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EDITAL DE FORMAÇÃO E PESQUISA CULTURAL 
 
 A Fundação Cultural de Serra Talhada torna público, para o conhecimento dos 
interessados, o EDITAL DE FORMAÇÃO E PESQUISA CULTURAL, cujas inscrições estarão 
abertas no período de 30 de outubro a 03 de novembro de 2020, em conformidade com a Lei 
nº 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc, Decreto nº 10.464/2020 e o Decreto Municipal nº 3.229, de 02 
de setembro de 2020, nos termos e condições estabelecidos neste edital. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 Este é um edital destinado à premiação de ações formativas e de pesquisa, que deverão 
ser publicadas/transmitidas pela internet, ou disponibilizadas por meio de redes sociais, ou outras 
plataformas digitais, conforme previsto no Art. 2º, Inciso III, da Lei nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) 
e no Parágrafo 5º, Art. 9º do Decreto nº 10.464/2020. 
 
1.2 Este edital possui como diretriz geral possibilitar a continuidade das atividades culturais, 
incentivando a sustentabilidade dos/as trabalhadores/as da cultura, por meio do incentivo à 
transversalidade, solidariedade, criatividade e interação entre as expressões culturais e 
artísticas. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Poderão participar deste edital: 
 
2.1.1 Pessoas Físicas trabalhadores/as da cultura, maiores de 18 anos, 
serratalhadensesnatos/as ou naturais de outros municípios, residentes em Serra Talhada e que 
comprovem atuação artístico-cultural no município, há, pelo menos 1 (um) ano, devidamente 
inscrita e homologada no Cadastro Municipal de Cultura. 
 
2.1.2 Coletivos e Grupos serratalhadenses sem constituição jurídica, que comprovem atuação 
artístico-cultural no município, há, pelo menos 1 (um) ano, devidamente inscrita e homologada 
no Cadastro Municipal de Cultura, representados por Pessoas Físicas. 
 
2.1.2.1 A pessoa física representante do coletivo ou grupo deverá autodeclarar no ato de 
Inscrição que possui a anuência dos representados, 
 
2.1.2.2 A comprovação de atuação artístico-cultural de Pessoas Físicas, de Coletivos e 
Grupos, bem como a residência deverão ser apresentadas pelo/a proponente no ato de 
inscrição. 
 
2.1.3 Pessoas Jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, que comprovem sede e 
funcionamento há mais de 1 (um) ano no município de Serra Talhada, e área de atuação 
compatível com o objeto deste Edital, tendo como natureza atividades artísticas e culturais, 
devidamente inscrita e homologada no Cadastro Municipal de Cultura. 
 
2.1.3.1 A comprovação de atuação artístico-cultural, sede e funcionamento de Pessoa Jurídica 
deve ser apresentada no ato de insscrição junto com o Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (Cartão CNPJ). 
 
3. DOS IMPEDIMENTOS 
 
3.1 Não poderão inscrever propostas ou participar desse edital Servidores efetivos, titulares de 



2 

 

 

cargos comissionados e terceirizados/as da Fundação Cultural de Serra Talhada, seus/suas 
cônjuges, companheiros/as, parentes/as consanguíneos/as ou afins até 2º grau. 
 
4. DOS TIPOS DE PROPOSTAS 
 
4.1 Poderão se inscrever propostas de ações formativas e de pesquisa nas áreas artísticas, 
culturais, técnicas e demais atividades de apoio das cadeias produtivas das artes e da cultura, 
que deverão ser publicadas/transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes 
sociais ou demais plataformas digitais. 
 
5. DO VALOR TOTAL DO EDITAL E DOS PRÊMIOS 
 
5.1 Destina-se a este edital o valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), vindo de 
dotação orçamentária do Governo Federal para o exercício de 2020 do município de Serra 
Talhada/PE, de acordo com a Lei nº14.017 de 29 de junho de 2020, o Decreto Federal Nº 10.464 
de 17 de agosto de 2020 e a Medida Provisória Nº 990/2020. 
 
