.1. Os proponentes selecionados poderão realizar seus projetos na sede, distritos, 

povoados e/ou comunidades rurais do Município.  

4.2.2. Os proponentes são responsáveis pela veracidade de todas as informações e 

documentos apresentados e devem acompanhar todas as etapas do edital. 

 

5. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 

5.1. O período de inscrição será de 05 de Julho a 25 de Julho de 2019. 

5.2. Os projetos selecionados deverão ser realizados entre os meses de agosto a 

dezembro de 2019. 

5.3. Os projetos deverão ser encaminhados via correios ou protocolados na Secretaria de 

Cultura, Esporte e Lazer de Guanambi. Endereço: Avenida Sandoval Moraes, 681, 

Bairro Brindes, Guanambi – BA, CEP: 46.430-000. 

5.4. Os projetos deverão ser apresentados em envelopes fechados e identificados, 

contendo: a) Anexo I – Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e 

assinado; b) Anexo II – Documentação obrigatória; 

5.4.1. Poderão ser anexados aos projetos um Portfólio com documentação complementar 

(matérias publicadas na internet, jornais, fotografias, folders, cartazes e vídeos). 

Esses materiais podem ser enviados de forma impressa ou em CD/DVD/Pen-drive. 

5.4.1.1. A Documentação Complementar não é obrigatória para inscrição, mas 

contribui na avaliação dos projetos. 

5.4.2. Caso os proponentes enviem suas propostas em outro tipo de formulário de 

inscrição, que não seja o indicado neste edital, serão automaticamente 

desclassificados. 

 

6. LIMITES E RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

6.1. Serão desclassificados os projetos que tenham orçamentos que ultrapassem os 

limites de cada Categoria, conforme orienta o item 4 deste Edital. 

6.2. Os encargos e impostos que inciderem sobre os ítens orçamentários ficarão sob a 

responsabilidade dos proponentes, bem como quaisquer custos com multas ou taxas 

bancárias. 

6.3. Os recursos financeiros devem ser utilizados exclusivamente para custear os itens 

indicados nos orçamentos aprovados. 

6.4. Não será permitida a remuneração de servidores públicos municipais, contratados 

ou efetivos, ligados à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do município, com 

recursos deste edital. 



6.5. Não serão permitidas despesas com bebidas alcoólicas ou coquetéis. 

6.6. Toda depesa com material de divulgação deve ter caráter informativo e educacional. 

 

7. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

 

7.1.1. O processo seletivo terá 03 etapas: 1ª) análise documental: serão desclassificados 

aqueles projetos que não encaminharem a documentação obrigatória para inscrição; 

2) análise de mérito: avaliação conforme critérios apresentados no item 7.1.5; 3) 

assinatura do contrato: realização de ajustes (se for o caso), organização de 

documentação necessária (Anexo II) e assinatura do Contrato. 

7.1.1.1. A seleção dos projetos será realizada por uma Comissão formada por 05 

integrantes que atuam no campo cultural e gestão de projetos, representantes da 

Sociedade Civil e do Poder Público, do município e/ou região.  

7.1.1.2. Membros da Comissão não poderão participar direta ou indiretamente dos projetos 

inscritos neste edital, e nem ter nenhum parentesco com os proponentes. Caso seja 

identificado alguma ocorrência desse tipo, o projeto será desclassificado. 

7.1.2. O edital só permite a seleção de 01 (um) projeto por proponente. Caso a Comissão 

de Seleção identifique mais de um projeto beneficiando um mesmo proponente, o de 

menor nota será desclassificado. 

7.1.3. A relação dos projetos selecionados (titulares e suplentes) será publicada em sites e 

Diário Oficial do Município até 30 de Julho de 2019. 

7.1.3.1. Após a publicação do resultado, os proponentes terão até 48 horas para entrar 

com recursos, se for o caso.  

7.1.4. Após divulgação do resultado final, os selecionados serão convocados para 

apresentar a documentação necessária (Anexo II) para assinatura de Contrato com 

a Secretaria de Cultura, Esporte, e Lazer do Município/Prefeitura Municipal de 

Guanambi. 

7.1.5. Critério de avaliação dos projetos: a) Consonância com o art. 20º da Lei nº 

013/1993 e art. 2º da Lei  nº 027/2015; b) Clareza e coerência na escrita do projeto; 

c) Valor artístico-cultural e estímulo à diversidade cultural do município; d) 

Capacidade de articulação de parcerias e estratégias de mobilização do público para 

participar do projeto; e) Atendimento a públicos com menor acesso a atividades 

artístico-culturais e f) Experiência do proponente e equipe do projeto.  

7.1.6. Caberá à Comissão de Avaliação determinar a classificação dos projetos com base 

nos critérios a) e b), em caso de empate.   

7.1.7. É papel da Comissão de Avaliação buscar beneficiar o maior número de linguagens 

artísticas e áreas culturais presentes no município, desde que os projetos atendam 

aos critérios estabelecidos neste edital. 

 

8.  DO PAGAMENTO DOS SELECIONADOS 

 

8.1. Os pagamentos dos projetos selecionados serão feitos em contas bancárias dos 

proponentes, de preferência em bancos públicos. A Administração Municipal fará a 

liberação, de acordo os cronogramas dos projetos 

8.2. No processo de pagamento dos projetos, a Administração Pública Municipal 

observará os encargos obrigatórios e tributos previstos em lei (ISS e IRRF). 

8.2.1. O setor responsável observará caso a caso as possíveis isenções de impostos, com 

base no Código Tributário do Município e na Tabela do IRRF.  

