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EDITAL PIJBLICO N" OO1/2021
PREMIO MAIS CULTURA QUATIS
LEI DE EMERGENCA CULTURAL ALDTR BLANc
Refer6ncia Art. 20 lnciso lll do Capitulo I

A Prefeitura

Municipal de Quatis, atrav6s da Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo, no uso de suas atribuig6es legais, torna pUblico o Edital para realizagSo de
proposta de PREMIO MAIS CULTURA QUATIS - nas condig6es fixadas neste
regulamento, durante a vig6ncia das medidas temporSrias de prevengSo ao contdgio
pela COVID-19 no dmbito do municipio, cujas inscrig6es estarSo abertas de 09 a 22
de novembro de 2021.
CONSIDERANDO a transferOncia de recursos do Fundo Nacional de Cultura para a
Prefeitura Municipal de Quatis, cumprindo a Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc Lei 14.01712020 no artigo 20, INCISO lll; ,

o saldo remanescente de recursos
Blanc no Munic[pio de Quatis no exerc[cio de 2020;

CONSIDERANDO

da execugSo da Lei Aldir

CONSIDERANDO a prorrogagSo da Lei Aldir Blanc por meio da Lei n.14.150t2021
regulamentada pelo Decreto Federal n. 10.751121;

1. DO OBJETO

1.1 Este Edital p0blico tem por objeto a selegSo para o PREMIO MAIS CULTURA
QUATIS, com a finalidade de premiar iniciativas culturais locais por reconhecimento
cultural, nas condigOes fixadas neste regulamento, com fundamento no inciso lll, art.
20, da Lei Federal no 14.01712020 (Lei Aldir Blanc), alterada pela Lei Federal no
14,150, de 12 de maio de 2021, para estender a prorrogagdo do auxilio emergencial
aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura e para prorrogar o prazo de utilizagSo
de recursos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municipios, em decorr6ncia
dos efeitos econdmicos e sociais da pandemia da Covid-19, e em observdncia ao
Decreto Federal no 10.46412020, alterado pelo Decreto no 10.751, de22 de julho de
2021, que regulamenta a Lei no 14.01712020;

1.1.1 O objeto deste Edital p[blico - PREMIo MAls GULTURA QUATIS - 6 a
selegSo de iniciativas culturais, para apresentagSo presencialmente, de acordo com
futuros decretos de flexibilizagdo da administragSo p0blica, realizadas no dmbito do
Municipio de Quatis e observadas as indicag6es estabelecidas neste Edital.
1.1.2 Para a selegSo de iniciativas culturais, o proponente deverd ser pessoa fisica
com comprovagSo de, pelo menos, 2 (dois) anos de atuagSo na respectiva 5rea.

1.1.3 Ser6o premiadas at6

5 (cinco) iniciativas culturais de coletivos, grupos

organizag6es culturais, no valor unitdrio de R$4.000,00 (quatro mil reais), e atd 22
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(vinte e duas) iniciativas de agentes culturais, no valor unitdrio de R$1.000,00 (mil
reais), desde que atendidas, em sua totalidade, as condig6es do Edital.
1.2 Esta selegdo tem como objetivos:

a) estabelecer ajuda emergencial aos artistas, produtores culturais e fazedores de
cultura que atravessam dificuldades financeiras durante a pandemia, por meio do
PREMIO MAIS CULTURA QUATIS;
b) gerar oportunidade de renda para artistas, produtores e fazedores de cultura;
c) disponibilizar conte(dos artlstico-culturais relevantes para a reflexSo social;
d) divulgar os artistas locais e suas iniciativasi
e) Priorizar artistas que ainda ndo foram contemplados pela'Lei Aldir Blanc.
1.3 O valor total do presente Edital e de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
proveniente de saldo remanescente, distribuidos entre os artistas conforme os
crit6rios estabelecidos neste edital.

1.4 Caso ndo sejam selecionadas propostas na quantidade mdxima prevista no
PREMIo MAIS cULTURA QUATIS, os'recuisos financeiros remanescentes poderSo
ser redistribufdos no todo ou em parte, dentre as iniciativas culturais j6 selecionadas
a crit6rio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
1.5 O presente Edital ser6 custeado com recursos remanescentesda Lei no 14.017,
DE 29 DE JUNHO DE 2020, denominada Lei Aldir Blanc, que dispOe sobre ag6es
emergenciais destinadas ao setor cultural,dotagdo orgamentiiria 13.392,463.2.217PremiagSo Culturais - Lei de Auxilio Aldir Blanc.

1.6 Os recursos que n5o tenham sido objeto de programagSo no prazo estabelecido
no $ 30 do art, 10 do Decreto Federal 10.46412021 serdo objeto de reversSo ao
fundo estadual de cultura do Estado do Rio de Janeiro, conforme arl.12.

1.7 O Presente Edital poderd ser adquirido na integra no site oficial da Prefeitura
Municipal de Quatis ( www.qqglig_Jj.ggv,M) e na Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo, Rua Professora Ana Ferreira de Oliveira, no 47, BondaroWsky, Quatis.
1.8 Os esclarecimentos acerca do conteUdo deste Edital poderSo ser obtidos por
meio do enderego eletr6nico (quatiscttltur@gmail.co-m),durante o ptazo de inscrigSo,
sendo todas as respostas fornecidas, em at6 03 (tr6s) dias 0teis, pela Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo.

2. DAS CONDT9oES DE PARTTCTPA9AO

2.1 Poderdo se inscrever gratuitamente neste Edital pessoa f[sica maior de 18 anos,
residente de Quatis, devidamente relacionados no CADASTRO ARTiSTICO
CULTURAL DE QUATIS - conforme decreto 3.060 de 18 de Outubro de 2021,
publicado no Boletim Oficial Edigio 196, ano II, de 18/1012021.

2.2 Cada proponente poderd inscrever uma atividade cultural, preferencialmente
presencial, podendo ser apresentagSo/exposigSo/oficina/exibigSo/etc. Neste caso, o
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respectivo projeto bdsico por escrito

2.3 A produgSo cultural deverd respeitar a legislagSo vigente quanto ds medidas de
protegSo a COVID, podendo ter presenga de p0blico, cumprindo-se as normas de
distanciamento e uso de mdscaras.

2.4 A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo serd responsdvel

pelo

agendamento das atividades, articulagSo de grade de programagSo e divulgagSo
das propostas selecionadas, utilizando os canais de redes sociais dos pr6prios
proponentes, da Prefeitura Municipal e de outros parceiros, quando for conveniente.
3. DAS VEDA9oES
3.1 Ficam vedados de participarem deste Edital:
a) Servidores p0blicos e ocupantes de cargo em comissSo do Poder Executivo,
Legislativo, JudiciSrio, e do Ministerio P0blico, de qualquer esfera do municlpio de

Quatis;

'

t'

b) Pessoas flsicas e juridicas que sejam contratadas para prestaqSo de servigos
junto d AdministragSo P0blica;
c) Pessoas que possuam v[nculo matrimonial, de uniSo estdvel ou de parentesco
com este at6 o 2o grant, servidores p0blicos e ocupantes de cargos comissionados
de todas as esferas p0blicas do municfpio de Quatis;
'd) Ocupantes de cargo p0blico, presidentes de partidos politicos, presidentes de
Associagdes de Moradores e pessoas que possuam vinculo matrimonial, de uniSo
est5vel ou de parentesco com este at6 o 2o grau;
e) Pessoas que infrinjam qualquer lei ou norma juridica brasileira vigente;
f) Pessoas fisicas menores de 18 anos.

4. DAS TNSCRTqoES

4.1 O periodo de inscrig6es das propostas serd de 09 a 22 de novembro do
corrente ano, at6 irs 15h do tiltimo dia de inscrig6o, devendo ser realizadas
presencialmente na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no predio da
Prefeitura Municipal, localizada d Rua Professora Ana Ferreira de Oliveira no47,
BonclaroWsky, Quatis.
4.2 A inscrigSo contemplard a entrega dos documentos abaixo listados:

a) Formul6rio de !nscrigSo (Anexo l) devidamente preenchido e assinado;
b) Copia de comprovante de resid6ncia no municipio de Quatis;

c) Respectivas licengas e autorizag6es, no caso de uso de obra de terceiros, como
m0sicas, textos, roteiros, intagens, obras;
d) Todos os anexos devidamente preenchidos.
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4.3 O Proponente deverd preencher todas as informag6es contidas no Formul6rio de
lnscrigSo (Anexo l), estando sujeito a desclassificagSo caso estas ndo estejam
completas ou ndo sejam ver[dicas.

4.4 SerSo indeferidas as propostas que fagarn apologia ao uso de

bebidas
alco6licas, cigarros ou outras drogas; que causem, ou possam vir a causar, impacto
negativo dr sa0de ou ao meio ambiente; que violem direitos humanos e os direitos de
terceiros, incluidos os de propriedade intelectual; que evidenciem discriminagSo de
raga, credo, orientagSo sexual ou preconceito de qualquer natureza; que fagam uso
de nomes, s(mbolos ou imagens que caracterizem promogSo politico-partid6ria.

4.5 Serdo desconsideradas as inscrig6es apresentadas em desacordo com as
normas, condig6es e especificag6es previstas no presente Edital.

4.6 O proponente assume exclusiva e irrestrita responsabilidade por quaisquer
reivindicag6es relacionadas ao trabalho selecionado baseadas em eventuais
violag6es de direitos de imagem, direitos de propriedade intelectual, plSgio ou
qualquer violagSo de direitos de terceiros, respondendo integralmente por qualquer
dano e/ou prejufzo que venha a causar ir Prefeitura Municipal de Quatis.

4.7 No caso de indeferimento de inscrigSo o requerente poder'6 pedir recurso num
prazo de at6 2 (dois) dias fteis da data de comunicagSo do indeferimento.

5. DA PRODUqAO OO PROJETO BASICO

5.1 O produto cultural apresentado deverd ser in6dito, com exibigSo de obras, ou
realizagdo de exposigSo, ou palestra e/ou oficinas e eventos, gratuitos,
preferencialmente presenciais, podendo ser gravados com dispositivos moveis
(celular, c6mera fotogr6fica e de vfdeo), desde que apresentem qualidade minima
para visualizagdo e audigSo.

5.2 NEo serSo aceitas produg6es culturais anteriores

dr

data deste Edital.

5.3 O modelo de Projeto Bdsico escrito deverd seguir o Anexo lll.

5.4 O Agente Cultural que optar pela apresentagSo presencial, de acordo com
futuros decretos de flexibilizagdo da administragSo p0blica, realizard atividades
destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas pUblicas ou ao p0blico em geral,
em espagos p0blicos de sua comunidade, de forma gratuita, em cooperagdo e
planejamento definido pelo ente federativo responsdvel pela gestSo p0blica cultural
do local.
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6. DA nneruregAo
6.1 O valor individual do pr6mio ser6 pago em parcela rinica ate 31 de dezembro de
2021, por meio de dep6sito em conta bancdria, no nome do proponente, informada
no FormulSrio de lnscrigSo (Anexo l).

7. DA ANALTSE E SELE9AO DA PROPOSTA
7.1 As inscrig6es cumpridoras das exig6ncias documentais estabelecidas no item 4,
e que estejam vinculadas a uma das linguagens culturais abrangidas por este Edital,

estarSo habilitadas para o processo de andlise a ser feito pela ComissSo de
AvaliagSo das lniciativas Culturais que serSo contempladas pela Lei Aldir Blanc
2021, composto por:

,,

t

01 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
01 (um) representante da Controladoria Geral do Municipio;
01 (um) representante do Gabinete do Prefeito;

'02 (dois) representantes da sociedade civil;
7.2 Os crit6rios para a selegSo das propostas levarSo em consideragSo:

a) Portf6lio do proponente, junto ao FormulSrio de lnscrigSo (Anexo l);
b) Projeto Bdsico escrito (Anexo ll!);

c) Respeito d democratizagdo, diversidade, acessibilidade da proposta;
d) lnovagSo - propostas de cardter inovador, na experimentagdo em novos
suportes, plataformas, midias, dentre outros;
e) Tempo de atuag6o;

f) Originalidade - Na pesquisa e linguagens artistico-culturais.

7.3 Cada crit6rio do item anterior serd pontuado de 0 a 05 por cada membro do
grupo de avaliagSo, num total de 30 (trinta) pontos por cada. SerSo selecionadas as
propostas que alcangarem uma pontuagSo minima de 100 (cem) pontos, num total
de 125 pontos, na etapa de classificagSo.

7.4Em caso de empate no item anterior, a ComissSo de AvaliagSo estabelecerS o
desempate por maioria simples, (quando total de votos 6 maior que a metade do
total de votos dos presentes), o tempo de atuagSo e idade.
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7.5 Serao priorizados artistas que ainda

nio foram contemplados com recursos

da Lei Aldir Blanc no Municipio de Quatis.
7.6 A relagSo completa com o resultado preliminar, contendo todos os habilitados d

premiag6o, inscritos

no edital, serd divulgada no site oficial da

Prefeitura

(www.quats. rj.gov. br).

7.7 Ap6s a publicagdo do resultado preliminar os ndo habilitados poderdo solicitar
recurso, no prazo de at6 02 (dois) dias 0teis, a contar da data da publicagSo, que

deverd ser enviado em Formul6rio Proprio (Anexo ll) exclusivamente d Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo Qe Quatis,. ndo cabendo

d complementagSo ou

substituigSo de documentos e/ou materiais n5o enviados no ato da inscrigSo do
projeto.A secretaria ter62 (dois) dias 0teis para o julgamento do recurso.
7.8 Apos an6lise dos projetos e documentos recebidos, o resultado final da selegSo

serd publicado no site oficial da Prefeitura (www.quatis.rj.gov.br), constando

a

relagSo dos contemplados.

Z.g E de total responsabilidade do proponente, o acompanhamento de todas as
fases do edital, inclusive do resultado dos recursos impetrados.

8.

DO CRONOGRAMA

8.1 O processo obedecer6 ao seguinte calend6rio (passivel de alteragSo por parte
da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo):

a) lnscrigSo: recebimehto da docurnentagdo;
b) AnSlise da documentagSo enviada;

cl Prazo para o julgamento do recurso de habilitagSo;
d) DivulgagSo do Resultado Final;
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e) Prazo para repasse dos recursos: pagamento das propostas selecionadas
no edital.

Data lnicial

Data Final

a) lnscrigSo

0911112021

2211112021

b) Andlise da documentagSo

2311112021

2611112021

c)

2711112021

29t11t2021

Etapa

d)

Prazo para o julgamento do
recurso de habilitacSo
DivulgaqSo do Resultado Final

e)

Prazo para repasse

03t1212021

Ate 31/1212021

9. DAS DtSPOStgoeS rrruRlS

9.1 O proponente 6 responsdvel pela fidelidade e legitimidade das informag6es
prestadas e dos documentos apresentados no perlodo de inscrigdo. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informag6es nele contidas
,

implicarii em sua imediata desclassificagSo.

I - A produgSo cultural dever6 cumprir calenddrio de apresentag6es e eventos

de

2022 estabelecido juntamente com a Secretaria de Cultura e Turismo;

ll - Toda produgSo deverd,

obrigatoriamente, conter a seguinte descrigSo: "Esta
produgSo foi executada com recurso proveniente da Lei Emergencial de Cultura
Aldir Blanc - Lei No 14.017, de 29 de junho de 2020".

9.2 O proponente contemplado ficard integralmente respons6vel pelas despesas
relativas aos direitos autorais (ECAD e SBAT), nos termos da Lei Federal 9.610/98,
bem como demais taxas incidentes sobre a execugSo ou apresentagSo da proposta
artfstica ou cultural a ser executada, eximindo-se a Prefeitura Municipal de Quatis de
q uaisquer responsabilidades.

9.3 O municipio publicar5 o resultado dos certames atrav6s de meio

de

comunicagSo oficial em formato de PDF.

9.4 A participagSo do proponente neste edital implica na pr6via e integral aceitagSo
de todos os termos deste Edital e na assinatura do Termo de Compromisso (Anexo
lV) pelos agentes culturais que optarem por apresentagSo presencial.
9.5 Os casos omissos e as situag6es n5o previstas neste Edital serSo decididos pela
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

9.6 Os casos de projetos ganlradores que ndo realiz-arem o cumprirnento total do
Plano de Trabalho, prazos e demais ag6es exigidas neste edital, serSo avaliados
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pela ComissSo de Andlise, julgamerrto e validagSo das propostas, cabendo ap6s a
decisSo clo mesmo, a devolugSo por parte do proponente do recurso disponibilizado
ao projeto, por meio de Guia de ArrecadagSo Municipal gerada pelo Departamento
de Tributos da Prefeitura Municipal em at6 30 dias ap6s ser notificado.

9.7 O foro dgsignado para julgamento de quaisquer questOes judiciais resultanics
deste Edital ser6 o da Comarca de Quatis e Porto Real, Estado do Rio de Janeiro.
9.8 lntegram o presente Edital os seguintes anexos:

- F:ORMULARTO DE TNSCRIQAO/ AUTODECLARAQAO;

a) ANEXO

r

b) ANEXO

ll

- FORMULARIO DE RECURSO

e) ANEXO lll

- MODELO DE P.ROJFTO'BASICO

f) ANEXO tV

- TERMO DE COMPROMISSO

Quatis, 09 de novembro de 2021.

Secret6rio Municipal de Cultura e Turismo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFETTURA ttUNtCtPAL DE QUATTS
SECRETARIA TIUNICIPAL DE CULTURA E TURISITIO

LEt 14.017t2020

-

LEt ALDTR BLANC- 2021

FORMULARTO DE TNSCRTQAO/AUTODECLARAQAO - ANEXO r
Art,2o Inciso III - Edital

DADOS DO REQUERENTE
Nome completo:
Apelido ou nome artistico:
Data de nascimento:

Local de nascimento:
Enderego residencial:

Vlunicipio:
CPF:

RG:

Unidade da FederagEo: _=.
D atalLocal de expediqdo

:

Em qual segmento cultural voc6 participar|do edital escolhido? Marque apenas uma
opgdo.
) Artesanato

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) CulturaAfio
) Fotografia
) Artes pl6sticas
) Designer
) Artes visuais
) Danga
) l,iteratura
) Gastronornia
) Mrisica
) Artes C6nicas
) Outro: Qual?

h

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA ttUNtCtPAL DE QUATTS
SECRETARIA TTUNICIPAL DE CULTURA E TURISITO

LEt 14.017t2020

-

LEt ALDTR BUNC- 2021

Declaro estar cadastrado (a) no Mapa Artistico Cultural do Municipio de Quatis.
Declaro, para os devidos fins, que atuei social ou profissionalmente nas 6reas artistica e
cultural nos vinte e quatro meses anteriores d data de publicagSo da Lei no l4.Ol7, de 29
de junho de 2020, conforme lista de atividades apresentada a seguir:
FORMULANIO DE ATIVIDADES REALIZADAS
(MOs/Ano)
Junho a dezembrol20lS

Janeiro a jtnhol2079

Julho a Dezembrcl}}l9

Janeiro aJunhol2020

Julho aDezembrol2\2\

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFETTURA ilUNtCtPAL DE QUATTS
SECRETARIA TIUNICIPAL DE CULTURA E TUNSilA

LEI 14.017t2020

-

LEt ALDTR BLANC- 2021

Janeiro a outubro/2021

Observagio: Caso tenha ocorrido alguma intemrpgSo do seu trabalho, justifique o
porquO.

Declaro, sob as penas previstas na legislagio, que as informag6es prestadas nesta
declaragdo s6o verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do
Decreto-Lei no 2.848 , de 7 de dezembro de 1940 - C6digo Penal.

DOCTJMENTACAO NECESSARIA PARA COMPROVAQAO DE AT'UACAO
NAS AREAS ARTiSTICA E CULTURAL
Para fins de comprovagSo de atuagSo social ou profissional nas 6reas artistica e cultural
nos vinte e quatro meses anteriores d data da publicagdo da Lei no 14,017, de 29 de
junho de 2020, poderdo ser apresentados os seguintes documentos: imagens, fotografras,
videos, midias digitais, cartazes, cat6logos, reportagens, ,material publicit6rio ou
contratos anteriores.

Os documentos deverEo ser apresentados IMPRESSOS E PRESENCIALMENTE NA
SECRETARIA MUI{ICIPAL DE CUUIURA E TURISMO.(em envelepe lacrado).

I

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFETTURA ttUNtCtPAL DE qUATtS
SECRETARIA TIUNICIPAL DE CULTURA E TUNSilO

LEI 14.017t2020

-

LEt ALDTR BUNC- 2021

DADOS BANCARIOS

Indique

a Conta Banc6ria

que deseja receber o recurso deste edital, caso

seja

classificado.
(O titular da conta deve ser o pr6prio).
Banco:
AgOncia:
Conta:

Quatis/Rl,

_

de

(Assinatura do requerente

-

de 2021.

igual d do documento de identificagdo)

\
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFETTURA ttUNtCtPAL DE qUATtS
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SECREIARA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISTTO
LEI 14.017t2020

sol,rcrrAqAo

-

LEt ALDTR BLANC - 2021

DE RECURSOS AO EDTTAL 001/2021- ANEXO rr

Formul6rio para interposig6o

de

recurso relativo

ao Edital

00112021 paru

Refer6ncia Art. 2o
de HABILITAQAO DOCUMENTAL

Inciso III do Capitulo I, quanto d primeira etapa
do Projeto B5sico
conforme o
referido edital no item 7.7, a ser enviado no prazo de at6 02 (dois) dias riteis , a contar da
data dapublicagdo do resultado preliminar.

intitulado

Eu,..........
Identidade ............

......, portador do documento de
/ CPF
......para concoffer ao recurso relativo
ao Edital supracitado, apresento o presente recurso: A decis6o objeto de contestagdo 6

;;;;;il;;i

'

no............

""""':""'

'."(explicitar a decisao que est6

Os argumentos com os quais contesto a referida decisdo s6o:

Para fundamentar essa contestagdo, encaminho anexos os seguintes documentos:

Quatis,......de......................de 202L.
Assinatura do candidato
E-rnail:
F-one:

&

PREFETTURA ilUNtCtPAL DE QUATTS

SECRETARIA IIUNICIPAL DE CULTURA E TURlSlvlO

PROJETO BASICO . ANEXO

III

Edital n" 00112021
ORIENTACoES PARA O PREENCHIMENTO
Este documento visa orientar sobre os campos obrigat6rios a constarem no projeto b6sico.

IDENTIFICACAO DO ARTISTA:
Nome(s) do(s) agente (es) ou do grupo Cultural.

TiTULO DA INICIATM CULTURAL ( apresentagflo, oficina, exposigflo, etc):
Inclua aqui o nome do seu projeto cultural

OBJETIVO:
Explique de forma resumida e clara o que a iniciativa cultural pretende realizar.

JUSTIFICATIVA:
Explica a import0ncia de sua iniciativa cultural, qual a sua contribuigdo no desenvolvimento cultural
da comunidade e/ou localidade em que se realizaril.
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Listar o quantitativo de participantes e suas fungdes.

DATA PREVISTA PARA REALIZAQAO:
Coloque a previsSo de realizagdo da sua iniciativa cultural,

INFORMAQoES ADICIONAIS

:

Qualquer informag6o que voc6 considerar importante paru o melhor entendimento de sua proposta, por
exemplo: fotos, videos, clipagens, materiais de divulgagdo, entre outros. Quanto mais informagOes a
ComissSo de Selegdo tiver no momento da an6lise do seu projeto, mais f6cil ser6 o entendimento do
contexto do projeto, a capacidade de execugdo do proponente e a importdncia do projeto cultural.
Envie documentagdes importantes para a proposta, por6m tome o cuidado de n6o exagerar na
quantidade cle papel e no envio de documentos que ndo estejam diretamente relacionados com a
capacidade de execugSo e/ou com o projeto em quest6o.

oBsERVAqonS:
Para um projeto musical informar o repert6rio contendo nome da cangSo(6es) e o autor(es), o estilo
musical, o formato da apresentagdo. A classificagdo dever6 ser livre. Apresentar ainda material de
6udio e video com alguma apresentagdo para consulta do grupo de avaliagdo.
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TERMO DE COMPROMISSO _ ANEXO VI

1.

FINALIDADE

A Prefeitura Municipal de Quatis, doravante denominada ENTE P(IBLICO, e (nome/espago)
ORA SELECIONADA COMO PROPOSTA DE RECONHECIMENTO PELA PRESERVAQAO DA

MEMORIA CULTURAL DE QUATIS - pn0mIO MAIS cULTURA euATIs - nas condis6es
fixadas neste Edital durante a vigCncia das medidas tempor6rias de prevengSo ao cont6gio pela

COVID-I9 no dmbito do municipio, cujas inscrig6es estardo abertas de 09 de novembro a 22 lle
novembro de 2021, celebram o presente TERMO DE COMPROMISSO com a finalidade de executar
a proposta selecionada mediante as condig6es estipuladas em suas cl6usulas.

2. TDENTTTTCACAO DAS PARTBS

2.I ENTE PUBLICO
Raz6o Social: Prefeitura Municipal de Quatis
CNPJ:
Enderego completo:

Nome do respons6vel legal:
Cargo:

Registro Geral (RG):

Ato de NomeagSo:

2,2DO PROPONENTE
PROPOSTA SELECIONADA (PESSOA FISICA

ASSOCIAQAO

DE

DE QUATIS: PRODUTORA

CLASSE, ENTIDADE, GRUPO

DE

ARTISTAS

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NO RAMO DA CUIJTURA)

CULTURAI,,

EM TEATRO,
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NOME:
CPF:
Enderego completo:

Nome do respons6vel legal:
Cargo:-.

Registro Geral (RG):
Enderego completo do responsdvel:.

3. OBJETO

3.1 O presente Termo de Compromisso (TC) tem como objeto a execugio da proposta cultural
selecionada de acordo com a chamada do Edital pararealizagdo de proposta de RECONHECIMENTO
PELA PRESERVAQAO DA MEMoRIA CULTURAL DE QUATIS - PRTMIO MAIS CULTURA
QUATIS.
3.2 O Projeto de B6sico aprovado integra este TC, independente de transcrigdo.

4.

DECLARAQAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGTNCIAS

assinar o presente Termo de Compromisso, o proponente aceita e declara estar em pleno
cumprimento das exig6ncias do Edital pirblico 001 12021.
O presente TC (TERMO DE COMPROMISSO) ndo poder6 ser objeto de subcontratagdo, cessdo ou
transfer6ncia no todo ou em parte.

Ao

s. OBRTGACoES DO PROPONENTE

Al6m de todas as condig6es obrigat6rias estabelecidas no edital pirblico a que o proponente se encontra
vinculado, o proponente 6 obrigado a:
I- Executar a proposta selecionada o edital pirblico;

II-

Ter registro na cidade de Quatis;
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de CPF;

IV- E todas as condig6es previstas no edital pirblioo 00112021;
VI- Indenizar todo e qutrlquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advig.direta
ou indiretamente, do exercicio d.e suas atividades.
O PROPONENTE se responsabiliza$, na forma do TC por todos os 6nus, encargos e
obrigag6os comerciais, fiscais, sociais, tribut6rias, trabalhistas e previdenci6rias, ou quaisquer outras
previstas na legislagfio em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e
m6o-cle-obra necess6ria i completarealinagdo da proposta selecion ada at6o seu t6rmino.
6. DOS VALORES

6,1 O

proponente receber6

vigentes e suieito

i

.o

valor bruto

R$
Reais), sendo sujeito aos descontos e impostos legais
de

dotagSo orrpament6ria.

NOTA DE EMPENHO

:

NO VALOR DE R$

recurso

DATA DE

: _-__---,

EMISSAO: I

/

Reais).

6.2 Os custos relativos aos direitos atrtorais ser6o pagos pelo proponcnte, bem oomo suas
liberag6es junto aos 6rg6os cornpetentes.
6.3 O proponente fica obrigado a cumprir as normas da Lei 9610198 e no ECA - Lei 8069/90.
7. DO PRAZO DE

VIGTNCIA

vig6ncia deste TC ser6 de t2 (doze) meses, contados a partir da datade sna
assinafura, podendo ser proffogado pelo dobro do tempo pactuado, mediante acordo entre as partes,
excetuadas as prorrogag6es de oficio por atraso na liberagSo dos recursos.
No caso de inexecugSo parcial ou total da proposta por culpa do proponente, ser6 aplica.do pelo Errte
Priblico ao proponente ds sangdes previstas na chamada ptiblica e devolugdo integral dos recursos
O prazo

rJe

aplicados e corrigidos.
O presente TC poder6 ser rsscindido por ato unilateral pela inexecugdo total ou parcial do clisposto
neste TC e no edital pirblico, sem que caiba ao proponente direito a
indenizag6es de qualquer esp6cie.
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A

inexecugflo da proposta total ou parcial, execugSo imperfeita, mora na execugdo ou qualquer
inadimplemento ou infragSo contrafual, sujeita ao proponente sem prejuizo da responsabilidade civil

ou criminal que couber ds seguintes penalidades: a) advertdncia; b)
Multa; c) suspensEo tempor6ria do direito de contratar com a administragSo priblica, por prazo ndo
superior a 02 (dois) anos; d) declaragdo de inidoneidade para contratar com a Administragio Pirblica.
8.

DA PUBLTCAQAO

O Ente Pirblico publicar6 extrato deste TC no meio oficial de publicidade da administragdo
priblica, ap6s a assinatura, para que se inicie a produg6o de seus efeitos
9. DO FORO

As partes comprometem-se a submeter eventuais controv6rsias decorrentes do presente ajuste d pr6via
tentativa de solugflo administrativa.
controv6rsias que n6o possam ser resolvidas
adm.inistrativamente serSo submetidas no foro da Comarca de Quatis e Porto Real, Estado do Rio de
Janeiro. Ficando eleito o Foro da Comarca de Quatis e Porto Real, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente TC que n6o possa ser resolvido por meio amig6vel, com expressa renfncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As

10. DATA E ASSINATURAS
E, por assim estarem plenamente de acordo, as partes obrigam-se ao total cumprimento dos
termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, que vdo assinadas pelas partes, para que produza seus juridicos e legais efeitos, em Juizo
ou fora dele.

Proponente

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Leandro Carvalho de Sant'Anna
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