5.2 O recurso será distribuído conforme tabela abaixo: 
 

Edital de Formação e Pesquisa 
Cultural 

Quantidade 
de Premiados 

Valor de 
Cada Prêmio 

Valor Total 

Propostas de Formação e/ou Pesquisa na 
área cultural 

08 R$ 8.000,00 R$ 64.000,00 

 
5.3 Cada proponente somente poderá ter um único projeto contemplado financeiramente. 
 
6. DA INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente na Fundação Cultural de Serra Talhada. 
 
6.2 As inscrições acontecerão de 30 de outubro a 03 de novembro de 2020. 
 
6.3 Para validação da inscrição é necessário enviar o projeto contendo as seguintes informações: 
Descrição da ação - descrição das informações gerais da proposta, onde constem detalhamento 
da ação, recursos tecnológicos utilizados, forma de veiculação nas plataformas digitais, 
cronograma de realização e outras informações que julgar importantes; Currículos resumidos 
dos/as profissionais - descrição dos currículos resumidos dos/as profissionais envolvidos/as na 
ação proposta. 
 
7. DO CALENDÁRIO 
 
7.1 O processo de inscrição e análise das propostas, bem como as atividades citadas neste edital 
obedecerão ao calendário abaixo especificado: 
 

Descrição Data | Período 

Inscrição das Propostas 30 de outubro a 03 de novembro de 2020 

Análise das Propostas 04 e 05 de novembro de 2020 

Resultado das Propostas Classificadas 06 de novembro de 2020 

Realização das ações Até 31 de dezembro de 2020 

 
8. DO PROCESSO DE ANÁLISE E SELEÇÃO 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14017.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14017.htm
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8.1 As propostas inscritas neste edital serão analisadas em etapa única. A análise consiste na 
avaliação e pontuação conforme os critérios estabelecidos bem como na verificação do 
cumprimento de todas as formalidades descritas neste edital. 
 
8.2 As propostas serão analisadas e selecionadas considerando os seguintes critérios: 
 

Critérios Pontuação 

1. Compatibilidade entre as propostas apresentadas e as diretrizes do edital Até 2 pontos 

2. Viabilidade da execução da ação Até 2 pontos 

3. Compatibilidade entre a ação apresentada e os recursos tecnológicos 
indicados (equipamentos) 

Até 2 pontos 

4. Viabilidade da ação apresentada para veiculação em plataforma digital 
(meio de exibição) 

Até 2 pontos 

5. Coerência entre a proposta e o currículo dos/as profissionais declarados Até 2 pontos 

 
8.3 Nos casos em que os proponentes obtiverem a mesma quantidade de pontos serão utilizados 
critérios de desempate na ordem que se segue: 
 

1) Maior nota no critério 1 - Compatibilidade da proposta apresentada de acordo com as 
diretrizes do edital; 

2) Maior nota no critério 2 - Viabilidade da execução da proposta de acordo com o 
cronograma do edital; 

3) Maior nota no critério 3 - Compatibilidade entre a ação apresentada e os recursos 
tecnológicos indicados; 

4) Maior nota do critério 4 - Viabilidade da ação apresentada para veiculação em plataforma 
digital; 

5) Maior nota no critério 5 - Coerência entre a proposta e o currículo dos/as profissionais 
declarados; 

6) Maior tempo de atuação profissional na área artístico-cultural. 
 
8.4 Serão desclassificadas as propostas que não estejam de acordo com o objeto do edital, bem 
como as que apresentem conteúdos que desrespeitem as diversidades religiosas, sexuais, de 
gênero, geracionais, os direitos da pessoa com deficiência e os direitos humanos em geral. 
 
8.5 Os proponentes melhores classificados, dentro do quantitativo de prêmios previstos, deverão 
apresentar os documentos listados no Anexo I em até 3 (três) dias úteis contados a partir da 
data da publicação da lista de classificação no site www.serratalhada.pe.gov.br 
 
8.6 Os documentos deverão ser enviados para a Fundação Cultural de Serra Talhada. 
 
8.7 Caso a documentação apresentada não atenda aos requisitos exigidos neste edital, o 
proponente será desclassificado e a Comissão deverá convocar os proponentes remanescentes 
segundo a ordem de classificação provisória. 
 
9. DA COMISSÃO DE ANÁLISE E SELEÇÃO 
 
9.1 A análise e seleção das propostas serão realizadas por um comissão especialmente 
designada para tal fim pelo Presidente da Fundação Cultural de Serra Talhada, com no mínimo 
3 (três) membros. 
 
9.2 A comissão será composta por especialistas e técnicos da Fundação Cultural de Serra 
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Talhada. 
 
10. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 
 
10.1 Os proponentes contemplados no Resultado final deste certame serão convocados para, no 
prazo de 3 (três) dias úteis, assinar o Termo de Compromisso, Anexo II. 
 
10.2 O prêmio será pago em parcela única, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após assinatura 
do termo de compromisso, depositada diretamente na conta bancária do/a proponente (conta 
corrente, conta poupança ou conta digital, de qualquer banco), indicada no ato de inscrição. 
 
10.3 No caso de Coletivo e Grupo sem constituição jurídica, os recursos serão repassados ao/à 
representante indicado/a expressamente no ato de inscrição. 
 
10.4 Do valor total do prêmio a ser pago, a Fundação Cultural de Serra Talhada realizará a 
retenção na fonte de impostos e outros tributos, de acordo com os respectivos regimes tributários 
aplicáveis e as alíquotas previstas na legislação em vigor à época do pagamento. 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES 
 
11.1 O presente Edital é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e pelo Decreto Municipal nº 3.229, 
de 02 de setembro de 2020, cabendo a aplicação de todas as penalidades previstas na Lei, sem 
prejuízo da aplicação de outras medidas e penalidades cabíveis nas esferas cível e criminais. 
 
11.2 A proposta aprovada deverá ser executada até o dia 31 de dezembro de 2020. 
 
11.3 Os/As selecionados/as somente poderão executar a proposta após o recebimento do 
prêmio. 
 
11.4 Deverão constar em todo o material de divulgação das ações as logomarcas da Fundação 
Cultural de Serra Talhada, observando as limitações legais impostas ao uso das logomarcas 
durante o período eleitoral. 
 
11.5 Na divulgação da ação não poderão ser utilizados nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem propaganda eleitoral e promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 
 
11.6 Caso a proposta resulte em produtos audiovisuais, o/a realizador/a deverá enviar uma cópia 
a Fundação Cultural de Serra Talhada. 
 
11.7 O/A proponente deverá entregar relatório de execução, físico ou digital, até o dia 30 de 
janeiro de 2021, sem possibilidade de prorrogação. 
 
11.8 O Relatório de Execução deverá demonstrar a execução física da ação, mediante a juntada 
do acervo pertinente, como vídeos, fotografias, registros fonográficos e outros. 
 
11.9 A não entrega do relatório indicado no item 11.7 ou a constatação de irregularidade ou 
inexecução parcial da ação no prazo previsto no item 11.2 poderá implicar no impedimento do 
beneficiário de concorrer aos editais da Fundação Cultural de Serra Talhada por um período de 
01 (um) ano, mediante procedimento no qual se assegure o contraditório, assim como no dever 
de devolução dos recursos recebidos (devidamente corrigidos), sujeitando-o ainda às sanções 
administrativas, civis e penais cabíveis. 
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12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 A Fundação Cultural de Serra Talhada não se responsabiliza por eventuais problemas 
relativos à inscrição. 
 
12.2 Serão desclassificadas as inscrições com irregularidades constatadas a qualquer tempo, 
relacionadas aos itens deste edital. 
 
12.3 O/A proponente contemplado/a assume exclusiva e irrestrita responsabilidade por 
quaisquer reivindicações relacionadas à sua proposta, fundamentadas em possíveis violações 
de direito de imagem, de voz, de propriedade intelectual e conexos, plágio ou qualquer violação 
de direitos de terceiros, respondendo exclusivamente por qualquer dano e/ou prejuízo em 
decorrência dessas ações, inclusive pela omissão de informações. 
 
12.4 Nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 9.610/98 (Direitos Autorais), o/a proponente 
contemplado/a neste edital, autoriza a Fundação Cultural de Serra Talhada a arquivar, armazenar 
e divulgar os resultados da proposta em diferentes plataformas digitais sob sua responsabilidade, 
com fins educativos e culturais, de acordo com as modalidades previstas na referida Lei. 
 
12.5 O presente edital e seus anexos, bem como o Resultado Final estarão à disposição dos/as 
interessados/as no portal www.serratalhada.pe.gov.br. 
 
12.6 O ato da inscrição da proposta pressupõe pleno conhecimento e concordância com os 
termos deste Edital, da Lei Federal nº 14.017/2020, do Decreto nº 10.464/2020 e do Decreto 
Municipal nº 3.229, de 02 de setembro de 2020, bem como demais regulamentações a ela 
vinculadas. 
 
12.7 Os casos omissos que não envolvam a análise das propostas ficarão a cargo da Fundação 
Cultural de Serra Talhada. 
 
 

Serra Talhada/PE, 29 de outubro de 2020. 
 
 
 

Anildomá Willans de Souza 
Presidente da Fundação Cultural de Serra Talhada 
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ANEXO I 
 
LISTAGEM DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 
 
RECOMENDA-SE, POR PRECAUÇÃO, PROVIDENCIAR A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA 
ANTES DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE PRELIMINAR 
 
PESSOA FÍSICA 
 

a) Cópia do documento de identidade; 
b) Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
c) Cópia do comprovante de residência; 
d) Dados bancários do proponente (nome do banco, agência e conta); 
e) Comprovar a regularidade fiscal por meio de certidões de regularidade fiscal perante as 

receitas: Federal, Estadual, Municipal; 
f) Juntar certidão negativa de débitos trabalhistas (http://www.tst.jus.br/certidao). 

 
PESSOA JURÍDICA 
 

A. Cópia atualizada do cartão do CNPJ; 
B. Cópia atualizada do contrato social ou estatuto e suas alterações; 
C. Cópia do termo de posse do representante legal, ou cópia da ata que o elegeu, quando 

não constar o nome do representante no estatuto; 
D. Cópia do comprovante de endereço da pessoa jurídica; 
E. Cópia da identidade do representante legal da pessoa jurídica; 
F. Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF do representante legal da pessoa jurídica; 
G. Cópia do comprovante de residência do representante legal da pessoa jurídica; 
H. Dados bancários da pessoa jurídica (nome do banco, agência e conta corrente); 
I. Comprovar a regularidade fiscal por meio de certidões de regularidade fiscal perante as 

receitas: Federal, Estadual, Municipal; 
J. Juntar certidão negativa de débitos trabalhistas (http://www.tst.jus.br/certidao); 
K. Certidão negativa de recuperação judicial ou falência. 

 
OBS: Os documentos com validade expirada antes da emissão da Nota de Empenho e/ou no 
momento do pagamento deverão ser reapresentados devidamente atualizados. A Fundação 
Cultural de Serra Talhada poderá, no processo da análise, solicitar documentos complementares. 

http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.tst.jus.br/certidao
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ANEXO III 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

TERMO DE COMPROMISSO PESSOA JURÍDICA 
 
 Pelo presente, livre de qualquer coação, por mim e pela pessoa jurídica abaixo 
identificada, da qual sou representante legal, venho firmar compromisso formal perante a 
Fundação Cultural de Serra Talhada, de plenamente atender às regras previstas no Edital de 
Formação e Pesquisa Cultural, na Lei Federal nº 14.017/2020 e no Decreto Municipal nº 3.229, 
de 02 de setembro de 2020, me comprometendo a bem zelar pelos recursos percebidos, e, 
encaminhar nos prazos estabelecidos no item 11.7 do Edital, o acervo necessário à efetiva 
comprovação da ação e o relatório de execução. 
 Estou plenamente ciente das sanções previstas na legislação para o caso de 
inobservância das condições estabelecidas, que declaro conhecer plenamente. 
 Eu, ____________________________  , portador(a) do RG
 nº_______  e CPF nº ____________________________  residente no(a) 
 _________________________, nº  , bairro___________________  , na cidade de 
_  __________________ _, CEP   _, representante da Pessoa Jurídica 
 _____________________ _  CNPJ nº  ___________________________. 
 
 
Local, data 
 
  _  ________________________ 
Assinatura do(a) Responsável 
 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO PESSOA FÍSICA 
 
 Pelo presente, livre de qualquer coação, venho firmar compromisso formal perante a 
Fundação Cultural de Serra Talhada, de plenamente atender às regras previstas no Edital de 
Formação e Pesquisa Cultural, na Lei Federal nº 14.017/2020 e no Decreto Municipal nº 3.229, 
de 02 de setembro de 2020, me comprometendo a bem zelar pelos recursos percebidos, e, 
encaminhar nos prazos estabelecidos no item 11.7 do Edital, o acervo necessário à efetiva 
comprovação da ação e o relatório de execução. 
 Estou plenamente ciente das sanções previstas na legislação para o caso de 
inobservância das condições estabelecidas, que declaro conhecer plenamente. 
 Eu, ____________________________  , portador(a) do RG
 nº_______  e CPF nº ____________________________  residente no(a) 
 _________________________, nº  , bairro___________________  , na cidade de 
_  __________________ _, CEP   _, representante da Pessoa Jurídica 
 _____________________ _  CNPJ nº  ___________________________. 
 
Local, data 
 
 _  ________________________ 
Assinatura do(a) Responsável 