8.3. Os proponentes serão desclassificados, caso não apresentem os documentos 

necessários exigidos para a assinatura dos Contratos, listados no Anexo II. Em caso 

https://www.google.com/search?q=coquet%C3%A9is&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj0woS0nNLgAhUTK7kGHTnpAC4QkeECCCooAA


de desclassificação, serão convocados os suplentes, observando a lista de 

classificação de cada Categoria deste edital. 

 

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

9.1. Os proponentes terão um prazo de 30 dias para prestar contas com a Secretaria de 

Cultura, Esporte e Lazer do município, após a execução dos projetos, 

encaminhando: a) relatório de atividades, com registros fotográficos e/ou vídeos e 

listas de presenças (quando for o caso); b) materiais de divulgação utilizados; e c) 

documentação comprobatória de despesas (recibos e notas); 

9.2. Os proponentes que não realizarem os projetos, serão obrigados a devolver os 

recursos recebidos. 

9.3. Os proponentes que executarem os projetos, mas não encaminharem as prestações 

de contas dentro do prazo estabelecido, também serão obrigados a devolver os 

recursos recebidos. 

9.4. Ao final da execução dos projetos, se houver algum saldo financeiro, este deverá ser 

devolvido aos confres do município, junto com a prestação de contas. 

9.5. A equipe da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com 

representantes do Conselho Municipal de Cultura de Guanambi, poderão fazer o 

acompanhamento da execução dos projetos selecionados neste edital, conforme as 

condições das equipes de trabalho. 

 

10.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. Os projetos encaminhados para este processo seletivo não serão devolvidos aos 

proponentes, sob nenhuma hipótese. 

10.2. As logomarcas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Gunamabi e 

da Prefeitura Municipal deverão constar em todas as peças publicitárias e materiais 

informativos de divulgação. 

10.3. Os proponentes selecionados autorizam a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 

Lazer de Guanambi a publicizar imagens e produtos resultantes dos projetos, em 

qualquer meio de comunicação, antes, durante e depois do encerramento do 

processo seletivo. 

10.4. Os proponentes são responsáveis pelo uso de imagem ou de propriedade intelectual 

de terceiros. 

10.5. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Gunambi, deverá ser avisada, 

antecipadamente, caso haja mudança nos cronogramas dos projetos selecionados. 

10.6. Os casos omissos relativos a este Edital serão decididos pela equipe da Secretaria 

Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Guanambi. 

10.7. Com base nos princípios e objetivos da Lei Estadual nº 12.365/2011, não serão 

selecionadas propostas que tenham conteúdos racistas ou que desrespeitem as 

diversidades religiosas, sexuais, de gênero, geracionais e os direitos humanos em 

geral. 

10.8. Dúvidas poderão ser esclarecidas pela equipe da Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte e Lazer de Guanambi, através do telefone (77) 3451-1723, em horário 

comercial. 

10.9. Ao se inscrever no presente edital, os proponentes aceitam expressamente todas as 

condições estabelecidas. 

 

 



 

 

GUANAMBI – BA, 05/07/2019 

 

 

 

 

JAIRO SILVEIRA MAGALHÃES  

Prefeito Municipal de Guanambi 

 

 

 

PAULO SÉRGIO PEREIRA COSTA  

Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Guanambi 

 

 

 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI – BA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

ANEXO II – DOCUMENTAÇÃO 

 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A INSCRIÇÃO: 

 

 

Pessoa Física/Grupos e Coletivos sem CNPJ: 

 

a) Anexo I – Formulário de Inscrição 

b) Cópias de RG e CPF do Proponente/Responsável 

 

Pessoa Jurídica/MEI: 

 

a) Anexo I – Formulário de Inscrição 

b) CNPJ 

c) Cópias de RG e CPF do responsável legal 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ASSINATURA DE CONTRATO, CASO O 

PROJETO SEJA SELECIONADO: 

 

Pessoa Física/Grupos e Coletivos sem CNPJ: 

 

a) Cópias de RG e CPF do Proponente/Responsável 

b) Comprovante de endereço atualizado. 

c) Conta bancária em nome do proponente 

d) Comprovantes de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 

podendo ser emitidos através dos sites www.receita.fazenda.gov.br, 

www.sefaz.ba.gov.br e no setor de tributos do Município; 

 

Microempreendedor Individual (MEI): 

 

a) Cópias de RG e CPF do proponente; 

b) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual da área cultural (CCMEI); 

c) Comprovante de endereço atualizado; 

d) Conta bancária em nome do proponente; 

e) Comprovante de regularidade junto ao FGTS / Certidão de Regularidade Fiscal (CRF), 

podendo ser emitido através do site www.caixa.gov.br; 

f) Comprovantes de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 

podendo ser emitidos através dos sites www.receita.fazenda.gov.br, 

www.sefaz.ba.gov.br e no setor de tributos do Município; 

g) Comprovante de regularidade com o TST – Tribunal Superior do Trabalho/Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, podendo ser emitido através do site 

www.tst.jus.br/certidao; 

 

 

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.sefaz.ba.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.sefaz.ba.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao


Pessoa Jurídica: 

 

a) Comprovante de situação cadastral no Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) RG e CPF do(s) representante(s) legal(is); 

c) Comprovante de endereço atualizado; 

d) Conta bancária em nome do proponente; 

e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

f) Comprovante de regularidade junto ao FGTS / Certidão de Regularidade Fiscal (CRF), 

podendo ser emitido através do site www.caixa.gov.br; 

g) Comprovantes de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 

podendo ser emitidos através dos sites www.receita.fazenda.gov.br, 

www.sefaz.ba.gov.br e no setor de tributos do Município; 

h) Comprovante de regularidade com o TST – Tribunal Superior do Trabalho/Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, podendo ser emitido através do site 

www.tst.jus.br/certidao; 

 

 

http://www.caixa.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.sefaz.ba.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao

