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Boletim Oficial
do Município
Ferraz de 
VasconcelosBOM

A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos, por iniciativa da 
Secretaria de Serviços Urba-
nos, vem ampliando as ações 
de iluminação pública, zela-
doria e limpeza dos córregos 
em diversos bairros. Desta 
vez, os trabalhos acontecem 
no bairro Cidade Kemel.

A Rua João Paulo II recebeu 
desassoreamento do cór-
rego e limpeza preventiva. 
O objetivo é para evitar en-
chentes, uma vez que o local 
tem histórico de alagamen-
tos durante fortes chuvas.

No mesmo bairro ainda, a 
Rua Francisco Sperândio 
teve troca e/ou instalação de 

lâmpadas de Led em todos 
os postes da localidade. Vale 
salientar que as ações visam 
garantir o funcionamento dos 
serviços básicos na cidade.

O titular da pasta, Nicolas 
David, falou dos trabalhos 
que acontecem nos bairros 
do munícipio. “Estamos re-
alizando diversos serviços 
voltados a zeladoria, manu-
tenção, limpeza de córregos 
e de locais de descarte irre-
gular de lixo. Os trabalhos 
acontecem em vários bair-
ros simultaneamente. Hoje, 
estamos na Cidade Kemel 
e, muito em breve, atingire-
mos todo o município”, dis-
se o secretário.

O secretário comentou so-
bre a zeladoria e manuten-
ção de córregos. “Fizemos 
a limpeza preventiva de to-
dos os córregos do centro 
da cidade, o do ‘Meinho’, na 
Rua Anchieta, na Rua Iljima 
(bairro Santo Antônio), atrás 
da Baxmann e próximo da 
Rua Godofredo Osório No-
vaes, na Vila Central. Des-
sa forma, antes do período 
chuvoso, teremos todos os 
córregos limpos e desasso-
reados”, finalizou David. 

Para mais informações, a 
Secretaria de Serviços Ur-
banos atende pelo número 
4679-6861.

Texto: Junior dos Anjos – MTB: 84403/SP/Secom Ferraz.|Foto: Maurício Martins – Secom Ferraz.

PREFEITURA DE FERRAZ REALIZA 
MELHORIAS NO BAIRRO CIDADE KEMEL



 @prefeituraferrazdevasconcelos
 Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos
www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

VISITE NOSSAS REDES SOCIAIS

TELEFONES ÚTEIS

Policia Militar:
190
Guarda Civil Municipal:
153 ou (11) 4679-4334
Samu:
192
Bombeiros:
193
Transito:
(11) 4674-4000
Ouvidoria:
(11) 4674-7839
Defesa Civil:
(11) 4676-1947 ou (11) 95310-2217
Vigilância Sanitária/Zoonoses:
(11)4674-3458 e (11) 4676-6812
Iluminação Pública (CTIP) :
(11) 4674-7827

Expediente

Prefeitura de
Ferraz de Vasconcelos
Avenida Rui Barbosa, 315 - Vila Romanópolis
CEP: 08529-200
Telefone: 4674-7800
www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

Vice-Prefeito: Daniel Balke
Prefeita Municipal: Priscila Gambale

Secretário de Comunicação Social:
José Domingos de Souza

Boletim Oficial do Município (BOM)
Criado pela Lei nº 2.645 de 17/10/2005 e

regulamentado pelo Decreto nº 5.894 

de 16/02/2017

Jornalista Responsável

Jucelio Salvador - MTB/SP nº33848

Editora 

Sandra Paulino - MTB/SP nº 46.572

Diagramador 

Valberson Ricardo da Silva 

Produção:

Secretaria de Comunicação Social (Secom)

Unidade Físcal 
Edição Eletrônica

do Município

UFM R$107,52
2021

Secretarias:
Administração

4674-7899

Comunicação
4674-7816

Governo
4674-7855

Assuntos Jurídicos, Direitos Humanos
e Cidadania

4674-7847

Saúde
4678-2712

Desenvolvimento Econômico
4674-7843

Cultura e Turismo
4674-7825

Obras e Habitação
4674-7881

Assistência Social
4679-5586

Educação
4676-4100

Fazenda
4674-7866

Esporte e lazer
4674-7815

Serviços Urbanos
4679-6861

Planejamento Urbano
4674-7852

Transportes e Mobilidade Urbana
44675-4625 

Segurança Urbana
4674-4000

Fundo Social
4674-1393

Verde, Meio Ambiente e Proteção Animal
4674-7867



ATOS DO EXECUTIVO 3Quinta- feira, 26 de Agosto de 2021

SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

 
 

Rua Lourenço Paganucci 1133, Jardim Ferrazense 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

 
 

““LLEEII  AALLDDIIRR  BBLLAANNCC””  
  

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ferraz de 
Vasconcelos, abre inscrições para os editais referentes a 
execução do saldo remanescente da Lei Federal nº 
14.017/2020; 
 

• SSaallddoo  rreemmaanneesscceennttee: R$ 1.060.610,00 

  
• IInnssccrriiççõõeess  aabbeerrttaass  nnoo  ssiittee  ddaa  PPrreeffeeiittuurraa::  de  27 de 

agosto a 23h59 do dia 27 de setembro de 2021.  
  

• QQuueemm  ppooddee  ppaarrttiicciippaarr::   

    *Artistas com residência na cidade de Ferraz de       
Vasconcelos; 
 
    *Pessoas Físicas maiores de 18 (dezoito) anos de idade; 
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EDITAL DE SELEÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 11/2021 

CHAMAMENTO PARA REPASSES DA LEI ALDIR BLANC 
 

A PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A SECRETARIA DE 

CULTURA E TURISMO torna pública a Chamada para a seleção de Repasse Financeiro para o 

pagamento do benefício emergencial para espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas 

empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias, ação prevista 

no inciso II, do Art. 02 da  Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) de 29 de Junho de 2020, 

regulamentada pelo Decreto Federal Nº 10.464, de 17 de Agosto de 2020, alterada pelo Decreto 

nº 10.751/2021 de 22 de julho de 2021,  bem como orientados pela diretrizes observadas na Lei 

Federal nº 8.666/1993, na Medida Provisória vigente que altera a Lei Federal nº 13.979/2020 e 

suas alterações posteriores, na Lei Federal nº 9.610/1998,  em conformidade com as condições e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
1. OBJETIVOS 

 
1.1 O presente edital visa estabelecer os procedimentos para o pagamento do benefício 

emergencial para espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, 

cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades 

interrompidas por força das medidas de isolamento social decorrentes da Pandemia de Covid-

19. 

 

2. PROCEDIMENTOS 

 

2.1 O solicitante deverá estar devidamente cadastrado junto a Secretaria de Cultura e Turismo de 

Ferraz de Vasconcelos, conforme processo de cadastramento aberto pela mesma. 

O cadastro não é uma garantia de pagamento, mas é condição obrigatória previsto na Lei e 

deve ser feito de forma online, no site da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos , 

http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/ ou pelo link: 

https://forms.gle/XEGZrii295JM2whJ7 
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2.2 No cadastramento, o responsável pelo espaço deverá inserir os seguintes documentos (em 

formato PDF): 

a) CNPJ, contendo CNAE de atuação na área da cultura. 

b) Em caso de coletivo cultural (grupo sem CNPJ), apresentar declaração assinada pelos 
membros contendo Nome Completo, RG e CPF. 

c) Declaração (Anexo I), preenchida e assinada. 

d) Declaração (Anexo II) contendo a faixa de benefício e informe dos dados bancários, 
preenchida e assinada. 

e) Anexo III preenchido acompanhado dos comprovantes de despesas referentes aos meses 
de março, abril, maio, junho e julho de 2021. 

f) Serão aceitos comprovantes como recibos de aluguel, contas de água, IPTU, energia, 
pagamentos de funcionários e demais despesas inerentes ao funcionamento da atividade 
cultural do espaço. 

2.3. Os documentos deverão ser encaminhados até o dia 30/09/2021. 

2.4 O espaço cultural deverá prestar contas por meio do envio de descritivo financeiro e 

cópias dos recibos de pagamento das despesas apresentadas no mês subsequente ao repasse 

do recurso.  

2.5 A contrapartida deverá ser realizada até o prazo de 120 (cento e vinte) dias após a 

retomada presencial das atividades com destinação prioritariamente, aos alunos de escolas 

públicas ou de atividades em espaços públicos da comunidade, de forma gratuita, em 

intervalos regulares, a abranger o número de pessoas determinado pelo espaço disponível 

ou característica da atividade. 

2.6 A contrapartida proposta deverá ser aprovada pela Secretaria de Cultura e Turismo e serão 

avaliadas, em termos de vagas, datas e períodos de realização, obedecendo também as demais 

medidas de prevenção da transmissão do Covid-19 recomendadas pelas autoridades, que ainda 

estiverem em vigor. 

2.7 Em caso de não apresentação da prestação de contas financeira e/ou inexecução da 

contrapartida, ou, ainda, rejeitadas as contas, ainda que parcialmente, será certificado o 

decurso do prazo ou a inexecução da contrapartida por servidor designado pela Secretária de 
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Cultura e Turismo. O proponente será notificado para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

apresentar justificativa ou devolver o recurso corrigido monetariamente, sob pena de 

inscrição do débito em dívida ativa, sem prejuízo de ficar impedido de participar de ações 

culturais de mesma natureza promovidas pelo Município de Ferraz de Vasconcelos. As 

medidas administrativas aqui previstas, não excluem outras mais gravosas que se fizerem 

necessárias. 

2.8 A Secretaria de Cultura e Turismo, poderá a qualquer momento solicitar complementação 

de dados apresentados no Cadastramento Artístico e de Espaços Culturais de Ferraz de 

Vasconcelos, sobretudo no item de comprovação de atuação regular. 

 

3. DOS SUBSÍDIOS 

3.1 O subsídio terá como referência os seguintes valores: 

a) Para entidades que tiverem no período indicado média de gastos ente 1 (um) e 3 (três) 

salários mínimos R$ R$ 13.862,49 (treze mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e 

nove centavos);  

b) Para entidades que tiverem no período indicado média de gastos entre 4 (quatro) e 6 

(seis) salários mínimos R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais); 

c) Para entidades que tiverem como período média de gastos acima de 7 (sete) salários 

mínimos R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 

3.1.1 O recurso será pago em única parcela, podendo haver parcelas sucessivas, de 1/3 do 

valor recebido decorridos três meses do recebimento da parcela única, dentro do exercício 

de 2021, caso haja recursos restantes deste edital.  

3.2 A Secretaria de Cultura poderá receber sobras de recursos de outros editais para 

completar este Edital bem como transferir saldos deste para outros editais.  

3.3 A Secretaria de Cultura e Turismo, poderá a qualquer momento solicitar 

complementação de dados apresentados no Cadastramento Artístico e de Espaços Culturais 
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de Ferraz de Vasconcelos, sobretudo no item de comprovação de atuação regular. 

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Os projetos, documentos e declarações a serem encaminhados são de exclusiva 

responsabilidade do proponente, não acarretando qualquer responsabilidade civil ou 

criminal para a Secretaria de Cultura e Turismo, especialmente quanto aos direitos autorais 

e encargos trabalhistas. Caso seja detectada alguma falsidade nas informações e/ou 

documentos apresentados, o projeto será desclassificado imediatamente, sem direito a 

recurso. 

 

4.2 São considerados espaços culturais os organizados e mantidos por pessoas, organizações 

da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas 

com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam 

dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, como pontos de cultura, circos, escolas, 

estúdios e ateliês de arte, teatros independentes, cinemas, centros de memória e 

patrimônio, bibliotecas comunitárias, entidades culturais vinculadas a comunidades 

quilombolas, povos indígenas, povos ciganos, clubes sociais e culturais. 

 

4.3 Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Secretaria de Cultura 
e Turismo. 

 

4.2 Ao submeter o formulário de inscrição, o proponente se declara ciente de que a 

Secretaria de Cultura e Turismo, ou terceiros designados por ela, utilizarão suas 

informações (incluindo dados pessoais) para o estritamente necessário à realização deste 

edital, aplicando todas as medidas de segurança e confidencialidade previstos legalmente. 

 

4.3 No intuito de descentralizar os recursos da Lei Aldir Blanc, a Secretaria de Cultura 

e Turismo estará submetendo os dados do proponente na Plataforma DATAPREV, que 

disponibilizará as informações no âmbito federal para cruzamento de dados com outros 

Municípios e Estados.   
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4.4 A Secretaria de Cultura e Turismo e Turismo poderá prorrogar, adiar, alterar, 

revogar, ou anular o presente Concurso, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes 

qualquer reembolso, indenização ou compensação. 

 

4.5 Os recursos serão repassados em conta corrente própria do espaço cultural. 
 

4.6 Os participantes inscritos no Edital autorizam, no ato da inscrição, o uso gratuito 

de sua imagem e voz, caso sejam realizadas ações de comunicação institucional da 

Secretaria de Cultura e Turismo e Turismo e da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos., por 

tempo indeterminado. 

 

4.7 Os candidatos terão o prazo de 1 dia útil, contados a partir da publicação do 

resultado de avaliação no Diário Oficial do Município, para apresentarem recurso 

alegando o que acharem de direito, vedada a apresentação de documentos exigidos no 

ato da inscrição. 

4.7.1 Os recursos deverão ser apresentados presencialmente na Secretaria de Cultura e 

Turismo. 

4.7.2 Os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora e, caso seja mantida a 

pontuação, serão encaminhados à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para 

avaliação e julgamento final, em até 1 dia útil.   

 

4.8 O resultado das análises será divulgado no Diário Oficial da Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos (BOM) e no site oficial da prefeitura no endereço:  

http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br no menu cidadão. 

 

4.9 As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto deste 

Edital serão realizados de forma remota, pelo telefone (11) 4679-5728 e por e-mail: 

cultura.cac.fv@gmail.com com nos dias úteis que antecedem o encerramento das 

inscrições, das 8h15 às 16h45. 
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Ferraz de Vasconcelos, 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

ROSEMEIRE CROSSI 

Secretária de Cultura e Turismo 
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ANEXO I 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO 

 

Eu, ___________________________________________, RG nº _________________________, 

CPF nº ___________________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, proponente de 

proposta para o Edital n.º 03/2021 para o edital de premiação para produção cultural de desenho 

livre e caricatura, segundo especificações previstas pelo Inciso III da Lei Federal nº 14.017/2020 

(Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020, venho declarar que: 

 
1. Tenho ciência e concordo com os termos do Edital. 
2. Todos os participantes da ficha técnica cedem os direitos de uso de imagem e voz 

relacionados à obra. 
3. Cumpro com as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme artigo 117, 

parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo. 
4. Não sou servidor da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. 
5. Autorizo a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e à Secretaria da Cultura a utilização de som 

e imagem, bem como cedo o direito de utilização de ambos para mídia impressa ou 
eletrônica e internet por tempo indeterminado. 

6. Não estou inscrevendo proposta que já tenha sido executada por meio de recursos da Lei 
Aldir Blanc do Governo do Estado de São Paulo. 

7. Não estou inscrevendo proposta já apresentada de forma fragmentada ou parcelada por outro 
proponente, conforme disposto no artigo 28 do Decreto Estadual nº 54.275/2009. 

8. Responsabilizo-me a apresentar, caso necessário, a identificação das obras utilizadas neste 
projeto no prazo estipulado, e estou ciente e de acordo que, caso utilize obras que não sejam 
de domínio público, os encargos do ECAD e/ ou SBAT, serão de minha única e exclusiva 
responsabilidade, me comprometendo a regularizá-los e comprová-los através dos 
documentos competentes. 

9. Sou responsável por todas as despesas e custos gerados na execução da proposta. 
10. Atesto a veracidade de todas as informações prestadas nesta inscrição. 

 
 

Ferraz de Vasconcelos, ____, de ________________________de 2021. 
 
 

 
................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 
Nome: 
CPF: 
RG: 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS SEM 

REMUNERAÇÃO | CASO HAJA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NA 

PROPOSTA. 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que os 

funcionários públicos, abaixo assinados, não receberam nenhum recurso proveniente da Lei Federal 

nº 14.017/2020 para participação na proposta: 

 

Nome RG CPF Assinatura 

    

    

    

    

    

    

    

 

Ferraz de Vasconcelos, _______________ de 2021. 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que sou o(a) 

produtor(a) do evento cultural inscrito neste Chamamento Público e me responsabilizo de forma 

irrestrita por quaisquer eventuais reclamações de terceiros, ficando claro que é proibido pelo 

presente Edital a utilização de quaisquer fragmentos ou obras de terceiros não autorizados. 

 

 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, _____, de __________________de 2021. 

 

 

 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIROS 

 

Eu, (responsável pelo comprovante apresentado) _______________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________, 

venho atestar por meio deste documento que o comprovante de endereço abaixo relacionado 

corresponde a (nome do proponente)________________________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________,   

 

 

Categoria Endereço Completo Assinatura 

Ex. conta de telefone Ex. Rua Rio Branco, nº 2.000 – Centro, Ferraz de 

Vasconcelos/SP. 

Assinatura do terceiro 

responsável. 

 
 
 
 

Ferraz de Vasconcelos, ______ de __________________ de 2021. 
 

 
 

................................................................................................... 
Assinatura do Proponente 

Nome: 
 

 

 

 

 
 



ATOS DO EXECUTIVO 13Quinta- feira, 26 de Agosto de 2021

 
 

PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 

EDITAL Nº 01/2021 

PREMIAÇÃO - FOTOGRAFIA 

 

A PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A SECRETARIA DE CULTURA E 

TURISMO torna pública a Chamada para a seleção de propostas para o Edital de Premiação  

para Fotografia, ação prevista na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) de 29 de Junho 

de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal Nº 10.464, de 17 de Agosto de 2020, alterada pelo 

Decreto nº 10.751/2021 de 22 de julho de 2021,  bem como orientados pela diretrizes observadas 

na Lei Federal nº 8.666/1993, na Medida Provisória vigente que altera a Lei Federal nº 

13.979/2020 e suas alterações posteriores, na Lei Federal nº 9.610/1998,  em conformidade com 

as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1. DO OBJETIVO 

a) O presente Edital tem a finalidade de aplicar o recurso proveniente da Lei Federal nº 

14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), Art. 2º, Inciso III, visando prioritariamente a premiação de 

produtores culturais residentes na cidade de Ferraz de Vasconcelos/SP, para produção de 

Fotografias – com a temática “Ferraz de Vasconcelos”. 

1.1 Cada participante poderá enviar até duas fotografias inéditas respeitando a temática.  

1.2 No ato da inscrição o proponente poderá fazer o upload das fotos em cores com 

resolução mínima de 300 dpi e tamanho máximo de 5 megabits cada uma. 

1.3 Cada foto deverá ter seu respectivo título e uma descrição. 

1.4 Após a divulgação final do resultado, sendo selecionado, o proponente deverá entregar 

a Secretaria Municipal de Cultura as fotos reveladas, coloridas ou preto e branco, no 

tamanho 20cm x 30cm, em papel fotográfico fosco e em “pendrive”, após a qual 

receberá a premiação. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste chamamento público: 

a) Fotógrafos profissionais e amadores. 

b) Pessoas Físicas maiores de 18 (dezoito) anos de idade. 

      c) Com residência no município de Ferraz de Vasconcelos/SP. 
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2.2. Não poderão se inscrever: 

a) Servidores da Administração Pública direta ou indireta, na esfera municipal, estadual e 

federal; salvo quando o servidor não receber remuneração. 

b) Integrantes da Comissão de Seleção. 

c) Projetos já inscritos na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) em quaisquer esferas 

federativas. 

 

2.3. Não poderão receber o prêmio as pessoas que incidirem nas seguintes situações: 

a) Cônjuges ou companheiros, irmãos, ascendentes ou descendentes de membros do 

Executivo ou Legislativo do município de Ferraz de Vasconcelos; 

b) Proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo profissional com 

membros da Comissão de Seleção ou cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, 

colaterais ou por afinidade até o 2.º grau de membros da Comissão de Seleção; 

c) Entidade privada e organizações sociais que tenham como dirigente ou membro; membros 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de qualquer esfera governamental.  

  

3. DO VALOR DISPONIBILIZADO 

3.1. O valor total de recursos destinados para este chamamento público é de até R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), contemplando até 25 projetos com valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais cada). 

3.2. Caso haja recurso remanescente deste Chamamento Público após a seleção dos 

projetos, tais recursos poderão ser destinados a projetos enquadrados em outras 

categorias dispostas pela Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e suas 

alterações, hipótese em que não mais será necessária a observância dos percentuais 

mínimos nele definidos. 

 

3.3. Caso não haja projetos selecionados suficientes para este Chamamento Público, 

caberá a Secretária de Cultura e Turismo a decisão de remanejar os recursos 

remanescentes para outros Chamamentos e Editais referentes à Lei Federal nº 

14.017/2020 e suas alterações. 
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4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente através da plataforma de 

inscrição: https://forms.gle/zhjYhefNtZEze6iz9. 

4.2. Período de inscrição: de 27 de agosto de 2021 até às 17h00 (horário de Brasília) do 

dia 27 de setembro de 2021. 

 

4.3. A inscrição implica na prévia concordância com todos os termos que formatam 

este edital de premiação. 

 

4.4. Cada proponente poderá inscrever no máximo 02 (dois) projeto neste edital. 

 

4.5. A habilitação ou inabilitação da inscrição somente se efetivará após análise e 

aprovação de toda documentação requisitada, na forma deste edital. 

 

4.6. O ato da inscrição não implica na sua contemplação por parte da Prefeitura de 

Ferraz de Vasconcelos. 

 

4.7. A Secretaria de Cultura e Turismo não se responsabiliza pela falha na inscrição por 

conta de problemas em servidores, em provedores de acesso, na transmissão de 

dados, na linha de comunicação, por lentidão dos servidores ou qualquer outra 

razão, cabendo ao proponente a devida prudência para realização dos atos 

necessários em tempo hábil. 

 

4.8. É terminantemente proibida a habilitação de artistas que em suas obras apresente 

teor de cunho racista, xenófobo, sexista ou qualquer forma de preconceitos que 

estimulem violência. 

 
4.9. O Artista poderá participar de até quatro dos editais propostos pela Prefeitura de 

Ferraz de Vasconcelos, prevalecendo as quatro últimas inscrições.  

 

5. DA ENTREGA DA FOTOGRAFIA 
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2.2. Não poderão se inscrever: 

a) Servidores da Administração Pública direta ou indireta, na esfera municipal, estadual e 

federal; salvo quando o servidor não receber remuneração. 

b) Integrantes da Comissão de Seleção. 

c) Projetos já inscritos na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) em quaisquer esferas 

federativas. 

 

2.3. Não poderão receber o prêmio as pessoas que incidirem nas seguintes situações: 

a) Cônjuges ou companheiros, irmãos, ascendentes ou descendentes de membros do 

Executivo ou Legislativo do município de Ferraz de Vasconcelos; 

b) Proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo profissional com 

membros da Comissão de Seleção ou cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, 

colaterais ou por afinidade até o 2.º grau de membros da Comissão de Seleção; 

c) Entidade privada e organizações sociais que tenham como dirigente ou membro; membros 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de qualquer esfera governamental.  

  

3. DO VALOR DISPONIBILIZADO 

3.1. O valor total de recursos destinados para este chamamento público é de até R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), contemplando até 25 projetos com valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais cada). 

3.2. Caso haja recurso remanescente deste Chamamento Público após a seleção dos 

projetos, tais recursos poderão ser destinados a projetos enquadrados em outras 

categorias dispostas pela Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e suas 

alterações, hipótese em que não mais será necessária a observância dos percentuais 

mínimos nele definidos. 

 

3.3. Caso não haja projetos selecionados suficientes para este Chamamento Público, 

caberá a Secretária de Cultura e Turismo a decisão de remanejar os recursos 

remanescentes para outros Chamamentos e Editais referentes à Lei Federal nº 

14.017/2020 e suas alterações. 
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5.1. Este edital é voltado para a aquisição de fotografias com a temática Ferraz de 

Vasconcelos. 

 

5.2. Despesas e organizações relacionadas a instalações, tecnologia, internet, 

equipamentos, ações de comunicação são de responsabilidade dos proponentes 

contemplados. 

 

5.3. O proponente de projeto para este edital deve ser o responsável pelos Direitos 

Autorais relacionados à produção da Fotografia. 

 

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

6.1. Na plataforma de inscrição o proponente deverá preencher todos os dados 

solicitados e anexar os seguintes documentos: 

a) Cópia simples, frente e verso, do documento de identidade RG ou CNH. 

b) Cópia simples, frente e verso, do CPF ou CNH. 

c) Cópia atualizada do comprovante de endereço. 

d) Termo de Participação (ANEXO I). 

e) Declaração para participação de funcionários públicos sem remuneração, caso haja 

participação em projetos. (ANEXO II). 

f) Declaração de Direitos Autorais (ANEXO III) 

6.1.1 Os documentos deverão ser renomeados com o nome do artista. (Ex. RG – RG – 

Fulano de Tal, CPF – CPF – Fulano de Tal, Endereço – Endereço Fulano de Tal). 

6.1.2 A não observância deste quesito poderá acarretar na desclassificação do artista.  

 

6.2. Caso o comprovante de endereço não esteja no nome do proponente, o responsável 

deverá assinar a Declaração de Comprovante de Endereço em nome de Terceiros 

(ANEXO IV). 

 

6.3. Serão desconsiderados documentos além daqueles dispostos neste Edital. 
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6.4. Não será aceita qualquer alteração nas informações ou nos documentos indicados 

após a inscrição. 

 

6.5. Será permitido o saneamento de falhas na documentação de que trata o item 6.1: 

6.5.1. Entende-se por saneamento de falhas: reenvio de documentos faltantes ou 

incompletos, de documentos ilegíveis, com assinatura fixada como imagem 

ou com prazo de validade vencido.  

  

6.5.2. O saneamento de falhas não altera as condições de participação do 

proponente, nem sua situação jurídica, que devem manter-se dentro das 

disposições previstas neste Edital. 

 

6.5.3. A Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos convocará os 

proponentes habilitados, através de publicação no site oficial da Prefeitura 

no endereço: http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br.  

 

6.6. A documentação deverá ser entregue de forma presencial na sede da Secretaria de 

Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos, Avenida Brasil, nº 966, Ferraz de 

Vasconcelos/SP, no horário das 9h às 16h. 

 

6.7. A não entrega integral das documentações válidas e exigidas como obrigatória no 

ato da inscrição, será considerada como desistência de participação e automática 

desclassificação do proponente.  

 

7. PROJETO 

7.1. Na plataforma de inscrição, o proponente deverá preencher: 

a) Título da Fotografia 

b) Apresentação detalhada da fotografia explicando o que o fotografo deseja apresentar. o 

item 6.1.1 deste edital 

c) Currículo artístico do Proponente e descrição dos eventos culturais já realizados. o item 

6.1.1 deste edital 
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d) Clipping de comprovação de produções culturais realizadas pelo proponente. o item 6.1.1 

deste edital 

e) Link do Vídeo explicativo do Projeto de até 03 minutos de duração (opcional). 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1. Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Seleção composta por 3 (três) 

membros da Secretaria Municipal da Cultura e 3 (três) membros da Secretaria de 

Educação, indicados pelos Secretários das respectivas pastas e (02) membros da 

Secretaria de Comunicação. 

 

ANÁLISE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

A) Qualificação artística Serão avaliados o currículo artístico, os eventos já 

realizados pelo proponente e a capacitação. 

 0 a 10 pontos 

B) Proposta de produção 

do evento. 

Serão avaliadas as características técnicas da 

proposta. 

0 a 10 pontos 

C) Criatividade e 

relevância do projeto. 

Serão avaliadas a criatividade, a relevância e a 

autenticidade da proposta. 

0 a 10 pontos  

 

8.2. A totalidade máxima do cálculo de todos critérios por avaliador será de 30 pontos. 

O resultado final será definido pela média da somatória das notas de todos os 

avaliadores integrantes da Comissão. 

 

8.3. Caso haja empate na totalização dos pontos dos projetos selecionados, será 

considerada a iniciativa que tenha apresentado maior pontuação nos critérios A e B 

respectivamente. 

 
8.4. Serão divulgadas as notas finais de todos os projetos. Não haverá divulgação de 

parecer específico para cada projeto inscrito. 
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9. DOS CONTEMPLADOS 

Os contemplados, além das determinações decorrentes de lei, obrigam-se a: 

9.1. Entregar a(s) fotografia(s) até 12 de novembro de 2021. 

 

9.2. Encarregar-se exclusivamente pelo pagamento de todos gastos de produção, impostos e 

taxas sobre as propostas submetidas; bem como Direitos Autorais, caso seja necessário. 

 

10. DO CRONOGRAMA 

O Cronograma previsto para este Edital se dará da seguinte forma: 

 AÇÃO DATAS 

Inscrições para o Edital 27 de agosto a 27 de setembro de 2021 

Conferência da Documentação, obra e ou 

projeto (INTERNO) 
27 de agosto a 27 de setembro de 2021 

Publicação dos Proponentes  05 de outubro de 2021 

Prazo para Recurso 05 de outubro a 13 de outubro de 2021 

Publicação dos Proponentes Habilitados 15 de outubro de 2021 

Período para entrega da Documentação  18 de outubro a 22 de outubro de 2021 

Entrega da obra 25 de outubro a 12 de novembro de 2021 

 

11. DO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS 

11.1. O proponente não poderá realizar alterações em desacordo com a temática 

proposta.  

 

11.2. Ao proponente que descumprir os termos deste edital, ou das demais normas 

regulamentares aplicáveis durante a execução do projeto, poderão ser aplicadas as 

penalidades previstas no Art. 87 da Lei Federal nº 8666/1993, na seguinte 

conformidade: 
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a) Advertência por escrito; 

b) Multa de até 20% do valor total do prêmio, mais perdas e danos;  

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração por dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes. 

e) Devolução total das importâncias recebidas, acrescida 1% de multa, em até 2 (dois) dias 

da publicação do despacho que as rejeitou. 

 

11.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras, 

quando cabíveis, sem prejuízo dos demais consectários legais aplicáveis. 

 

11.4. Da decisão cabe recurso, no prazo de 1 dia. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Os projetos, documentos e declarações a serem encaminhados são de exclusiva 

responsabilidade do proponente, não acarretando qualquer responsabilidade civil 

ou criminal para a Secretaria de Cultura e Turismo, especialmente quanto aos 

direitos autorais e encargos trabalhistas. Caso seja detectada alguma falsidade nas 

informações e/ou documentos apresentados, o projeto será desclassificado 

imediatamente, sem direito a recurso. 

 

12.2. Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Secretaria de 

Cultura e Turismo. 

 

12.3. Ao submeter o formulário de inscrição, o proponente se declara ciente de que a 

Secretaria de Cultura e Turismo, ou terceiros designados por ela, utilizarão suas 

informações (incluindo dados pessoais) para o estritamente necessário à realização 

deste edital, aplicando todas as medidas de segurança e confidencialidade previstos 

legalmente. 
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12.4. No intuito de descentralizar os recursos da Lei Aldir Blanc, a Secretaria de Cultura 

e Turismo estará submetendo os dados do proponente na Plataforma DATAPREV, 

que disponibilizará as informações no âmbito federal para cruzamento de dados 

com outros Municípios e Estados.   

 

12.5. A Secretaria de Cultura e Turismo e Turismo poderá prorrogar, adiar, alterar, 

revogar, ou anular o presente Concurso, na forma da Lei, sem que caiba aos 

participantes qualquer reembolso, indenização ou compensação. 

 

12.6. Os participantes inscritos no Edital autorizam, no ato da inscrição, o uso gratuito de 

sua imagem e voz, caso sejam realizadas ações de comunicação institucional da 

Secretaria de Cultura e Turismo e Turismo e da Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos., por tempo indeterminado. 

 

12.7. Os candidatos terão o prazo de 1 dia útil, contados a partir da publicação do 

resultado de avaliação no Diário Oficial do Município, para apresentarem recurso 

alegando o que acharem de direito, vedada a apresentação de documentos exigidos 

no ato da inscrição. 

12.7.1. Os recursos deverão ser apresentados presencialmente na Secretaria de 

Cultura e Turismo. 

12.7.2. Os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora e, caso seja 

mantida a pontuação, serão encaminhados à Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo para avaliação e julgamento final, em até 1 dia útil.   

 

12.8. O resultado das análises será divulgado no Diário Oficial da Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos (BOM) e no site oficial da prefeitura no endereço:  

http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br no menu cidadão. 

 

12.9. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto 

deste Edital serão realizados de forma remota, pelo telefone (11) 4679-5728 e por 
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a) Advertência por escrito; 

b) Multa de até 20% do valor total do prêmio, mais perdas e danos;  

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração por dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes. 

e) Devolução total das importâncias recebidas, acrescida 1% de multa, em até 2 (dois) dias 

da publicação do despacho que as rejeitou. 

 

11.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras, 

quando cabíveis, sem prejuízo dos demais consectários legais aplicáveis. 

 

11.4. Da decisão cabe recurso, no prazo de 1 dia. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Os projetos, documentos e declarações a serem encaminhados são de exclusiva 

responsabilidade do proponente, não acarretando qualquer responsabilidade civil 

ou criminal para a Secretaria de Cultura e Turismo, especialmente quanto aos 

direitos autorais e encargos trabalhistas. Caso seja detectada alguma falsidade nas 

informações e/ou documentos apresentados, o projeto será desclassificado 

imediatamente, sem direito a recurso. 

 

12.2. Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Secretaria de 

Cultura e Turismo. 

 

12.3. Ao submeter o formulário de inscrição, o proponente se declara ciente de que a 

Secretaria de Cultura e Turismo, ou terceiros designados por ela, utilizarão suas 

informações (incluindo dados pessoais) para o estritamente necessário à realização 

deste edital, aplicando todas as medidas de segurança e confidencialidade previstos 

legalmente. 
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e-mail: cultura.cac.fv@gmail.com com nos dias úteis que antecedem o 

encerramento das inscrições, das 8h15 às 16h45. 

 
 

12.9.1. Serão respondidas as dúvidas enviadas até 48h do último dia das inscrições. 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

ROSEMEIRE CROSSI 

Secretária de Cultura e Turismo 
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ANEXO I 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO 

Eu, ___________________________________________, RG nº _________________________, 

CPF nº ___________________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, proponente de 

proposta para o Edital n.º 01/2021 para o edital de premiação para produção cultural de 

Fotografia – Temática Livre, segundo especificações previstas pelo Inciso III da Lei Federal nº 

14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Federal nº 

10.464/2020, venho declarar que: 

 

1. Tenho ciência e concordo com os termos do Edital. 
2. Todos os participantes da ficha técnica cedem os direitos de uso de imagem e voz 

relacionados à obra. 
3. Cumpro com as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme artigo 117, 

parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo. 
4. Não sou servidor da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. 
5. Autorizo a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e à Secretaria da Cultura a utilização de som 

e imagem, bem como cedo o direito de utilização de ambos para mídia impressa ou 
eletrônica e internet por tempo indeterminado. 

6. Não estou inscrevendo proposta que já tenha sido executada por meio de recursos da Lei 
Aldir Blanc do Governo do Estado de São Paulo. 

7. Não estou inscrevendo proposta já apresentada de forma fragmentada ou parcelada por outro 
proponente, conforme disposto no artigo 28 do Decreto Estadual nº 54.275/2009. 

8. Responsabilizo-me a apresentar, caso necessário, a identificação das obras utilizadas neste 
projeto no prazo estipulado, e estou ciente e de acordo que, caso utilize obras que não sejam 
de domínio público, os encargos do ECAD e/ ou SBAT, serão de minha única e exclusiva 
responsabilidade, me comprometendo a regularizá-los e comprová-los através dos 
documentos competentes. 

9. Sou responsável por todas as despesas e custos gerados na execução da proposta. 
10. Atesto a veracidade de todas as informações prestadas nesta inscrição. 

 

Ferraz de Vasconcelos, ____, de ________________________de 2021. 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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e-mail: cultura.cac.fv@gmail.com com nos dias úteis que antecedem o 

encerramento das inscrições, das 8h15 às 16h45. 

 
 

12.9.1. Serão respondidas as dúvidas enviadas até 48h do último dia das inscrições. 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

ROSEMEIRE CROSSI 

Secretária de Cultura e Turismo 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS SEM 

REMUNERAÇÃO | CASO HAJA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NA 

PROPOSTA. 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que os 

funcionários públicos, abaixo assinados, não receberam nenhum recurso proveniente da Lei Federal 

nº 14.017/2020 para participação na proposta: 

 

Nome RG CPF Assinatura 

    

    

    

    

    

    

    

 

Ferraz de Vasconcelos, _______________ de 2021. 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que sou o(a) 

produtor(a) do evento cultural inscrito neste Chamamento Público e me responsabilizo de forma 

irrestrita por quaisquer eventuais reclamações de terceiros, ficando claro que é proibido pelo 

presente Edital a utilização de quaisquer fragmentos ou obras de terceiros não autorizados. 

 

 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, _____, de __________________de 2021. 

 

 

 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIROS 

 

Eu, (responsável pelo comprovante apresentado) _______________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________, 

venho atestar por meio deste documento que o comprovante de endereço abaixo relacionado 

corresponde a (nome do proponente)________________________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________,   

 

 

Categoria Endereço Completo Assinatura 

Ex. conta de telefone Ex. Rua Rio Branco, nº 2.000 – Centro, Ferraz de 

Vasconcelos/SP. 

Assinatura do terceiro 

responsável. 

 
 
 
 

Ferraz de Vasconcelos, ______ de __________________ de 2021. 
 

 
 

................................................................................................... 
Assinatura do Proponente 

Nome: 
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EDITAL Nº 02/2021 

PREMIAÇÃO - PINTURA 

 

A PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A SECRETARIA DE CULTURA E 

TURISMO torna pública a Chamada para a seleção de propostas para o Edital de Premiação  

para Pintura – com Temática Livre, ação prevista na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir 

Blanc) de 29 de Junho de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal Nº 10.464, de 17 de Agosto 

de 2020, alterada pelo Decreto nº 10.751/2021 de 22 de julho de 2021,  bem como orientados pela 

diretrizes observadas na Lei Federal nº 8.666/1993, na Medida Provisória vigente que altera a Lei 

Federal nº 13.979/2020 e suas alterações posteriores, na Lei Federal nº 9.610/1998,  em 

conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1. DO OBJETIVO 

a) O presente Edital tem a finalidade de aplicar o recurso proveniente da Lei Federal nº 

14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), Art. 2º, Inciso III, visando prioritariamente a premiação de 

produtores culturais residentes na cidade de Ferraz de Vasconcelos/SP, para produção de 

Arte Plástica na categoria Pintura – com a temática “Livre” e tamanho mínimo de 50cm 

(cinquenta centímetros) por 70cm (setenta centímetros). 

 

1.1 No ato da inscrição o proponente deverá apresentar: 

a) No caso de não ter iniciado a confecção da obra: um descritivo oral em vídeo, com 

formado de arquivo mp4, sobre as mesmas; 

b) No caso da obra estar em processo de produção: imagem em vídeo, formato do arquivo 

mp4, com descrição oral do estágio que se encontram; 

c) No caso da obra estar pronta: imagem em vídeo, formato do arquivo mp4, com descrição 

oral da obra. 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste chamamento público: 

a) Artistas profissionais e amadores. 

b) Pessoas Físicas maiores de 18 (dezoito) anos de idade. 
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      c) Com residência no município de Ferraz de Vasconcelos/SP. 

 

2.2. Não poderão se inscrever: 

a) Servidores da Administração Pública direta ou indireta, na esfera municipal, estadual e 

federal; salvo quando o servidor não receber remuneração. 

b) Integrantes da Comissão de Seleção. 

c) Projetos já inscritos na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) em quaisquer esferas 

federativas. 

 

2.3. Não poderão receber o prêmio as pessoas que incidirem nas seguintes situações: 

a) Cônjuges ou companheiros, irmãos, ascendentes ou descendentes de membros do 

Executivo ou Legislativo do município de Ferraz de Vasconcelos; 

b) Proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo profissional com 

membros da Comissão de Seleção ou cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, 

colaterais ou por afinidade até o 2.º grau de membros da Comissão de Seleção; 

c) Entidade privada e organizações sociais que tenham como dirigente ou membro; membros 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de qualquer esfera governamental.  

 

3. DO VALOR DISPONIBILIZADO 

3.1. O valor total de recursos destinados para este chamamento público é de até R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), contemplando até 15 projetos com valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais cada), sendo: 

 

3.2. Caso haja recurso remanescente deste Chamamento Público após a seleção dos 

projetos, tais recursos poderão ser destinados a projetos enquadrados em outras 

categorias de dispostas pela Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e suas 

alterações, hipótese em que não mais será necessária a observância dos percentuais 

mínimos nele definidos. 
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      c) Com residência no município de Ferraz de Vasconcelos/SP. 

 

2.2. Não poderão se inscrever: 

a) Servidores da Administração Pública direta ou indireta, na esfera municipal, estadual e 

federal; salvo quando o servidor não receber remuneração. 

b) Integrantes da Comissão de Seleção. 

c) Projetos já inscritos na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) em quaisquer esferas 

federativas. 

 

2.3. Não poderão receber o prêmio as pessoas que incidirem nas seguintes situações: 

a) Cônjuges ou companheiros, irmãos, ascendentes ou descendentes de membros do 

Executivo ou Legislativo do município de Ferraz de Vasconcelos; 

b) Proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo profissional com 

membros da Comissão de Seleção ou cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, 

colaterais ou por afinidade até o 2.º grau de membros da Comissão de Seleção; 

c) Entidade privada e organizações sociais que tenham como dirigente ou membro; membros 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de qualquer esfera governamental.  

 

3. DO VALOR DISPONIBILIZADO 

3.1. O valor total de recursos destinados para este chamamento público é de até R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), contemplando até 15 projetos com valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais cada), sendo: 

 

3.2. Caso haja recurso remanescente deste Chamamento Público após a seleção dos 

projetos, tais recursos poderão ser destinados a projetos enquadrados em outras 

categorias de dispostas pela Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e suas 

alterações, hipótese em que não mais será necessária a observância dos percentuais 

mínimos nele definidos. 
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3.3. Caso não haja projetos selecionados suficientes para este Chamamento Público, 

caberá ao Secretário de Cultura a decisão de remanejar os recursos remanescentes 

para outros Chamamentos e Editais referentes à Lei Federal nº 14.017/2020. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente através da plataforma de 

inscrição: https://forms.gle/zhjYhefNtZEze6iz9 para pessoas físicas.  

 

4.2. Período de inscrição: de 27 de agosto de 2021 até às 17h00 (horário de Brasília) do 

dia 27 de setembro de 2021. 

 

4.3. A inscrição implica na prévia concordância com todos os termos que formatam 

este edital de premiação. 

 

4.4. Cada proponente poderá inscrever no máximo 02 (dois) projetos neste edital. 

 

4.5. A habilitação ou inabilitação da inscrição somente se efetivará após análise e 

aprovação de toda documentação requisitada, na forma deste edital. 

 

4.6. O ato da inscrição não implica na sua contemplação por parte da Prefeitura de 

Ferraz de Vasconcelos. 

 

4.7. A Secretaria da Cultura não se responsabiliza pela falha na inscrição por conta de 

problemas em servidores, em provedores de acesso, na transmissão de dados, na 

linha de comunicação, por lentidão dos servidores ou qualquer outra razão, 

cabendo ao proponente a devida prudência para realização dos atos necessários em 

tempo hábil. 

 

4.8. É terminantemente proibida a habilitação de artistas que em suas obras apresente 

teor de cunho racista, xenófobo, sexista ou qualquer forma de preconceitos que 

estimulem violência. 
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4.9. O Artista poderá participar de até quatro dos editais propostos pela Prefeitura de 

Ferraz de Vasconcelos, prevalecendo as quatro ultimas inscrições.  

 

 

5. DA ENTREGA DA PINTURA 

5.1. Este edital é voltado para a aquisição de pinturas com a temática livre, produzida 

por artistas da cidade de Ferraz de Vasconcelos.  

 

5.2. Despesas e organizações relacionadas a instalações, insumos, internet, 

equipamentos, ações de comunicação entre outros são de responsabilidade dos 

proponentes contemplados. 

 

5.3. O proponente de projeto para este edital deve ser o responsável pelos Direitos 

Autorais relacionados à produção da Pintura. 

 
5.4. A Pintura deverá ser entrega em endereço a ser definido pela Secretaria Municipal 

de Cultura.  

 

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

6.1. Na plataforma de inscrição o proponente deverá preencher todos os dados 

solicitados e apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia simples, frente e verso, do documento de identidade RG ou CNH. 

b) Cópia simples, frente e verso, do CPF ou CNH. 

c) Cópia atualizada do comprovante de endereço. 

d) Termo de Participação (ANEXO I). 

e) Declaração para participação de funcionários públicos sem remuneração, caso haja 

participação em projetos. (ANEXO II). 

f) Declaração de Direitos Autorais (ANEXO III) 

6.1.1 Os documentos deverão ser renomeados com o nome do artista. (Ex. RG – RG – 

Fulano de Tal, CPF – CPF – Fulano de Tal, Endereço – Endereço Fulano de Tal). 

6.1.2 A não observância deste quesito poderá acarretar na desclassificação do artista.  
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4.9. O Artista poderá participar de até quatro dos editais propostos pela Prefeitura de 

Ferraz de Vasconcelos, prevalecendo as quatro ultimas inscrições.  

 

 

5. DA ENTREGA DA PINTURA 

5.1. Este edital é voltado para a aquisição de pinturas com a temática livre, produzida 

por artistas da cidade de Ferraz de Vasconcelos.  

 

5.2. Despesas e organizações relacionadas a instalações, insumos, internet, 

equipamentos, ações de comunicação entre outros são de responsabilidade dos 

proponentes contemplados. 

 

5.3. O proponente de projeto para este edital deve ser o responsável pelos Direitos 

Autorais relacionados à produção da Pintura. 

 
5.4. A Pintura deverá ser entrega em endereço a ser definido pela Secretaria Municipal 

de Cultura.  

 

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

6.1. Na plataforma de inscrição o proponente deverá preencher todos os dados 

solicitados e apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia simples, frente e verso, do documento de identidade RG ou CNH. 

b) Cópia simples, frente e verso, do CPF ou CNH. 

c) Cópia atualizada do comprovante de endereço. 

d) Termo de Participação (ANEXO I). 

e) Declaração para participação de funcionários públicos sem remuneração, caso haja 

participação em projetos. (ANEXO II). 

f) Declaração de Direitos Autorais (ANEXO III) 

6.1.1 Os documentos deverão ser renomeados com o nome do artista. (Ex. RG – RG – 

Fulano de Tal, CPF – CPF – Fulano de Tal, Endereço – Endereço Fulano de Tal). 

6.1.2 A não observância deste quesito poderá acarretar na desclassificação do artista.  
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6.2. Caso o comprovante de endereço não esteja no nome do proponente, o responsável 

deverá assinar a Declaração de Comprovante de Endereço em nome de Terceiros 

(ANEXO IV). 

 

6.3. Serão desconsiderados documentos além daqueles dispostos neste Edital. 

 

6.4. Não será aceita qualquer alteração nas informações ou nos documentos indicados 

após a inscrição. 

 

6.5. Será permitido o saneamento de falhas na documentação de que trata o item 6.1: 

6.5.1. Entende-se por saneamento de falhas: reenvio de documentos faltantes ou 

incompletos, de documentos ilegíveis, com assinatura fixada como imagem 

ou com prazo de validade vencido.  

  

6.5.2. O saneamento de falhas não altera as condições de participação do 

proponente, nem sua situação jurídica, que devem manter-se dentro das 

disposições previstas neste Edital. 

 

6.5.3. A Secretaria da Cultura de Ferraz de Vasconcelos convocará os 

proponentes habilitados, através de publicação no site oficial da Prefeitura 

no endereço: http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br.  

 

6.6. A documentação deverá ser entregue de forma presencial na sede da Secretaria da 

Cultura de Ferraz de Vasconcelos, Avenida Brasil, nº 966, Ferraz de 

Vasconcelos/SP, no horário das 9h às 16h. 

 

6.7. A não entrega integral das documentações válidas e exigidas como obrigatória no 

ato da inscrição, será considerada como desistência de participação e automática 

desclassificação do proponente.  
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7. PROJETO 

7.1. Na plataforma de inscrição, o proponente deverá preencher: 

a) Título da Pintura. 

b) Apresentação detalhada da obra explicando o que o artista deseja apresentar. De acordo 

com o item 6.1.1 deste edital.  

c) Currículo artístico do Proponente e descrição dos eventos culturais já realizados. o item 

6.1.1 deste edital 

d) Clipping de comprovação de produções culturais realizadas pelo proponente. o item 6.1.1 

deste edital 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1. Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Seleção composta por 3 (três) 

membros da Secretaria Municipal da Cultura e 3 (três) membros da Secretaria de 

Educação, 2 (dois) membros da Secretaria de Comunicação, indicados pelos 

Secretários das respectivas pastas. A Comissão de Seleção analisará os projetos 

considerando os seguintes critérios, com as respectivas pontuações: 

ANÁLISE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

A) Qualificação artística Serão avaliados o currículo artístico, os eventos já 

realizados pelo proponente e a capacitação. 

 0 a 10 pontos 

B) Proposta de produção 

do evento. 

Serão avaliadas as características técnicas da 

proposta. 

0 a 10 pontos 

C) Criatividade e 

relevância do projeto. 

Serão avaliadas a criatividade, a relevância e a 

autenticidade da proposta. 

0 a 10 pontos  

 

8.2. A totalidade máxima do cálculo de todos critérios por avaliador será de 30 pontos. 

O resultado final será definido pela média da somatória das notas de todos os 

avaliadores integrantes da Comissão. 
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7. PROJETO 

7.1. Na plataforma de inscrição, o proponente deverá preencher: 

a) Título da Pintura. 

b) Apresentação detalhada da obra explicando o que o artista deseja apresentar. De acordo 

com o item 6.1.1 deste edital.  

c) Currículo artístico do Proponente e descrição dos eventos culturais já realizados. o item 

6.1.1 deste edital 

d) Clipping de comprovação de produções culturais realizadas pelo proponente. o item 6.1.1 

deste edital 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1. Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Seleção composta por 3 (três) 

membros da Secretaria Municipal da Cultura e 3 (três) membros da Secretaria de 

Educação, 2 (dois) membros da Secretaria de Comunicação, indicados pelos 

Secretários das respectivas pastas. A Comissão de Seleção analisará os projetos 

considerando os seguintes critérios, com as respectivas pontuações: 

ANÁLISE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

A) Qualificação artística Serão avaliados o currículo artístico, os eventos já 

realizados pelo proponente e a capacitação. 

 0 a 10 pontos 

B) Proposta de produção 

do evento. 

Serão avaliadas as características técnicas da 

proposta. 

0 a 10 pontos 

C) Criatividade e 

relevância do projeto. 

Serão avaliadas a criatividade, a relevância e a 

autenticidade da proposta. 

0 a 10 pontos  

 

8.2. A totalidade máxima do cálculo de todos critérios por avaliador será de 30 pontos. 

O resultado final será definido pela média da somatória das notas de todos os 

avaliadores integrantes da Comissão. 

 

 
 

PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 

8.3. Caso haja empate na totalização dos pontos dos projetos selecionados, será 

considerada a iniciativa que tenha apresentado maior pontuação nos critérios A e B 

respectivamente. 

 
8.4. Serão divulgadas as notas finais de todos os projetos. Não haverá divulgação de 

parecer específico para cada projeto inscrito. 

 

9. DOS CONTEMPLADOS 

Os contemplados, além das determinações decorrentes de lei, obrigam-se a: 

9.1. Entregar a pintura até 12 de novembro de 2021. 

 

9.2. Disponibilizar e dar acesso ao evento de maneira gratuita na plataforma determinada no 

formulário de inscrição. 

 

9.3. Realizar toda a divulgação do projeto, que deverá ter aprovação prévia da Secretaria da 

Cultura de Ferraz de Vasconcelos. 

 

9.4. Encarregar-se exclusivamente pelo pagamento de todos gastos de produção, impostos e 

taxas sobre as propostas submetidas; bem como Direitos Autorais, caso seja necessário. 

 

10. DO CRONOGRAMA 

O Cronograma previsto para este Edital se dará da seguinte forma: 

  

AÇÃO DATAS 

Inscrições para o Edital 27 de agosto a 27 de setembro de 2021 

Conferência da Documentação, obra e ou 

projeto (INTERNO) 
27 de agosto a 27 de setembro de 2021 

Publicação dos Proponentes  05 de outubro de 2021 
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Prazo para Recurso 05 de outubro a 13 de outubro de 2021 

Publicação dos Proponentes Habilitados 15 de outubro de 2021 

Período para entrega da Documentação  18 de outubro a 22 de outubro de 2021 

Entrega da obra 25 de outubro a 12 de novembro de 2021 

 

11. DO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS 

11.1. O proponente não poderá realizar alterações em desacordo com a temática 

proposta.  

 

11.2. Ao proponente que descumprir os termos deste edital, ou das demais normas 

regulamentares aplicáveis durante a execução do projeto, poderão ser aplicadas as 

penalidades previstas no Art. 87 da Lei Federal nº 8666/1993, na seguinte 

conformidade: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de até 20% do valor total do prêmio, mais perdas e danos;  

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração por dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes. 

e) Devolução total das importâncias recebidas, acrescida 1% de multa, em até 2 (dois) dias 

da publicação do despacho que as rejeitou. 

 

11.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras, 

quando cabíveis, sem prejuízo dos demais consectários legais aplicáveis. 

 

11.4. Da decisão cabe recurso, no prazo de 1 (um) dia. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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12.1. Os projetos, documentos e declarações a serem encaminhados são de exclusiva 

responsabilidade do proponente, não acarretando qualquer responsabilidade civil 

ou criminal para a Secretaria da Cultura, especialmente quanto aos direitos autorais 

e encargos trabalhistas. Caso seja detectada alguma falsidade nas informações e/ou 

documentos apresentados, o projeto será desclassificado imediatamente, sem 

direito a recurso. 

 

12.2. Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Secretaria da 

Cultura. 

 

12.3. Ao submeter o formulário de inscrição, o proponente se declara ciente de que a 

Secretaria da Cultura, ou terceiros designados por ela, utilizarão suas informações 

(incluindo dados pessoais) para o estritamente necessário à realização deste edital, 

aplicando todas as medidas de segurança e confidencialidade previstos legalmente. 

 

12.4. No intuito de descentralizar os recursos da Lei Aldir Blanc, a Secretaria da Cultura 

estará submetendo os dados do proponente na Plataforma DATAPREV, que 

disponibilizará as informações no âmbito federal para cruzamento de dados com 

outros Municípios e Estados.   

 

12.5. A Secretaria da Cultura poderá prorrogar, adiar, alterar, revogar, ou anular o 

presente Concurso, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes qualquer 

reembolso, indenização ou compensação. 

 

12.6. Os participantes inscritos no Edital autorizam, no ato da inscrição, o uso gratuito de 

sua imagem e voz, caso sejam realizadas ações de comunicação institucional da 

Secretaria da Cultura e da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos., por tempo 

indeterminado. 

 

12.7. Os candidatos terão o prazo de 1 dia útil, contados a partir da publicação do 

resultado de avaliação no Diário Oficial do Município - (BOM) para apresentarem 
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recurso alegando o que acharem de direito, vedada a apresentação de documentos 

exigidos no ato da inscrição. 

12.7.1. Os recursos deverão ser apresentados presencialmente na Secretaria da 

Cultura. 

12.7.2. Os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora e, caso seja 

mantida a pontuação, serão encaminhados à Secretaria Municipal da 

Cultura para avaliação e julgamento final, em até 1 dia.   

 

12.8. O resultado das análises será divulgado no Diário Oficial da Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos (BOM) e no site oficial da prefeitura no endereço:  

http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br no menu cidadão. 

 

12.9. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto 

deste Edital serão realizados de forma remota, pelo telefone (11) 4679-5728 e por 

e-mail cultura.cac.fv@gmail.com.com nos dias úteis que antecedem o 

encerramento das inscrições, das 8h15 às 16h45. 

12.9.1. Serão respondidas as dúvidas enviadas até 48h do último dia das inscrições. 

 

Ferraz de Vasconcelos, 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

ROSEMEIRE CROSSI 

Secretária de Cultura e Turismo 
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ROSEMEIRE CROSSI 

Secretária de Cultura e Turismo 
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ANEXO I 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO 

 

Eu, ___________________________________________, RG nº _________________________, 

CPF nº ___________________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, proponente de 

proposta para o Edital n.º 02/2021 para o edital de premiação para produção cultural de Pinturas 

com a temática livre, segundo especificações previstas pelo Inciso III da Lei Federal nº 

14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020, venho declarar 

que: 

 
1. Tenho ciência e concordo com os termos do Edital. 
2. Todos os participantes da ficha técnica cedem os direitos de uso de imagem e voz 

relacionados à obra. 
3. Cumpro com as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme artigo 117, 

parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo. 
4. Não sou servidor da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. 
5. Autorizo a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e à Secretaria da Cultura a utilização de som 

e imagem, bem como cedo o direito de utilização de ambos para mídia impressa ou 
eletrônica e internet por tempo indeterminado. 

6. Não estou inscrevendo proposta que já tenha sido executada por meio de recursos da Lei 
Aldir Blanc do Governo do Estado de São Paulo. 

7. Não estou inscrevendo proposta já apresentada de forma fragmentada ou parcelada por outro 
proponente, conforme disposto no artigo 28 do Decreto Estadual nº 54.275/2009. 

8. Responsabilizo-me a apresentar, caso necessário, a identificação das obras utilizadas neste 
projeto no prazo estipulado, e estou ciente e de acordo que, caso utilize obras que não sejam 
de domínio público, os encargos do ECAD e/ ou SBAT, serão de minha única e exclusiva 
responsabilidade, me comprometendo a regularizá-los e comprová-los através dos 
documentos competentes. 

9. Sou responsável por todas as despesas e custos gerados na execução da proposta. 
10. Atesto a veracidade de todas as informações prestadas nesta inscrição. 

 
 

Ferraz de Vasconcelos, ____, de ________________________de 2021. 
 
 

 
................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 
Nome: 
CPF: 
RG: 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS SEM 

REMUNERAÇÃO | CASO HAJA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NA 

PROPOSTA. 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que os 

funcionários públicos, abaixo assinados, não receberam nenhum recurso proveniente da Lei Federal 

nº 14.017/2020 para participação na proposta: 

 

Nome RG CPF Assinatura 

    

    

    

    

    

    

    

 

Ferraz de Vasconcelos, _______________ de 2021. 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que sou o(a) 

produtor(a) do evento cultural inscrito neste Chamamento Público e me responsabilizo de forma 

irrestrita por quaisquer eventuais reclamações de terceiros, ficando claro que é proibido pelo 

presente Edital a utilização de quaisquer fragmentos ou obras de terceiros não autorizados. 

 

 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, _____, de __________________de 2021. 

 

 

 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIROS 

 

Eu, (responsável pelo comprovante apresentado) _______________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________, 

venho atestar por meio deste documento que o comprovante de endereço abaixo relacionado 

corresponde a (nome do proponente)________________________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________,   

 

 

Categoria Endereço Completo Assinatura 

Ex. conta de telefone Ex. Rua Rio Branco, nº 2.000 – Centro, Ferraz de 

Vasconcelos/SP. 

Assinatura do terceiro 

responsável. 

 
 
 
 

Ferraz de Vasconcelos, ______ de __________________ de 2021. 
 

 
 

................................................................................................... 
Assinatura do Proponente 

Nome: 
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EDITAL Nº 03/2021  

PREMIAÇÃO – DESENHO LIVRE E CARICATURA DE PERSONALIDADES 

DA CIDADE DE FERRAZ DE VASCONCELOS 

 

A PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A SECRETARIA DA CULTURA E 

TURISMO torna pública a Chamada para a seleção de propostas para o Edital de Premiação  

para Desenho Livre e Caricaturas de Personalidades da Cidade de Ferraz de Vasconcelos., 

ação prevista na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) de 29 de Junho de 2020, 

regulamentada pelo Decreto Federal Nº 10.464, de 17 de Agosto de 2020, alterada pelo Decreto nº 

10.751/2021 de 22 de julho de 2021,  bem como orientados pela diretrizes observadas na Lei 

Federal nº 8.666/1993, na Medida Provisória vigente que altera a Lei Federal nº 13.979/2020 e 

suas alterações posteriores, na Lei Federal nº 9.610/1998,  em conformidade com as condições e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1. DO OBJETIVO 

a) O presente Edital tem a finalidade de aplicar o recurso proveniente da Lei Federal nº 

14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), Art. 2º, Inciso III, visando prioritariamente a premiação de 

produtores culturais residentes na cidade de Ferraz de Vasconcelos/SP, para produção de 

Arte Plástica na categoria Desenho com temática Livre e Caricaturas de “Personalidades 

da Cidade de “Ferraz de Vasconcelos” – tamanho mínimo de 30cm (trinta centímetros) por 

40cm (quarenta centímetros). 

 

1.1 No ato da inscrição o proponente deverá apresentar: 

a) No caso de não ter iniciado a confecção da obra: um descritivo oral em vídeo, com 

formado de arquivo mp4, sobre as mesmas; 

b) No caso da obra estar em processo de produção: imagem em vídeo, formato do arquivo 

mp4, com descrição oral do estágio que se encontram; 

c) No caso da obra estar pronta: imagem em vídeo, formato do arquivo mp4, com descrição 

oral da obra. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 
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2.1. Poderão participar deste chamamento público: 

a) Artistas profissionais e amadores. 

b) Pessoas Físicas maiores de 18 (dezoito) anos de idade. 

      c) Com residência no município de Ferraz de Vasconcelos/SP. 

 

2.2. Não poderão se inscrever: 

a) Servidores da Administração Pública direta ou indireta, na esfera municipal, estadual e 

federal; salvo quando o servidor não receber remuneração. 

b) Integrantes da Comissão de Seleção. 

c) Projetos já inscritos na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) em quaisquer esferas 

federativas. 

 

2.3. Não poderão receber o prêmio as pessoas que incidirem nas seguintes situações: 

a) Cônjuges ou companheiros, irmãos, ascendentes ou descendentes de membros do 

Executivo ou Legislativo do município de Ferraz de Vasconcelos; 

b) Proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo profissional com 

membros da Comissão de Seleção ou cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, 

colaterais ou por afinidade até o 2.º grau de membros da Comissão de Seleção; 

c) Entidade privada e organizações sociais que tenham como dirigente ou membro; membros 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de qualquer esfera governamental.  

 

3. DO VALOR DISPONIBILIZADO 

3.1. O valor total de recursos destinados para este chamamento público é de até R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais), contemplando até 20 (vinte) projetos com valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais cada), sendo: 10 projetos para desenho categoria 

livre e 10 projetos para categoria caricatura de personalidade da cidade. 

 

3.2. Caso haja recurso remanescente deste Chamamento Público após a seleção dos 

projetos, tais recursos poderão ser destinados a projetos enquadrados em outras 

categorias de dispostas pela Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), hipótese 
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em que não mais será necessária a observância dos percentuais mínimos nele 

definidos. 

 

3.3. Caso não haja projetos selecionados suficientes para este Chamamento Público, 

caberá ao Secretário de Cultura a decisão de remanejar os recursos remanescentes 

para outros Chamamentos e Editais referentes à Lei Federal nº 14.017/2020. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente através da plataforma de 

inscrição: https://forms.gle/zhjYhefNtZEze6iz9 para pessoas físicas. 

 

4.2. Período de inscrição: de 27 de agosto de 2021 até às 17h00 (horário de Brasília) do 

dia 27 de setembro de 2021. 

 

4.3. A inscrição implica na prévia concordância com todos os termos que formatam 

este edital de premiação. 

 

4.4. Cada proponente poderá inscrever no máximo 02 (dois) projetos neste edital. 

 

4.5. A habilitação ou inabilitação da inscrição somente se efetivará após análise e 

aprovação de toda documentação requisitada, na forma deste edital. 

 

4.6. O ato da inscrição não implica na sua contemplação por parte da Prefeitura de 

Ferraz de Vasconcelos. 

 

4.7. A Secretaria da Cultura e Turismo não se responsabiliza pela falha na inscrição por 

conta de problemas em servidores, em provedores de acesso, na transmissão de 

dados, na linha de comunicação, por lentidão dos servidores ou qualquer outra 

razão, cabendo ao proponente a devida prudência para realização dos atos 

necessários em tempo hábil. 
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3.1. O valor total de recursos destinados para este chamamento público é de até R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais), contemplando até 20 (vinte) projetos com valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais cada), sendo: 10 projetos para desenho categoria 

livre e 10 projetos para categoria caricatura de personalidade da cidade. 

 

3.2. Caso haja recurso remanescente deste Chamamento Público após a seleção dos 

projetos, tais recursos poderão ser destinados a projetos enquadrados em outras 

categorias de dispostas pela Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), hipótese 
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4.8. É terminantemente proibida a habilitação de artistas que em suas obras apresente 

teor de cunho racista, xenófobo, sexista ou qualquer forma de preconceitos que 

estimulem violência. 

 
4.9. O Artista poderá participar de até quatro dos editais propostos pela Prefeitura de 

Ferraz de Vasconcelos, prevalecendo as quatro ultimas inscrições.  

 

 

5. DA ENTREGA DO DESENHO OU CARICATURA. 

5.1. Este edital é voltado para a aquisição de desenhos e caricaturas com a técnica livre, 

produzida por artistas da cidade de Ferraz de Vasconcelos.  

 

5.2. Despesas e organizações relacionadas a instalações, insumos, internet, 

equipamentos, ações de comunicação entre outros são de responsabilidade dos 

proponentes contemplados. 

 

5.3. O proponente de projeto para este edital deve ser o responsável pelos Direitos 

Autorais relacionados à produção do desenho ou caricatura. 

 
5.4. O Desenho e ou caricatura deverá ser entrega em endereço a ser definido pela 

Secretaria Municipal de Cultura.  

 

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

6.1. Na plataforma de inscrição o proponente deverá preencher todos os dados 

solicitados e apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia simples, frente e verso, do documento de identidade RG ou CNH. 

b) Cópia simples, frente e verso, do CPF ou CNH. 

c) Cópia atualizada do comprovante de endereço. 

d) Termo de Participação (ANEXO I). 

e) Declaração para participação de funcionários públicos sem remuneração, caso haja 

participação em projetos. (ANEXO II). 

f) Declaração de Direitos Autorais (ANEXO III) 
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6.1.1 Os documentos deverão ser renomeados com o nome do artista. (Ex. RG – RG – 

Fulano de Tal, CPF – CPF – Fulano de Tal, Endereço – Endereço Fulano de Tal). 

6.1.2 A não observância deste quesito poderá acarretar na desclassificação do artista.  

 

 

6.2. Caso o comprovante de endereço não esteja no nome do proponente, o responsável 

deverá assinar a Declaração de Comprovante de Endereço em nome de Terceiros 

(ANEXO IV). 

 

6.3. Serão desconsiderados documentos além daqueles dispostos neste Edital. 

 

6.4. Não será aceita qualquer alteração nas informações ou nos documentos indicados 

após a inscrição. 

 

6.5. Será permitido o saneamento de falhas na documentação de que trata o item 6.1: 

6.5.1. Entende-se por saneamento de falhas: reenvio de documentos faltantes ou 

incompletos, de documentos ilegíveis, com assinatura fixada como imagem 

ou com prazo de validade vencido.  

  

6.5.2. O saneamento de falhas não altera as condições de participação do 

proponente, nem sua situação jurídica, que devem manter-se dentro das 

disposições previstas neste Edital. 

 

6.5.3. A Secretaria da Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos convocará os 

proponentes habilitados, através de publicação no site oficial da Prefeitura 

no endereço: http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br  

 

6.6. A documentação deverá ser entregue de forma presencial na sede da Secretaria da 

Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos, Avenida Brasil, nº 966, Ferraz de 

Vasconcelos/SP, no horário das 9h às 16h. 
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6.7. A não entrega integral das documentações válidas e exigidas como obrigatória no 

ato da inscrição, será considerada como desistência de participação e automática 

desclassificação do proponente.  

 

 

7. PROJETO 

7.1. Na plataforma de inscrição, o proponente deverá preencher: 

a) Título do Desenho ou Caricatura.  

b) Apresentação detalhada da obra explicando o que o artista deseja apresentar. De acordo 

com o item 6.1.1 deste edital.  

c) Currículo artístico do Proponente e descrição dos eventos culturais já realizados. o item 

6.1.1 deste edital 

d) Clipping de comprovação de produções culturais realizadas pelo proponente. o item 6.1.1 

deste edital 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1. Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Seleção composta por 3 (três) 

membros da Secretaria Municipal da Cultura e 3 (três) membros da Secretaria de 

Educação, 2 (dois) Membros da Secretaria de Comunicação indicados pelos 

Secretários das respectivas pastas. A Comissão de Seleção analisará os projetos 

considerando os seguintes critérios, com as respectivas pontuações: 

ANÁLISE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

A) Qualificação artística Serão avaliados o currículo artístico, os eventos já 

realizados pelo proponente e a capacitação. 

 0 a 10 pontos 

B) Proposta de produção 

do evento. 

Serão avaliadas as características técnicas da 

proposta. 

0 a 10 pontos 

C) Criatividade e 

relevância do projeto. 

Serão avaliadas a criatividade, a relevância e a 

autenticidade da proposta. 

0 a 10 pontos  
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8.2. A totalidade máxima do cálculo de todos critérios por avaliador será de 30 pontos. 

O resultado final será definido pela média da somatória das notas de todos os 

avaliadores integrantes da Comissão. 

 

8.3. Caso haja empate na totalização dos pontos dos projetos selecionados, será 

considerada a iniciativa que tenha apresentado maior pontuação nos critérios A e B 

respectivamente. 

 
8.4. Serão divulgadas as notas finais de todos os projetos. Não haverá divulgação de 

parecer específico para cada projeto inscrito. 

 

9. DOS CONTEMPLADOS 

Os contemplados, além das determinações decorrentes de lei, obrigam-se a: 

9.1. Entregar o(s) desenho ou caricatura(s) até 12 de novembro de 2021. 

 

9.2. Disponibilizar e dar acesso ao evento de maneira gratuita na plataforma determinada no 

formulário de inscrição. 

 

9.3. Realizar toda a divulgação do projeto, que deverá ter aprovação prévia da Secretaria da 

Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos. 

 

9.4. Encarregar-se exclusivamente pelo pagamento de todos gastos de produção, impostos e 

taxas sobre as propostas submetidas; bem como Direitos Autorais, caso seja necessário. 

 

10. DO CRONOGRAMA 

O Cronograma previsto para este Edital se dará da seguinte forma: 

 AÇÃO DATAS 

Inscrições para o Edital 27 de agosto a 27 de setembro de 2021 

Conferência da Documentação, obra e ou 

projeto (INTERNO) 
27 de agosto a 27 de setembro de 2021 
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Publicação dos Proponentes  05 de outubro de 2021 

Prazo para Recurso 05 de outubro a 13 de outubro de 2021 

Publicação dos Proponentes Habilitados 15 de outubro de 2021 

Período para entrega da Documentação  18 de outubro a 22 de outubro de 2021 

Entrega da obra 25 de outubro a 12 de novembro de 2021 

 

11. DO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS 

11.1. O proponente não poderá realizar alterações em desacordo com a temática 

proposta.  

 

11.2. Ao proponente que descumprir os termos deste edital, ou das demais normas 

regulamentares aplicáveis durante a execução do projeto, poderão ser aplicadas as 

penalidades previstas no Art. 87 da Lei Federal nº 8666/1993, na seguinte 

conformidade: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de até 20% do valor total do prêmio, mais perdas e danos;  

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração por dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes. 

e) Devolução total das importâncias recebidas, acrescida 1% de multa, em até 2 (dois) dias 

da publicação do despacho que as rejeitou. 

 

11.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras, 

quando cabíveis, sem prejuízo dos demais consectários legais aplicáveis. 

 

11.4. Da decisão cabe recurso, no prazo de 1 (um) dia. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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12.1. Os projetos, documentos e declarações a serem encaminhados são de exclusiva 

responsabilidade do proponente, não acarretando qualquer responsabilidade civil 

ou criminal para a Secretaria da Cultura e Turismo, especialmente quanto aos 

direitos autorais e encargos trabalhistas. Caso seja detectada alguma falsidade nas 

informações e/ou documentos apresentados, o projeto será desclassificado 

imediatamente, sem direito a recurso. 

 

12.2. Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Secretaria da 

Cultura e Turismo. 

 

12.3. Ao submeter o formulário de inscrição, o proponente se declara ciente de que a 

Secretaria da Cultura e Turismo, ou terceiros designados por ela, utilizarão suas 

informações (incluindo dados pessoais) para o estritamente necessário à realização 

deste edital, aplicando todas as medidas de segurança e confidencialidade previstos 

legalmente. 

 

12.4. No intuito de descentralizar os recursos da Lei Aldir Blanc, a Secretaria da Cultura 

e Turismo estará submetendo os dados do proponente na Plataforma DATAPREV, 

que disponibilizará as informações no âmbito federal para cruzamento de dados 

com outros Municípios e Estados.   

 

12.5. A Secretaria da Cultura e Turismo poderá prorrogar, adiar, alterar, revogar, ou 

anular o presente Concurso, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes 

qualquer reembolso, indenização ou compensação. 

 

12.6. Os participantes inscritos no Edital autorizam, no ato da inscrição, o uso gratuito de 

sua imagem e voz, caso sejam realizadas ações de comunicação institucional da 

Secretaria da Cultura e Turismo e da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos., por 

tempo indeterminado. 
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12.7. Os candidatos terão o prazo de 1 dia útil, contados a partir da publicação do 

resultado de avaliação no Diário Oficial do Município, para apresentarem recurso 

alegando o que acharem de direito, vedada a apresentação de documentos exigidos 

no ato da inscrição. 

12.7.1. Os recursos deverão ser apresentados presencialmente na Secretaria da 

Cultura e Turismo. 

12.7.2. Os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora e, caso seja 

mantida a pontuação, serão encaminhados à Secretaria Municipal da 

Cultura para avaliação e julgamento final, em até 1 dia.   

 

12.8. O resultado das análises será divulgado no Diário Oficial da Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos (BOM) e no site oficial da prefeitura no endereço:  

http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br no menu cidadão. 

 

12.9. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto 

deste Edital serão realizados de forma remota, pelo telefone (11) 4679-5728 e por 

e-mail cultura.cac.fv@gmail.com.com nos dias úteis que antecedem o 

encerramento das inscrições, das 8h15 às 16h45. 

12.9.1. Serão respondidas as dúvidas enviadas até 48h do último dia das inscrições. 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

ROSEMEIRE CROSSI 

Secretária de Cultura e Turismo 
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ANEXO I 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO 

 

Eu, ___________________________________________, RG nº _________________________, 

CPF nº ___________________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, proponente de 

proposta para o Edital n.º 03/2021 para o edital de premiação para produção cultural de desenho 

livre e caricatura, segundo especificações previstas pelo Inciso III da Lei Federal nº 14.017/2020 

(Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020, venho declarar que: 

 
1. Tenho ciência e concordo com os termos do Edital. 
2. Todos os participantes da ficha técnica cedem os direitos de uso de imagem e voz 

relacionados à obra. 
3. Cumpro com as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme artigo 117, 

parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo. 
4. Não sou servidor da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. 
5. Autorizo a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e à Secretaria da Cultura a utilização de som 

e imagem, bem como cedo o direito de utilização de ambos para mídia impressa ou 
eletrônica e internet por tempo indeterminado. 

6. Não estou inscrevendo proposta que já tenha sido executada por meio de recursos da Lei 
Aldir Blanc do Governo do Estado de São Paulo. 

7. Não estou inscrevendo proposta já apresentada de forma fragmentada ou parcelada por outro 
proponente, conforme disposto no artigo 28 do Decreto Estadual nº 54.275/2009. 

8. Responsabilizo-me a apresentar, caso necessário, a identificação das obras utilizadas neste 
projeto no prazo estipulado, e estou ciente e de acordo que, caso utilize obras que não sejam 
de domínio público, os encargos do ECAD e/ ou SBAT, serão de minha única e exclusiva 
responsabilidade, me comprometendo a regularizá-los e comprová-los através dos 
documentos competentes. 

9. Sou responsável por todas as despesas e custos gerados na execução da proposta. 
10. Atesto a veracidade de todas as informações prestadas nesta inscrição. 

 
 

Ferraz de Vasconcelos, ____, de ________________________de 2021. 
 
 

 
................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 
Nome: 
CPF: 
RG: 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS SEM 

REMUNERAÇÃO | CASO HAJA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NA 

PROPOSTA. 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que os 

funcionários públicos, abaixo assinados, não receberam nenhum recurso proveniente da Lei Federal 

nº 14.017/2020 para participação na proposta: 

 

Nome RG CPF Assinatura 

    

    

    

    

    

    

    

 

Ferraz de Vasconcelos, _______________ de 2021. 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que sou o(a) 

produtor(a) do evento cultural inscrito neste Chamamento Público e me responsabilizo de forma 

irrestrita por quaisquer eventuais reclamações de terceiros, ficando claro que é proibido pelo 

presente Edital a utilização de quaisquer fragmentos ou obras de terceiros não autorizados. 

 

 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, _____, de __________________de 2021. 

 

 

 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIROS 

 

Eu, (responsável pelo comprovante apresentado) _______________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________, 

venho atestar por meio deste documento que o comprovante de endereço abaixo relacionado 

corresponde a (nome do proponente)________________________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________,   

 

 

Categoria Endereço Completo Assinatura 

Ex. conta de telefone Ex. Rua Rio Branco, nº 2.000 – Centro, Ferraz de 

Vasconcelos/SP. 

Assinatura do terceiro 

responsável. 

 
 
 
 

Ferraz de Vasconcelos, ______ de __________________ de 2021. 
 

 
 

................................................................................................... 
Assinatura do Proponente 

Nome: 
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EDITAL Nº 04/2021  

PREMIAÇÃO - PRODUÇÃO CULTURAL DE STREET ART  

EM FORMATO “LIVE”. 

 

A PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A SECRETARIA DA CULTURA E 

TURISMO torna pública a Chamada para a seleção de propostas para o Edital de Premiação  

para Produção Cultural de Street Art, ação prevista na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir 

Blanc) de 29 de Junho de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal Nº 10.464, de 17 de Agosto 

de 2020, alterada pelo Decreto nº 10.751/2021 de 22 de julho de 2021,  bem como orientados pela 

diretrizes observadas na Lei Federal nº 8.666/1993, na Medida Provisória vigente que altera a Lei 

Federal nº 13.979/2020 e suas alterações posteriores, na Lei Federal nº 9.610/1998,  em 

conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1. DO OBJETIVO 

a) O presente Edital tem a finalidade de aplicar o recurso proveniente da Lei Federal nº 

14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), Art. 2º, Inciso III, visando prioritariamente a premiação de 

produtores culturais residentes na cidade de Ferraz de Vasconcelos/SP, para produção de 

eventos artísticos de pequeno porte na modalidade Street Art, como: projeção de vídeos, 

contorcionismos, acrobacias, malabarismos, mágicas, truques com cartas, ventriloquismo,  

 danças, recitais de poesia, apresentações teatrais e de música, estátuas vivas, palhaços, 

entre outros).  

b) As produções que envolvam intervenções urbanas, deverá receber prévia autorização da 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e 

demais órgãos competentes. 

c) A apresentação poderá ser por meio de canais virtuais que configuram o formato Live, 

contemplando diversas linguagens artísticas culturais com duração mínima de 30 (trinta) 

minutos, observadas as diretrizes estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste chamamento público: 

a) Artistas relacionados no item 1. A. 
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2.1.1. Requisitos: 

a) Pessoas Físicas maiores de 18 (dezoito) anos de idade. 

b) Com residência no município de Ferraz de Vasconcelos/SP. 

 

2.2. Não poderão se inscrever: 

a) Servidores da Administração Pública direta ou indireta, na esfera municipal, estadual e 

federal; salvo quando o servidor não receber remuneração. 

b) Integrantes da Comissão de Seleção. 

c) Projetos já inscritos na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) em quaisquer esferas 

federativas. 

 

2.3. Não poderão receber o prêmio as pessoas que incidirem nas seguintes situações: 

a) Cônjuges ou companheiros, irmãos, ascendentes ou descendentes de membros do 

Executivo ou Legislativo do município de Ferraz de Vasconcelos; 

b) Proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo profissional com 

membros da Comissão de Seleção ou cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, 

colaterais ou por afinidade até o 2.º grau de membros da Comissão de Seleção; 

c) Entidade privada e organizações sociais que tenham como dirigente ou membro; membros 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de qualquer esfera governamental.  

 

 

3. DO VALOR DISPONIBILIZADO 

3.1. O valor total de recursos destinados para este chamamento público é de até R$ 

87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais), contemplando até 25 projetos 

distribuídos da seguinte maneira. 

a) Apresentação Solo – 15 projetos com premiação de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Totalizando R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 

b) Apresentação em Dupla – 5 projetos com premiação de R$ 3.750,00 (três mil 

setecentos e cinquenta reais) para a dupla. 

c) Apresentação em Grupo – 5 projetos com premiação de R$ 4.750,00 (quatro 

mil setecentos e cinquenta reais) para o grupo. 
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2.1.1. Requisitos: 

a) Pessoas Físicas maiores de 18 (dezoito) anos de idade. 

b) Com residência no município de Ferraz de Vasconcelos/SP. 

 

2.2. Não poderão se inscrever: 

a) Servidores da Administração Pública direta ou indireta, na esfera municipal, estadual e 

federal; salvo quando o servidor não receber remuneração. 

b) Integrantes da Comissão de Seleção. 

c) Projetos já inscritos na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) em quaisquer esferas 

federativas. 

 

2.3. Não poderão receber o prêmio as pessoas que incidirem nas seguintes situações: 

a) Cônjuges ou companheiros, irmãos, ascendentes ou descendentes de membros do 

Executivo ou Legislativo do município de Ferraz de Vasconcelos; 

b) Proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo profissional com 

membros da Comissão de Seleção ou cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, 

colaterais ou por afinidade até o 2.º grau de membros da Comissão de Seleção; 

c) Entidade privada e organizações sociais que tenham como dirigente ou membro; membros 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de qualquer esfera governamental.  

 

 

3. DO VALOR DISPONIBILIZADO 

3.1. O valor total de recursos destinados para este chamamento público é de até R$ 

87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais), contemplando até 25 projetos 

distribuídos da seguinte maneira. 

a) Apresentação Solo – 15 projetos com premiação de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Totalizando R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 

b) Apresentação em Dupla – 5 projetos com premiação de R$ 3.750,00 (três mil 

setecentos e cinquenta reais) para a dupla. 

c) Apresentação em Grupo – 5 projetos com premiação de R$ 4.750,00 (quatro 

mil setecentos e cinquenta reais) para o grupo. 
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3.2. Caso haja recurso remanescente deste Chamamento Público após a seleção dos 

projetos, tais recursos poderão ser destinados a projetos enquadrados em outras 

categorias de dispostas pela Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), hipótese 

em que não mais será necessária a observância dos percentuais mínimos nele 

definidos. 

 

3.3. Caso não haja projetos selecionados suficientes para este Chamamento Público, 

caberá ao Secretário de Cultura a decisão de remanejar os recursos remanescentes 

para outros Chamamentos e Editais referentes à Lei Federal nº 14.017/2020. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente através da plataforma de 

inscrição:  https://forms.gle/zhjYhefNtZEze6iz9 para pessoas físicas.   

 

4.2. Período de inscrição: de 27 de agosto de 2021 até às 17h00 (horário de Brasília) do 

dia 27 de setembro de 2021. 

 
 

4.3. A inscrição implica na prévia concordância com todos os termos que formatam 

este edital de premiação. 

 

4.4. Cada proponente poderá inscrever no máximo 01 (um) projeto individual e 

participar em 01 (um) em dupla ou mais. 

 

4.5. A habilitação ou inabilitação da inscrição somente se efetivará após análise e 

aprovação de toda documentação requisitada, na forma deste edital. 

 

4.6. O ato da inscrição não implica na sua contemplação por parte da Prefeitura de 

Ferraz de Vasconcelos. 
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4.7. A Secretaria da Cultura e Turismo não se responsabiliza pela falha na inscrição por 

conta de problemas em servidores, em provedores de acesso, na transmissão de 

dados, na linha de comunicação, por lentidão dos servidores ou qualquer outra 

razão, cabendo ao proponente a devida prudência para realização dos atos 

necessários em tempo hábil. 

 

4.8. É terminantemente proibida a habilitação de artistas que em suas obras apresente 

teor de cunho racista, xenófobo, sexista ou qualquer forma de preconceitos que 

estimulem violência. 

 
4.9. O Artista poderá participar de até quatro dos editais propostos pela Prefeitura de 

Ferraz de Vasconcelos, prevalecendo as quatro ultimas inscrições.  

 

 

5. DA PRODUÇÃO DO EVENTO (CASO CONTEMPLADO) 

5.1. Este edital é voltado para a produção de um Evento Cultural no formato 

intervenção urbana ou Live, com duração mínima de 30 minutos.  

 

5.2. O evento poderá ser único ou segmentado, com datas pré-agendadas. 

 
5.3. Despesas e organizações relacionadas a instalações, tecnologia, internet, 

equipamentos, ações de comunicação, apresentações artísticas, equipe de produção, 

banca avaliadora, cenografia, decoração, figurinos, maquiagem, direitos autorais e 

demais contratações são de responsabilidade dos proponentes contemplados. 

 

5.4. O proponente de projeto para este edital deve ser o responsável pelos Direitos 

Autorais relacionados à produção Cultural do Evento Artístico Virtual em Formato 

de Live, caso seja necessário. 

 
5.5. Para eventos de caráter competitivo o proponente não poderá utilizar o recurso 

deste Edital para premiar os vencedores. 
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5.6. Não serão permitidos eventos que causem aglomerações. 
 

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
6.1. Na plataforma de inscrição o proponente deverá preencher todos os dados 

solicitados e apresentar os seguintes documentos: 
a) Cópia simples, frente e verso, do documento de identidade RG ou CNH. 
b) Cópia simples, frente e verso, do CPF ou CNH. 
c) Cópia atualizada do comprovante de endereço. 
d) Termo de Participação (ANEXO I). 
e) Declaração para participação de funcionários públicos sem remuneração, caso haja 

participação em projetos. (ANEXO II). 
f) Declaração de Direitos Autorais (ANEXO III). 

6.1.1 Os documentos deverão ser renomeados com o nome do artista. (Ex. RG – RG – 
Fulano de Tal, CPF – CPF – Fulano de Tal, Endereço – Endereço Fulano de Tal). 
6.1.2 A não observância deste quesito poderá acarretar na desclassificação do artista.  
 

6.2. Caso o comprovante de endereço não esteja no nome do proponente, o responsável 
deverá assinar a Declaração de Comprovante de Endereço em nome de Terceiros 
(ANEXO IV). 
 

6.3. Serão desconsiderados documentos além daqueles dispostos neste Edital. 
 

6.4. Não será aceita qualquer alteração nas informações ou nos documentos indicados 
após a inscrição. 

 

6.5. Será permitido o saneamento de falhas na documentação de que trata o item 6.1: 
6.5.1. Entende-se por saneamento de falhas: reenvio de documentos faltantes ou 

incompletos, de documentos ilegíveis, com assinatura fixada como imagem 
ou com prazo de validade vencido.  
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5.6. Não serão permitidos eventos que causem aglomerações. 
 

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
6.1. Na plataforma de inscrição o proponente deverá preencher todos os dados 

solicitados e apresentar os seguintes documentos: 
a) Cópia simples, frente e verso, do documento de identidade RG ou CNH. 
b) Cópia simples, frente e verso, do CPF ou CNH. 
c) Cópia atualizada do comprovante de endereço. 
d) Termo de Participação (ANEXO I). 
e) Declaração para participação de funcionários públicos sem remuneração, caso haja 

participação em projetos. (ANEXO II). 
f) Declaração de Direitos Autorais (ANEXO III). 

6.1.1 Os documentos deverão ser renomeados com o nome do artista. (Ex. RG – RG – 
Fulano de Tal, CPF – CPF – Fulano de Tal, Endereço – Endereço Fulano de Tal). 
6.1.2 A não observância deste quesito poderá acarretar na desclassificação do artista.  
 

6.2. Caso o comprovante de endereço não esteja no nome do proponente, o responsável 
deverá assinar a Declaração de Comprovante de Endereço em nome de Terceiros 
(ANEXO IV). 
 

6.3. Serão desconsiderados documentos além daqueles dispostos neste Edital. 
 

6.4. Não será aceita qualquer alteração nas informações ou nos documentos indicados 
após a inscrição. 

 

6.5. Será permitido o saneamento de falhas na documentação de que trata o item 6.1: 
6.5.1. Entende-se por saneamento de falhas: reenvio de documentos faltantes ou 

incompletos, de documentos ilegíveis, com assinatura fixada como imagem 
ou com prazo de validade vencido.  
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6.5.2. O saneamento de falhas não altera as condições de participação do 

proponente, nem sua situação jurídica, que devem manter-se dentro das 

disposições previstas neste Edital. 

 

6.5.3. A Secretaria da Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos convocará os 

proponentes habilitados, através de publicação no D.O.E. de Ferraz de 

Vasconcelos, para sanar as falhas na documentação no prazo de 01 (um) dia 

útil da publicação da convocação.  

 

6.6. A documentação deverá ser entregue de forma presencial na sede da Secretaria da 

Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos, Avenida Brasil, nº 966, Ferraz de 

Vasconcelos/SP, no horário das 9h às 16h. 

 

6.7. A não entrega integral das documentações válidas e exigidas como obrigatória no 

ato da inscrição, será considerada como desistência de participação e automática 

desclassificação do proponente.  

 

7. PROJETO 

7.1. Na plataforma de inscrição, o proponente deverá preencher: 

a) Título do Evento 

b) Segmento Artístico 

c) Para formato “LIVE” Plataforma de Realização (exemplos: Instagram, Facebook, 

Youtube, entre outros). 

d) Formato Intervenção – de acordo com o item 1.b. 

e) Apresentação detalhada do evento, incluindo as informações pertinentes à sua concepção e 

realização, tais como: formato, duração, estrutura necessária, local, cenografia, 

equipamento de gravação, cronograma do evento, atrações, entre outros. 

f) Histórico e trajetória do evento. 

g) Classificação indicativa e público alvo. 

h) Ficha técnica com a relação dos participantes e funções. 

i) Currículo artístico do Proponente e descrição dos eventos culturais já realizados. 
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6.5.2. O saneamento de falhas não altera as condições de participação do 

proponente, nem sua situação jurídica, que devem manter-se dentro das 

disposições previstas neste Edital. 

 

6.5.3. A Secretaria da Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos convocará os 

proponentes habilitados, através de publicação no D.O.E. de Ferraz de 

Vasconcelos, para sanar as falhas na documentação no prazo de 01 (um) dia 

útil da publicação da convocação.  

 

6.6. A documentação deverá ser entregue de forma presencial na sede da Secretaria da 

Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos, Avenida Brasil, nº 966, Ferraz de 

Vasconcelos/SP, no horário das 9h às 16h. 

 

6.7. A não entrega integral das documentações válidas e exigidas como obrigatória no 

ato da inscrição, será considerada como desistência de participação e automática 

desclassificação do proponente.  

 

7. PROJETO 

7.1. Na plataforma de inscrição, o proponente deverá preencher: 

a) Título do Evento 

b) Segmento Artístico 

c) Para formato “LIVE” Plataforma de Realização (exemplos: Instagram, Facebook, 

Youtube, entre outros). 

d) Formato Intervenção – de acordo com o item 1.b. 

e) Apresentação detalhada do evento, incluindo as informações pertinentes à sua concepção e 

realização, tais como: formato, duração, estrutura necessária, local, cenografia, 

equipamento de gravação, cronograma do evento, atrações, entre outros. 

f) Histórico e trajetória do evento. 

g) Classificação indicativa e público alvo. 

h) Ficha técnica com a relação dos participantes e funções. 

i) Currículo artístico do Proponente e descrição dos eventos culturais já realizados. 

 
 

PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 

j) Clipping de comprovação de produções culturais realizadas pelo proponente. 

k) Link do Vídeo explicativo do Projeto de até 03 minutos de duração (opcional). 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1. Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Seleção composta por 3 (três) 

membros da Secretaria Municipal da Cultura e 3 (três) membros da Secretaria de 

Educação, 2 (dois) membros da Secretaria de Comunicação indicados pelos 

Secretários das respectivas pastas. A Comissão de Seleção analisará os projetos 

considerando os seguintes critérios, com as respectivas pontuações: 

ANÁLISE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

A) Qualificação artística Serão avaliados o currículo artístico, os eventos já 

realizados pelo proponente e a capacitação. 

 0 a 10 pontos 

B) Proposta de produção 

do evento. 

Serão avaliadas as características técnicas da 

proposta, histórico do evento e qualidade da 

execução do evento cultural para o formato descrito 

pelo edital. 

0 a 10 pontos 

C) Criatividade e 

relevância do projeto. 

Serão avaliadas a criatividade, a relevância e a 

autenticidade da proposta. 

0 a 10 pontos  

8.2. A totalidade máxima do cálculo de todos critérios por avaliador será de 30 pontos. 

O resultado final será definido pela média da somatória das notas de todos os 

avaliadores integrantes da Comissão. 

 

8.3. Caso haja empate na totalização dos pontos dos projetos selecionados, será 

considerada a iniciativa que tenha apresentado maior pontuação nos critérios A e B 

respectivamente. 

 
8.4. Serão divulgadas as notas finais de todos os projetos. Não haverá divulgação de 

parecer específico para cada projeto inscrito. 
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9. DOS CONTEMPLADOS 

Os contemplados, além das determinações decorrentes de lei, obrigam-se a: 

9.1. Executar o evento cultural até 30 de dezembro de 2021. 

 

9.2. Disponibilizar e dar acesso ao evento de maneira gratuita na plataforma determinada no 

formulário de inscrição. 

 

9.3. Realizar toda a divulgação do projeto, que deverá ter aprovação prévia da Secretaria da 

Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos. 

 

9.4. Encarregar-se exclusivamente pelo pagamento de todos gastos de produção, impostos e 

taxas sobre as propostas submetidas; bem como Direitos Autorais, caso seja necessário. 

 

 

10. DO CRONOGRAMA 

O Cronograma previsto para este Edital se dará da seguinte forma: 

  

AÇÃO DATAS 

Inscrições para o Edital 27 de agosto a 27 de setembro de 2021 

Conferência da Documentação, obra e ou 

projeto (INTERNO) 
27 de agosto a 27 de setembro de 2021 

Publicação dos Proponentes  05 de outubro de 2021 

Prazo para Recurso 05 de outubro a 13 de outubro de 2021 

Publicação dos Proponentes Habilitados 15 de outubro de 2021 

Período para entrega da Documentação  18 de outubro a 22 de outubro de 2021 

Entrega da obra 25 de outubro a 12 de novembro de 2021 
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9. DOS CONTEMPLADOS 

Os contemplados, além das determinações decorrentes de lei, obrigam-se a: 

9.1. Executar o evento cultural até 30 de dezembro de 2021. 

 

9.2. Disponibilizar e dar acesso ao evento de maneira gratuita na plataforma determinada no 

formulário de inscrição. 

 

9.3. Realizar toda a divulgação do projeto, que deverá ter aprovação prévia da Secretaria da 

Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos. 

 

9.4. Encarregar-se exclusivamente pelo pagamento de todos gastos de produção, impostos e 

taxas sobre as propostas submetidas; bem como Direitos Autorais, caso seja necessário. 

 

 

10. DO CRONOGRAMA 

O Cronograma previsto para este Edital se dará da seguinte forma: 

  

AÇÃO DATAS 

Inscrições para o Edital 27 de agosto a 27 de setembro de 2021 

Conferência da Documentação, obra e ou 

projeto (INTERNO) 
27 de agosto a 27 de setembro de 2021 

Publicação dos Proponentes  05 de outubro de 2021 

Prazo para Recurso 05 de outubro a 13 de outubro de 2021 

Publicação dos Proponentes Habilitados 15 de outubro de 2021 

Período para entrega da Documentação  18 de outubro a 22 de outubro de 2021 

Entrega da obra 25 de outubro a 12 de novembro de 2021 
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11. DO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS 

11.1. O proponente não poderá realizar alterações na obra descrita no projeto 

apresentado, tais como temática, material, linguagem, entre outras que 

descaracterizem a proposta inicial. 

 

11.2. Ao proponente que descumprir os termos deste edital, ou das demais normas 

regulamentares aplicáveis durante a execução do projeto, poderão ser aplicadas as 

penalidades previstas no Art. 87 da Lei Federal nº 8666/1993, na seguinte 

conformidade: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de até 20% do valor total do prêmio, mais perdas e danos;  

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração por dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes. 

e) Devolução total das importâncias recebidas, acrescida 1% de multa, em até 2 (dois) dias 

da publicação do despacho que as rejeitou. 

 

11.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras, 

quando cabíveis, sem prejuízo dos demais consectários legais aplicáveis. 

11.4. Da decisão cabe recurso, no prazo de 1 (um) dia. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Os projetos, documentos e declarações a serem encaminhados são de exclusiva 

responsabilidade do proponente, não acarretando qualquer responsabilidade civil 

ou criminal para a Secretaria da Cultura e Turismo, especialmente quanto aos 

direitos autorais e encargos trabalhistas. Caso seja detectada alguma falsidade nas 

informações e/ou documentos apresentados, o projeto será desclassificado 

imediatamente, sem direito a recurso. 
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12.2. Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Secretaria da 

Cultura e Turismo. 

 

12.3. Ao submeter o formulário de inscrição, o proponente se declara ciente de que a 

Secretaria da Cultura e Turismo, ou terceiros designados por ela, utilizarão suas 

informações (incluindo dados pessoais) para o estritamente necessário à realização 

deste edital, aplicando todas as medidas de segurança e confidencialidade previstos 

legalmente. 

 

12.4. No intuito de descentralizar os recursos da Lei Aldir Blanc, a Secretaria da Cultura 

e Turismo estará submetendo os dados do proponente na Plataforma DATAPREV, 

que disponibilizará as informações no âmbito federal para cruzamento de dados 

com outros Municípios e Estados.   

 

12.5. A Secretaria da Cultura e Turismo poderá prorrogar, adiar, alterar, revogar, ou 

anular o presente Concurso, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes 

qualquer reembolso, indenização ou compensação. 

 

12.6. Os participantes inscritos no Edital autorizam, no ato da inscrição, o uso gratuito de 

sua imagem e voz, caso sejam realizadas ações de comunicação institucional da 

Secretaria da Cultura e Turismo e da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos., por 

tempo indeterminado. 

12.7. Os candidatos terão o prazo de 1 dia útil contados a partir da publicação do 

resultado de avaliação no Diário Oficial do Município, para apresentarem recurso 

alegando o que acharem de direito, vedada a apresentação de documentos exigidos 

no ato da inscrição. 

12.7.1. Os recursos deverão ser apresentados presencialmente na Secretaria da 

Cultura e Turismo. 

12.7.2. Os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora e, caso seja 

mantida a pontuação, serão encaminhados à Secretaria Municipal da 

Cultura para avaliação e julgamento final, em até 1 dia.    
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12.2. Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Secretaria da 

Cultura e Turismo. 

 

12.3. Ao submeter o formulário de inscrição, o proponente se declara ciente de que a 

Secretaria da Cultura e Turismo, ou terceiros designados por ela, utilizarão suas 

informações (incluindo dados pessoais) para o estritamente necessário à realização 

deste edital, aplicando todas as medidas de segurança e confidencialidade previstos 

legalmente. 

 

12.4. No intuito de descentralizar os recursos da Lei Aldir Blanc, a Secretaria da Cultura 

e Turismo estará submetendo os dados do proponente na Plataforma DATAPREV, 

que disponibilizará as informações no âmbito federal para cruzamento de dados 

com outros Municípios e Estados.   

 

12.5. A Secretaria da Cultura e Turismo poderá prorrogar, adiar, alterar, revogar, ou 

anular o presente Concurso, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes 

qualquer reembolso, indenização ou compensação. 

 

12.6. Os participantes inscritos no Edital autorizam, no ato da inscrição, o uso gratuito de 

sua imagem e voz, caso sejam realizadas ações de comunicação institucional da 

Secretaria da Cultura e Turismo e da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos., por 

tempo indeterminado. 

12.7. Os candidatos terão o prazo de 1 dia útil contados a partir da publicação do 

resultado de avaliação no Diário Oficial do Município, para apresentarem recurso 

alegando o que acharem de direito, vedada a apresentação de documentos exigidos 

no ato da inscrição. 

12.7.1. Os recursos deverão ser apresentados presencialmente na Secretaria da 

Cultura e Turismo. 

12.7.2. Os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora e, caso seja 

mantida a pontuação, serão encaminhados à Secretaria Municipal da 

Cultura para avaliação e julgamento final, em até 1 dia.    
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12.8. O resultado das análises será divulgado no Diário Oficial da Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos e no site oficial da prefeitura no endereço:  

http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br no menu cidadão. 

 

12.9. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto 

deste Edital serão realizados de forma remota, pelo telefone (11) 4679-5728 e por 

e-mail cultura.cac.fv@gmail.com.com nos dias úteis que antecedem o 

encerramento das inscrições, das 8h15 às 16h45. 

12.9.1. Serão respondidas as dúvidas enviadas até 48h do último dia das inscrições. 

 

Ferraz de Vasconcelos, 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

ROSEMEIRE CROSSI 

Secretária de Cultura e Turismo 
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ANEXO I 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO 

Eu, ___________________________________________, RG nº _________________________, 

CPF nº ___________________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, proponente de 

proposta para o Edital n.º04/2021 para o edital de premiação para produção cultural de Street 

Art em formato de live, segundo especificações previstas pelo Inciso III da Lei Federal nº 

14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020, venho declarar 

que: 

1. Tenho ciência e concordo com os termos do Edital. 
2. Todos os participantes da ficha técnica cedem os direitos de uso de imagem e voz 

relacionados à obra. 
3. Cumpro com as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme artigo 117, 

parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo. 
4. Não sou servidor da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. 
5. Autorizo a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e à Secretaria da Cultura a utilização de som 

e imagem, bem como cedo o direito de utilização de ambos para mídia impressa ou 
eletrônica e internet por tempo indeterminado. 

6. Não estou inscrevendo proposta que já tenha sido executada por meio de recursos da Lei 
Aldir Blanc do Governo do Estado de São Paulo. 

7. Não estou inscrevendo proposta já apresentada de forma fragmentada ou parcelada por outro 
proponente, conforme disposto no artigo 28 do Decreto Estadual nº 54.275/2009. 

8. Responsabilizo-me a apresentar, caso necessário, a identificação das obras utilizadas neste 
projeto no prazo estipulado, e estou ciente e de acordo que, caso utilize obras que não sejam 
de domínio público, os encargos do ECAD e/ ou SBAT, serão de minha única e exclusiva 
responsabilidade, me comprometendo a regularizá-los e comprová-los através dos 
documentos competentes. 

9. Sou responsável por todas as despesas e custos gerados na execução da proposta. 
10. Atesto a veracidade de todas as informações prestadas nesta inscrição. 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, ____, de ________________________de 2021. 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS SEM 

REMUNERAÇÃO | CASO HAJA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NA 

PROPOSTA. 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que os 

funcionários públicos, abaixo assinados, não receberam nenhum recurso proveniente da Lei Federal 

nº 14.017/2020 para participação na proposta: 

 

Nome RG CPF Assinatura 

    

    

    

    

    

    

    

 

Ferraz de Vasconcelos, _______________ de 2021. 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que sou o(a) 

produtor(a) do evento cultural inscrito neste Chamamento Público e me responsabilizo de forma 

irrestrita por quaisquer eventuais reclamações de terceiros, ficando claro que é proibido pelo 

presente Edital a utilização de quaisquer fragmentos ou obras de terceiros não autorizados. 

 

 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, _____, de __________________de 2021. 

 

 

 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIROS 

 

Eu, (responsável pelo comprovante apresentado) _______________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________, 

venho atestar por meio deste documento que o comprovante de endereço abaixo relacionado 

corresponde a (nome do proponente)________________________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________,   

 

 

Categoria Endereço Completo Assinatura 

Ex. conta de telefone Ex. Rua Rio Branco, nº 2.000 – Centro, Ferraz de 

Vasconcelos/SP. 

Assinatura do terceiro 

responsável. 

 
 
 
 

Ferraz de Vasconcelos, ______ de __________________ de 2021. 
 

 
 

................................................................................................... 
Assinatura do Proponente 

Nome: 
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EDITAL Nº 05/2021  

PREMIAÇÃO - PRODUÇÃO CULTURAL DE EVENTOS ARTÍSTICOS  

 

A PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A SECRETARIA DA CULTURA E 

TURISMO torna pública a Chamada para a seleção de propostas para o Edital de Premiação  

para Produção Cultural de Eventos Artísticos, ação prevista na Lei Federal nº 14.017/2020 

(Lei Aldir Blanc) de 29 de Junho de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal Nº 10.464, de 17 

de Agosto de 2020, alterada pelo Decreto nº 10.751/2021 de 22 de julho de 2021,  bem como 

orientados pela diretrizes observadas na Lei Federal nº 8.666/1993, na Medida Provisória vigente 

que altera a Lei Federal nº 13.979/2020 e suas alterações posteriores, na Lei Federal nº 

9.610/1998,  em conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 

 

1. DO OBJETIVO 

a) O presente Edital tem a finalidade de aplicar o recurso proveniente da Lei Federal nº 

14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), Art. 2º, Inciso III, visando prioritariamente a premiação de 

produtores culturais residentes na cidade de Ferraz de Vasconcelos/SP, para produção de 

eventos artísticos de pequeno porte por meio, contemplando diversas linguagens artísticas 

culturais com duração mínima de 30 (trinta) minutos. Podem ser denominadas festival, 

mostra, ciclo, seminários, concursos, shows, exercendo ações que fomentam o cenário 

cultural e a economia criativa no município, observadas as diretrizes estabelecidas neste 

edital e seus anexos. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste chamamento público: 

a) Produtores culturais ou produtores de eventos artísticos. 

2.1.1. Requisitos: 

a) Pessoas Físicas maiores de 18 (dezoito) anos de idade. 

b) Com residência no município de Ferraz de Vasconcelos/SP. 

 

2.2. Não poderão se inscrever: 
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EDITAL Nº 05/2021  

PREMIAÇÃO - PRODUÇÃO CULTURAL DE EVENTOS ARTÍSTICOS  

 

A PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A SECRETARIA DA CULTURA E 

TURISMO torna pública a Chamada para a seleção de propostas para o Edital de Premiação  

para Produção Cultural de Eventos Artísticos, ação prevista na Lei Federal nº 14.017/2020 

(Lei Aldir Blanc) de 29 de Junho de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal Nº 10.464, de 17 

de Agosto de 2020, alterada pelo Decreto nº 10.751/2021 de 22 de julho de 2021,  bem como 

orientados pela diretrizes observadas na Lei Federal nº 8.666/1993, na Medida Provisória vigente 

que altera a Lei Federal nº 13.979/2020 e suas alterações posteriores, na Lei Federal nº 

9.610/1998,  em conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 

 

1. DO OBJETIVO 

a) O presente Edital tem a finalidade de aplicar o recurso proveniente da Lei Federal nº 

14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), Art. 2º, Inciso III, visando prioritariamente a premiação de 

produtores culturais residentes na cidade de Ferraz de Vasconcelos/SP, para produção de 

eventos artísticos de pequeno porte por meio, contemplando diversas linguagens artísticas 

culturais com duração mínima de 30 (trinta) minutos. Podem ser denominadas festival, 

mostra, ciclo, seminários, concursos, shows, exercendo ações que fomentam o cenário 

cultural e a economia criativa no município, observadas as diretrizes estabelecidas neste 

edital e seus anexos. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste chamamento público: 

a) Produtores culturais ou produtores de eventos artísticos. 

2.1.1. Requisitos: 

a) Pessoas Físicas maiores de 18 (dezoito) anos de idade. 

b) Com residência no município de Ferraz de Vasconcelos/SP. 

 

2.2. Não poderão se inscrever: 
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a) Servidores da Administração Pública direta ou indireta, na esfera municipal, estadual e 

federal; salvo quando o servidor não receber remuneração. 

b) Integrantes da Comissão de Seleção. 

c) Projetos já inscritos na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) em quaisquer esferas 

federativas. 

 

2.3. Não poderão receber o prêmio as pessoas que incidirem nas seguintes situações: 

a) Cônjuges ou companheiros, irmãos, ascendentes ou descendentes de membros do 

Executivo ou Legislativo do município de Ferraz de Vasconcelos; 

b) Proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo profissional com 

membros da Comissão de Seleção ou cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, 

colaterais ou por afinidade até o 2.º grau de membros da Comissão de Seleção; 

c) Entidade privada e organizações sociais que tenham como dirigente ou membro; membros 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de qualquer esfera governamental.  

 

 

3. DO VALOR DISPONIBILIZADO 

3.1. O valor total de recursos destinados para este chamamento público é de até R$ 

210.000,00 (duzentos e dez mil reais), contemplando até 70 projetos com valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), cada sendo: 

a) 15 instrumentais; R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); 

b) 10 para bandas; R$ 30.000,00 (tinta mil reais); 

c) 10 para cantores ou coral; R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 

d) 20 para danças; R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); 

e) 10 para teatro; R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 

f) 5 para circo. R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

  

3.2. Caso haja recurso remanescente deste Chamamento Público após a seleção dos 

projetos, tais recursos poderão ser destinados a projetos enquadrados em outras 

categorias de dispostas pela Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), hipótese 
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em que não mais será necessária a observância dos percentuais mínimos nele 

definidos. 

 

3.3. Caso não haja projetos selecionados suficientes para este Chamamento Público, 

caberá ao Secretário de Cultura a decisão de remanejar os recursos remanescentes 

para outros Chamamentos e Editais referentes à Lei Federal nº 14.017/2020. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente através da plataforma de 

inscrição https://forms.gle/zhjYhefNtZEze6iz9 para pessoas físicas.   

 

4.2. Período de inscrição: de 27 de agosto de 2021 até às 17h00 (horário de Brasília) do 

dia 27 de setembro de 2021. 

 

4.3. A inscrição implica na prévia concordância com todos os termos que formatam 

este edital de premiação. 

 

4.4. Cada proponente poderá inscrever no máximo 02 (dois) projeto neste edital. 

 

4.5. A habilitação ou inabilitação da inscrição somente se efetivará após análise e 

aprovação de toda documentação requisitada, na forma deste edital. 

 

4.6. O ato da inscrição não implica na sua contemplação por parte da Prefeitura de 

Ferraz de Vasconcelos. 

 

4.7. A Secretaria da Cultura e Turismo não se responsabiliza pela falha na inscrição por 

conta de problemas em servidores, em provedores de acesso, na transmissão de 

dados, na linha de comunicação, por lentidão dos servidores ou qualquer outra 

razão, cabendo ao proponente a devida prudência para realização dos atos 

necessários em tempo hábil. 
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em que não mais será necessária a observância dos percentuais mínimos nele 

definidos. 

 

3.3. Caso não haja projetos selecionados suficientes para este Chamamento Público, 

caberá ao Secretário de Cultura a decisão de remanejar os recursos remanescentes 

para outros Chamamentos e Editais referentes à Lei Federal nº 14.017/2020. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente através da plataforma de 

inscrição https://forms.gle/zhjYhefNtZEze6iz9 para pessoas físicas.   

 

4.2. Período de inscrição: de 27 de agosto de 2021 até às 17h00 (horário de Brasília) do 

dia 27 de setembro de 2021. 

 

4.3. A inscrição implica na prévia concordância com todos os termos que formatam 

este edital de premiação. 

 

4.4. Cada proponente poderá inscrever no máximo 02 (dois) projeto neste edital. 

 

4.5. A habilitação ou inabilitação da inscrição somente se efetivará após análise e 

aprovação de toda documentação requisitada, na forma deste edital. 

 

4.6. O ato da inscrição não implica na sua contemplação por parte da Prefeitura de 

Ferraz de Vasconcelos. 

 

4.7. A Secretaria da Cultura e Turismo não se responsabiliza pela falha na inscrição por 

conta de problemas em servidores, em provedores de acesso, na transmissão de 

dados, na linha de comunicação, por lentidão dos servidores ou qualquer outra 

razão, cabendo ao proponente a devida prudência para realização dos atos 

necessários em tempo hábil. 
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4.8. É terminantemente proibida a habilitação de artistas que em suas obras apresente 

teor de cunho racista, xenófobo, sexista ou qualquer forma de preconceitos que 

estimulem violência. 

 
4.9. O Artista poderá participar de até quatro dos editais propostos pela Prefeitura de 

Ferraz de Vasconcelos, prevalecendo as quatro ultimas inscrições.  

 

 

5. DA PRODUÇÃO DO EVENTO (CASO CONTEMPLADO) 

5.1. Este edital é voltado para a produção de um Evento Cultural no formato presencial 

com a duração mínima de 30 (trinta minutos), a ser apresentados obrigatoriamente 

como parte integrante do “Calendário de Natal 2021”. 

 

5.2. O evento poderá ser único ou segmentado, com datas pré-agendadas, desde que 

contemple as modalidades: 

a) shows musicais; 

b) mostra de dança; 

c) mostra de teatro; 

d) festas populares; 

e) manifestações culturais; 

f) e congêneres. 

 

5.3. Despesas e organizações relacionadas a instalações, tecnologia, internet, 

equipamentos, ações de comunicação, apresentações artísticas, equipe de produção, 

banca avaliadora, cenografia, decoração, figurinos, maquiagem, direitos autorais e 

demais contratações são de responsabilidade dos proponentes contemplados. 

 

5.4. O proponente de projeto para este edital deve ser o responsável pelos Direitos 

Autorais relacionados à produção Cultural do Evento Artístico Virtual em Formato 

de Live, caso seja necessário. 

5.5. Para eventos de caráter competitivo o proponente não poderá utilizar o recurso 

deste Edital para premiar os vencedores. 
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5.6. Não serão permitidos aglomeração de pessoas. 

 

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

6.1. Na plataforma de inscrição o proponente deverá preencher todos os dados 

solicitados e apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia simples, frente e verso, do documento de identidade RG ou CNH. 

b) Cópia simples, frente e verso, do CPF ou CNH. 

c) Cópia atualizada do comprovante de endereço. 

d) Termo de Participação (ANEXO I). 

e) Declaração para participação de funcionários públicos sem remuneração, caso haja 

participação em projetos. (ANEXO II). 

f) Declaração de Direitos Autorais (ANEXO III). 

6.1.1 Os documentos deverão ser renomeados com o nome do artista. (Ex. RG – RG – 

Fulano de Tal, CPF – CPF – Fulano de Tal, Endereço – Endereço Fulano de Tal). 

6.1.2 A não observância deste quesito poderá acarretar na desclassificação do artista.  

 

6.2. Caso o comprovante de endereço não esteja no nome do proponente, o responsável 

deverá assinar a Declaração de Comprovante de Endereço em nome de Terceiros 

(ANEXO IV). 

 

6.3. Serão desconsiderados documentos além daqueles dispostos neste Edital. 

 

6.4. Não será aceita qualquer alteração nas informações ou nos documentos indicados 

após a inscrição. 

 

6.5. Será permitido o saneamento de falhas na documentação de que trata o item 6.1: 

6.5.1. Entende-se por saneamento de falhas: reenvio de documentos faltantes ou 

incompletos, de documentos ilegíveis, com assinatura fixada como imagem 

ou com prazo de validade vencido.  
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5.6. Não serão permitidos aglomeração de pessoas. 

 

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

6.1. Na plataforma de inscrição o proponente deverá preencher todos os dados 

solicitados e apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia simples, frente e verso, do documento de identidade RG ou CNH. 

b) Cópia simples, frente e verso, do CPF ou CNH. 

c) Cópia atualizada do comprovante de endereço. 

d) Termo de Participação (ANEXO I). 

e) Declaração para participação de funcionários públicos sem remuneração, caso haja 

participação em projetos. (ANEXO II). 

f) Declaração de Direitos Autorais (ANEXO III). 

6.1.1 Os documentos deverão ser renomeados com o nome do artista. (Ex. RG – RG – 

Fulano de Tal, CPF – CPF – Fulano de Tal, Endereço – Endereço Fulano de Tal). 

6.1.2 A não observância deste quesito poderá acarretar na desclassificação do artista.  

 

6.2. Caso o comprovante de endereço não esteja no nome do proponente, o responsável 

deverá assinar a Declaração de Comprovante de Endereço em nome de Terceiros 

(ANEXO IV). 

 

6.3. Serão desconsiderados documentos além daqueles dispostos neste Edital. 

 

6.4. Não será aceita qualquer alteração nas informações ou nos documentos indicados 

após a inscrição. 

 

6.5. Será permitido o saneamento de falhas na documentação de que trata o item 6.1: 

6.5.1. Entende-se por saneamento de falhas: reenvio de documentos faltantes ou 

incompletos, de documentos ilegíveis, com assinatura fixada como imagem 

ou com prazo de validade vencido.  
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6.5.2. O saneamento de falhas não altera as condições de participação do 

proponente, nem sua situação jurídica, que devem manter-se dentro das 

disposições previstas neste Edital. 

 

6.5.3. A Secretaria da Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos convocará os 

proponentes habilitados, através de publicação no D.O.E. de Ferraz de 

Vasconcelos (BOM), para sanar as falhas na documentação no prazo de 01 

(um) dia útil da publicação da convocação.  

 

6.6. A documentação deverá ser entregue de forma presencial na sede da Secretaria da 

Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos, Avenida Brasil, 966, Ferraz de 

Vasconcelos/SP, no horário das 9h às 16h. 

 

6.7. A não entrega integral das documentações válidas e exigidas como obrigatória no 

ato da inscrição, será considerada como desistência de participação e automática 

desclassificação do proponente.  

 

 

7. PROJETO 

7.1. Na plataforma de inscrição, o proponente deverá preencher: 

a) Título do Evento 

b) Segmento Artístico 

c) Formato da detalhado da Apresentação incluindo as informações pertinentes à sua 

concepção e realização, tais como: formato, duração, estrutura necessária, local, 

cenografia, equipamento de gravação, cronograma do evento, atrações, entre outros. 

d) Histórico e trajetória do evento. 

e) Classificação indicativa e público alvo. 

f) Ficha técnica com a relação dos participantes e funções. 

g) Currículo artístico do Proponente e descrição dos eventos culturais já realizados. 

h) Clipping de comprovação de produções culturais realizadas pelo proponente. 

i) Link do Vídeo explicativo do Projeto de até 03 minutos de duração (opcional). 
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8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1. Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Seleção composta por 3 (três) 

membros da Secretaria Municipal da Cultura e 3 (três) membros da Secretaria de 

Educação, 2 (dois) membros da Secretaria de Comunicação indicados pelos 

Secretários das respectivas pastas. A Comissão de Seleção analisará os projetos 

considerando os seguintes critérios, com as respectivas pontuações: 

 

ANÁLISE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

A) Qualificação artística Serão avaliados o currículo artístico, os eventos já 

realizados pelo proponente e a capacitação. 

 0 a 10 pontos 

B) Proposta de produção 

do evento. 

Serão avaliadas as características técnicas da 

proposta, histórico do evento e qualidade da 

execução do evento cultural para o formato descrito 

pelo edital. 

0 a 10 pontos 

C) Criatividade e 

relevância do projeto. 

Serão avaliadas a criatividade, a relevância e a 

autenticidade da proposta. 

0 a 10 pontos  

 

8.2. A totalidade máxima do cálculo de todos critérios por avaliador será de 30 pontos. 

O resultado final será definido pela média da somatória das notas de todos os 

avaliadores integrantes da Comissão. 

 

8.3. Caso haja empate na totalização dos pontos dos projetos selecionados, será 

considerada a iniciativa que tenha apresentado maior pontuação nos critérios A e B 

respectivamente. 

 
8.4. Serão divulgadas as notas finais de todos os projetos. Não haverá divulgação de 

parecer específico para cada projeto inscrito. 
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8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1. Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Seleção composta por 3 (três) 

membros da Secretaria Municipal da Cultura e 3 (três) membros da Secretaria de 

Educação, 2 (dois) membros da Secretaria de Comunicação indicados pelos 

Secretários das respectivas pastas. A Comissão de Seleção analisará os projetos 

considerando os seguintes critérios, com as respectivas pontuações: 

 

ANÁLISE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

A) Qualificação artística Serão avaliados o currículo artístico, os eventos já 

realizados pelo proponente e a capacitação. 

 0 a 10 pontos 

B) Proposta de produção 

do evento. 

Serão avaliadas as características técnicas da 

proposta, histórico do evento e qualidade da 

execução do evento cultural para o formato descrito 

pelo edital. 

0 a 10 pontos 

C) Criatividade e 

relevância do projeto. 

Serão avaliadas a criatividade, a relevância e a 

autenticidade da proposta. 

0 a 10 pontos  

 

8.2. A totalidade máxima do cálculo de todos critérios por avaliador será de 30 pontos. 

O resultado final será definido pela média da somatória das notas de todos os 

avaliadores integrantes da Comissão. 

 

8.3. Caso haja empate na totalização dos pontos dos projetos selecionados, será 

considerada a iniciativa que tenha apresentado maior pontuação nos critérios A e B 

respectivamente. 

 
8.4. Serão divulgadas as notas finais de todos os projetos. Não haverá divulgação de 

parecer específico para cada projeto inscrito. 
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9. DOS CONTEMPLADOS 

Os contemplados, além das determinações decorrentes de lei, obrigam-se a: 

 

9.1. Executar o evento cultural até 25 de dezembro de 2021. 

 

9.2. Disponibilizar e dar acesso ao evento de maneira gratuita determinada no formulário de 

inscrição. 

 

9.3. Realizar toda a divulgação do projeto, que deverá ter aprovação prévia da Secretaria da 

Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos. 

 

9.4. Encarregar-se exclusivamente pelo pagamento de todos gastos de produção, impostos e 

taxas sobre as propostas submetidas; bem como Direitos Autorais, caso seja necessário. 

 

10. DO CRONOGRAMA 

O Cronograma previsto para este Edital se dará da seguinte forma: 

  

AÇÃO DATAS 

Inscrições para o Edital 27 de agosto a 27 de setembro de 2021 

Conferência da Documentação, obra e ou projeto 

(INTERNO) 
27 de agosto a 27 de setembro de 2021 

Publicação dos Proponentes  05 de outubro de 2021 

Prazo para Recurso 05 de outubro a 13 de outubro de 2021 

Publicação dos Proponentes Habilitados 15 de outubro de 2021 

Período para entrega da Documentação  18 de outubro a 22 de outubro de 2021 
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Entrega da obra A definir dentro da programação de Natal 

da cidade, que será de 20/11 a 23/12 

 

 

11. DO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS 

11.1. O proponente não poderá realizar alterações na obra descrita no projeto 

apresentado, tais como temática, material, linguagem, entre outras que 

descaracterizem a proposta inicial. 

 

11.2. Ao proponente que descumprir os termos deste edital, ou das demais normas 

regulamentares aplicáveis durante a execução do projeto, poderão ser aplicadas as 

penalidades previstas no Art. 87 da Lei Federal nº 8666/1993, na seguinte 

conformidade: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de até 20% do valor total do prêmio, mais perdas e danos;  

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes. 

e) Devolução total das importâncias recebidas, acrescida 1% de multa, em até 2 (dois) dias da 

publicação do despacho que as rejeitou. 

 

11.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras, 

quando cabíveis, sem prejuízo dos demais consectários legais aplicáveis. 

 

11.4. Da decisão cabe recurso, no prazo de 1 (dia) dia. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Os projetos, documentos e declarações a serem encaminhados são de exclusiva 

responsabilidade do proponente, não acarretando qualquer responsabilidade civil 

ou criminal para a Secretaria da Cultura e Turismo, especialmente quanto aos 



ATOS DO EXECUTIVO 79Quinta- feira, 26 de Agosto de 2021

 
 

PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 

Entrega da obra A definir dentro da programação de Natal 

da cidade, que será de 20/11 a 23/12 

 

 

11. DO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS 

11.1. O proponente não poderá realizar alterações na obra descrita no projeto 

apresentado, tais como temática, material, linguagem, entre outras que 

descaracterizem a proposta inicial. 

 

11.2. Ao proponente que descumprir os termos deste edital, ou das demais normas 

regulamentares aplicáveis durante a execução do projeto, poderão ser aplicadas as 

penalidades previstas no Art. 87 da Lei Federal nº 8666/1993, na seguinte 

conformidade: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de até 20% do valor total do prêmio, mais perdas e danos;  

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes. 

e) Devolução total das importâncias recebidas, acrescida 1% de multa, em até 2 (dois) dias da 

publicação do despacho que as rejeitou. 

 

11.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras, 

quando cabíveis, sem prejuízo dos demais consectários legais aplicáveis. 

 

11.4. Da decisão cabe recurso, no prazo de 1 (dia) dia. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Os projetos, documentos e declarações a serem encaminhados são de exclusiva 

responsabilidade do proponente, não acarretando qualquer responsabilidade civil 

ou criminal para a Secretaria da Cultura e Turismo, especialmente quanto aos 
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direitos autorais e encargos trabalhistas. Caso seja detectada alguma falsidade nas 

informações e/ou documentos apresentados, o projeto será desclassificado 

imediatamente, sem direito a recurso. 

 

12.2. Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Secretaria da 

Cultura e Turismo. 

 

12.3. Ao submeter o formulário de inscrição, o proponente se declara ciente de que a 

Secretaria da Cultura e Turismo, ou terceiros designados por ela, utilizarão suas 

informações (incluindo dados pessoais) para o estritamente necessário à realização 

deste edital, aplicando todas as medidas de segurança e confidencialidade previstos 

legalmente. 

 

12.4. No intuito de descentralizar os recursos da Lei Aldir Blanc, a Secretaria da Cultura 

e Turismo estará submetendo os dados do proponente na Plataforma DATAPREV, 

que disponibilizará as informações no âmbito federal para cruzamento de dados 

com outros Municípios e Estados.   

 

12.5. A Secretaria da Cultura e Turismo poderá prorrogar, adiar, alterar, revogar, ou 

anular o presente Concurso, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes 

qualquer reembolso, indenização ou compensação. 

 

12.6. Os participantes inscritos no Edital autorizam, no ato da inscrição, o uso gratuito de 

sua imagem e voz, caso sejam realizadas ações de comunicação institucional da 

Secretaria da Cultura e Turismo e da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos., por 

tempo indeterminado. 

 

12.7. Os candidatos terão o prazo de 1 dias útil, contados a partir da publicação do 

resultado de avaliação no Diário Oficial do Município, para apresentarem recurso 

alegando o que acharem de direito, vedada a apresentação de documentos exigidos 

no ato da inscrição. 
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12.7.1. Os recursos deverão ser apresentados presencialmente na Secretaria da 

Cultura e Turismo. 

12.7.2. Os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora e, caso seja 

mantida a pontuação, serão encaminhados à Secretaria Municipal da 

Cultura para avaliação e julgamento final, em até 1 dia.   

 

12.8. O resultado das análises será divulgado no Diário Oficial da Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos e no site oficial da prefeitura no endereço:  

http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br no menu cidadão. 

 

12.9. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto 

deste Edital serão realizados de forma remota, pelo telefone (11) 4679-5728 e por 

e-mail cultura.cac.fv@gmail.com.com nos dias úteis que antecedem o 

encerramento das inscrições, das 8h15 às 16h45. 

12.9.1. Serão respondidas as dúvidas enviadas até 48h do último dia das inscrições. 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

ROSEMEIRE CROSSI 

Secretária de Cultura e Turismo 
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12.7.1. Os recursos deverão ser apresentados presencialmente na Secretaria da 

Cultura e Turismo. 

12.7.2. Os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora e, caso seja 

mantida a pontuação, serão encaminhados à Secretaria Municipal da 

Cultura para avaliação e julgamento final, em até 1 dia.   

 

12.8. O resultado das análises será divulgado no Diário Oficial da Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos e no site oficial da prefeitura no endereço:  

http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br no menu cidadão. 

 

12.9. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto 

deste Edital serão realizados de forma remota, pelo telefone (11) 4679-5728 e por 

e-mail cultura.cac.fv@gmail.com.com nos dias úteis que antecedem o 

encerramento das inscrições, das 8h15 às 16h45. 

12.9.1. Serão respondidas as dúvidas enviadas até 48h do último dia das inscrições. 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

ROSEMEIRE CROSSI 

Secretária de Cultura e Turismo 
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ANEXO I 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO 

Eu, ___________________________________________, RG nº _________________________, 

CPF nº ___________________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, proponente de 

proposta para o Edital n.º 05/2021 para o edital de premiação para produção cultural de eventos 

artísticos, segundo especificações previstas pelo Inciso III da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir 

Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020, venho declarar que: 

1. Tenho ciência e concordo com os termos do Edital. 
2. Todos os participantes da ficha técnica cedem os direitos de uso de imagem e voz 

relacionados à obra. 
3. Cumpro com as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme artigo 117, 

parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo. 
4. Não sou servidor da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. 
5. Autorizo a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e à Secretaria da Cultura a utilização de som 

e imagem, bem como cedo o direito de utilização de ambos para mídia impressa ou 
eletrônica e internet por tempo indeterminado. 

6. Não estou inscrevendo proposta que já tenha sido executada por meio de recursos da Lei 
Aldir Blanc do Governo do Estado de São Paulo. 

7. Não estou inscrevendo proposta já apresentada de forma fragmentada ou parcelada por outro 
proponente, conforme disposto no artigo 28 do Decreto Estadual nº 54.275/2009. 

8. Responsabilizo-me a apresentar, caso necessário, a identificação das obras utilizadas neste 
projeto no prazo estipulado, e estou ciente e de acordo que, caso utilize obras que não sejam 
de domínio público, os encargos do ECAD e/ ou SBAT, serão de minha única e exclusiva 
responsabilidade, me comprometendo a regularizá-los e comprová-los através dos 
documentos competentes. 

9. Sou responsável por todas as despesas e custos gerados na execução da proposta. 
10. Atesto a veracidade de todas as informações prestadas nesta inscrição. 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, ____, de ________________________de 2021. 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS SEM 

REMUNERAÇÃO | CASO HAJA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NA 

PROPOSTA. 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que os 

funcionários públicos, abaixo assinados, não receberam nenhum recurso proveniente da Lei Federal 

nº 14.017/2020 para participação na proposta: 

 

Nome RG CPF Assinatura 

    

    

    

    

    

    

    

 

Ferraz de Vasconcelos, _______________ de 2020. 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que sou o(a) 

produtor(a) do evento cultural inscrito neste Chamamento Público e me responsabilizo de forma 

irrestrita por quaisquer eventuais reclamações de terceiros, ficando claro que é proibido pelo 

presente Edital a utilização de quaisquer fragmentos ou obras de terceiros não autorizados. 

 

 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, _____, de __________________de 2021. 

 

 

 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIROS 

 

Eu, (responsável pelo comprovante apresentado) _______________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________, 

venho atestar por meio deste documento que o comprovante de endereço abaixo relacionado 

corresponde a (nome do proponente)________________________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________,   

 

 

Categoria Endereço Completo Assinatura 

Ex. conta de telefone Ex. Rua Rio Branco, nº 2.000 – Centro, Ferraz de 

Vasconcelos/SP. 

Assinatura do terceiro 

responsável. 

 
 
 
 

Ferraz de Vasconcelos, ______ de __________________ de 2021. 
 

 
 

................................................................................................... 
Assinatura do Proponente 

Nome: 
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EDITAL Nº 06/2021 

PREMIAÇÃO – POESIAS E CONTOS 

 

A PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A SECRETARIA DE CULTURA E 

TURISMO torna pública a Chamada para a seleção de propostas para o Edital de Premiação 

para Poesias e Contos, ação prevista na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) de 29 de 

Junho de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal Nº 10.464, de 17 de Agosto de 2020, alterada 

pelo Decreto nº 10.751/2021 de 22 de julho de 2021,  bem como orientados pela diretrizes 

observadas na Lei Federal nº 8.666/1993, na Medida Provisória vigente que altera a Lei Federal nº 

13.979/2020 e suas alterações posteriores, na Lei Federal nº 9.610/1998,  em conformidade com 

as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

DO OBJETIVO 

1.1 O presente Edital tem a finalidade de aplicar o recurso proveniente da Lei Federal nº 

14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), Art. 2º, Inciso III, visando prioritariamente a premiação 

de produtores culturais residentes na cidade de Ferraz de Vasconcelos/SP, para 

produção de Arte na categoria Poesias e Contos com temática livre. 

 

1.2 No ato da inscrição o proponente deverá encaminhar a poesia e ou o conto, em formato 

PDF com capa contendo o nome da obra e do seu respectivo autor.  

2 

DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste chamamento público: 

a) Escritores profissionais e amadores. 

b) Pessoas Físicas maiores de 18 (dezoito) anos de idade. 

      c) Com residência no município de Ferraz de Vasconcelos/SP. 

 

2.2. Não poderão se inscrever: 

a) Servidores da Administração Pública direta ou indireta, na esfera municipal, estadual e 

federal; salvo quando o servidor não receber remuneração. 

b) Integrantes da Comissão de Seleção. 
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Projetos já inscritos na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) em quaisquer esferas 

federativas. 

 

2.3. Não poderão receber o prêmio as pessoas que incidirem nas seguintes situações: 

a) Cônjuges ou companheiros, irmãos, ascendentes ou descendentes de membros do 

Executivo ou Legislativo do município de Ferraz de Vasconcelos; 

b) Proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo profissional com 

membros da Comissão de Seleção ou cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, 

colaterais ou por afinidade até o 2.º grau de membros da Comissão de Seleção; 

c) Entidade privada e organizações sociais que tenham como dirigente ou membro; membros 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de qualquer esfera governamental.  

 

 

3. DO VALOR DISPONIBILIZADO 

 

3.1. O valor total de recursos destinados para este chamamento público é de até R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), contemplando até 25 projetos com valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais cada), sendo: 10 projetos na categoria poesia e 15 

projetos na categoria contos.  

 

3.2. Caso haja recurso remanescente deste Chamamento Público após a seleção dos 

projetos, tais recursos poderão ser destinados a projetos enquadrados em outras 

categorias de dispostas pela Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), hipótese 

em que não mais será necessária a observância dos percentuais mínimos nele 

definidos. 

 

3.3. Caso não haja projetos selecionados suficientes para este Chamamento Público, 

caberá ao Secretário de Cultura a decisão de remanejar os recursos remanescentes 

para outros Chamamentos e Editais referentes à Lei Federal nº 14.017/2020. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 
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Projetos já inscritos na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) em quaisquer esferas 

federativas. 

 

2.3. Não poderão receber o prêmio as pessoas que incidirem nas seguintes situações: 

a) Cônjuges ou companheiros, irmãos, ascendentes ou descendentes de membros do 

Executivo ou Legislativo do município de Ferraz de Vasconcelos; 

b) Proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo profissional com 

membros da Comissão de Seleção ou cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, 

colaterais ou por afinidade até o 2.º grau de membros da Comissão de Seleção; 

c) Entidade privada e organizações sociais que tenham como dirigente ou membro; membros 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de qualquer esfera governamental.  

 

 

3. DO VALOR DISPONIBILIZADO 

 

3.1. O valor total de recursos destinados para este chamamento público é de até R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), contemplando até 25 projetos com valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais cada), sendo: 10 projetos na categoria poesia e 15 

projetos na categoria contos.  

 

3.2. Caso haja recurso remanescente deste Chamamento Público após a seleção dos 

projetos, tais recursos poderão ser destinados a projetos enquadrados em outras 

categorias de dispostas pela Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), hipótese 

em que não mais será necessária a observância dos percentuais mínimos nele 

definidos. 

 

3.3. Caso não haja projetos selecionados suficientes para este Chamamento Público, 

caberá ao Secretário de Cultura a decisão de remanejar os recursos remanescentes 

para outros Chamamentos e Editais referentes à Lei Federal nº 14.017/2020. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

 
 

PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 

4.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente através da plataforma de 

inscrição: https://forms.gle/zhjYhefNtZEze6iz9 para pessoas físicas.   

 

4.2. Período de inscrição: 27 de agosto de 2021 até às 17h00 (horário de Brasília) do 

dia 27 de setembro de 2021. 

 

4.3. A inscrição implica na prévia concordância com todos os termos que formatam 

este edital de premiação. 

 

4.4. Cada proponente poderá inscrever no máximo 01 (um) projeto em cada uma das 

categorias neste edital. 

 

4.5. A habilitação ou inabilitação da inscrição somente se efetivará após análise e 

aprovação de toda documentação requisitada, na forma deste edital. 

 

4.6. O ato da inscrição não implica na sua contemplação por parte da Prefeitura de 

Ferraz de Vasconcelos. 

 

4.7. A Secretaria da Cultura não se responsabiliza pela falha na inscrição por conta de 

problemas em servidores, em provedores de acesso, na transmissão de dados, na 

linha de comunicação, por lentidão dos servidores ou qualquer outra razão, 

cabendo ao proponente a devida prudência para realização dos atos necessários em 

tempo hábil. 

 

4.8. É terminantemente proibida a habilitação de artistas que em suas obras apresente 

teor de cunho racista, xenófobo, sexista ou qualquer forma de preconceitos que 

estimulem violência. 

 
4.9 O Artista poderá participar de até três dos editais propostos pela Prefeitura de 

Ferraz de Vasconcelos, prevalecendo as três primeiras inscrições.  
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5. DA ENTREGA DA POESIA OU CONTO. 

5.1. Este edital é voltado para a aquisição de poesias e contos com a temática livre, 

produzida por artistas da cidade de Ferraz de Vasconcelos.  

 

5.2. Despesas e organizações relacionadas a instalações, insumos, internet, 

equipamentos, ações de comunicação entre outros são de responsabilidade dos 

proponentes contemplados. 

 

5.3. O proponente de projeto para este edital deve ser o responsável pelos Direitos 

Autorais relacionados à produção da Poesia ou Conto. 

 
5.4. A Poesia ou Conto deverá ser entregue em endereço a ser definido pela Secretaria 

Municipal de Cultura.  

 

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

6.1. Na plataforma de inscrição o proponente deverá preencher todos os dados 

solicitados e apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia simples, frente e verso, do documento de identidade RG ou CNH. 

b) Cópia simples, frente e verso, do CPF ou CNH. 

c) Cópia atualizada do comprovante de endereço. 

d) Termo de Participação (ANEXO I). 

e) Declaração para participação de funcionários públicos sem remuneração, caso haja 

participação em projetos. (ANEXO II). 

f) Declaração de Direitos Autorais (ANEXO III). 

6.1.1 Os documentos deverão ser renomeados com o nome do artista. (Ex. RG – RG – 

Fulano de Tal, CPF – CPF – Fulano de Tal, Endereço – Endereço Fulano de Tal). 

6.1.2 A não observância deste quesito poderá acarretar na desclassificação do artista.  

 

 

6.2. Caso o comprovante de endereço não esteja no nome do proponente, o responsável 

deverá assinar a Declaração de Comprovante de Endereço em nome de Terceiros 

(ANEXO IV). 
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5. DA ENTREGA DA POESIA OU CONTO. 

5.1. Este edital é voltado para a aquisição de poesias e contos com a temática livre, 

produzida por artistas da cidade de Ferraz de Vasconcelos.  

 

5.2. Despesas e organizações relacionadas a instalações, insumos, internet, 

equipamentos, ações de comunicação entre outros são de responsabilidade dos 

proponentes contemplados. 

 

5.3. O proponente de projeto para este edital deve ser o responsável pelos Direitos 

Autorais relacionados à produção da Poesia ou Conto. 

 
5.4. A Poesia ou Conto deverá ser entregue em endereço a ser definido pela Secretaria 

Municipal de Cultura.  

 

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

6.1. Na plataforma de inscrição o proponente deverá preencher todos os dados 

solicitados e apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia simples, frente e verso, do documento de identidade RG ou CNH. 

b) Cópia simples, frente e verso, do CPF ou CNH. 

c) Cópia atualizada do comprovante de endereço. 

d) Termo de Participação (ANEXO I). 

e) Declaração para participação de funcionários públicos sem remuneração, caso haja 

participação em projetos. (ANEXO II). 

f) Declaração de Direitos Autorais (ANEXO III). 

6.1.1 Os documentos deverão ser renomeados com o nome do artista. (Ex. RG – RG – 

Fulano de Tal, CPF – CPF – Fulano de Tal, Endereço – Endereço Fulano de Tal). 

6.1.2 A não observância deste quesito poderá acarretar na desclassificação do artista.  

 

 

6.2. Caso o comprovante de endereço não esteja no nome do proponente, o responsável 

deverá assinar a Declaração de Comprovante de Endereço em nome de Terceiros 

(ANEXO IV). 
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6.3. Serão desconsiderados documentos além daqueles dispostos neste Edital. 

 

6.4. Não será aceita qualquer alteração nas informações ou nos documentos indicados 

após a inscrição. 

 

6.5. Será permitido o saneamento de falhas na documentação de que trata o item 6.1: 

6.5.1. Entende-se por saneamento de falhas: reenvio de documentos faltantes ou 

incompletos, de documentos ilegíveis, com assinatura fixada como imagem 

ou com prazo de validade vencido.  

  

6.5.2. O saneamento de falhas não altera as condições de participação do 

proponente, nem sua situação jurídica, que devem manter-se dentro das 

disposições previstas neste Edital. 

 

6.5.3. A Secretaria da Cultura de Ferraz de Vasconcelos convocará os 

proponentes habilitados, através de publicação no site oficial da Prefeitura 

no endereço: http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br  

 

6.6. A documentação deverá ser entregue de forma presencial na sede da Secretaria da 

Cultura de Ferraz de Vasconcelos, Avenida Brasil, nº 966, Ferraz de 

Vasconcelos/SP, no horário das 9h às 16h. 

 

6.7. A não entrega integral das documentações válidas e exigidas como obrigatória no 

ato da inscrição, será considerada como desistência de participação e automática 

desclassificação do proponente.  

 

7. PROJETO 

7.1. Na plataforma de inscrição, o proponente deverá preencher: 

a) Título da Poesia e ou Conto.  

b) Apresentação da obra. 
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c) Currículo artístico do Proponente e descrição dos eventos culturais já realizados. 

d) Clipping de comprovação de produções culturais realizadas pelo proponente. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1. Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Seleção composta por 3 (três) 

membros da Secretaria Municipal da Cultura e 3 (três) membros da Secretaria de 

Educação, indicados pelos Secretários das respectivas pastas. A Comissão de 

Seleção analisará os projetos considerando os seguintes critérios, com as 

respectivas pontuações: 

ANÁLISE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

A) Qualificação artística Serão avaliados o currículo artístico, os eventos já 

realizados pelo proponente e a capacitação. 

 0 a 10 pontos 

B) Proposta de produção 

do evento. 

Serão avaliadas as características técnicas da 

proposta. 

0 a 10 pontos 

C) Criatividade e 

relevância do projeto. 

Serão avaliadas a criatividade, a relevância e a 

autenticidade da proposta. 

0 a 10 pontos  

 

8.2. A totalidade máxima do cálculo de todos critérios por avaliador será de 30 pontos. 

O resultado final será definido pela média da somatória das notas de todos os 

avaliadores integrantes da Comissão. 

 

8.3. Caso haja empate na totalização dos pontos dos projetos selecionados, será 

considerada a iniciativa que tenha apresentado maior pontuação nos critérios A e B 

respectivamente. 

 
8.4. Serão divulgadas as notas finais de todos os projetos. Não haverá divulgação de 

parecer específico para cada projeto inscrito. 

 

9. DOS CONTEMPLADOS 
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c) Currículo artístico do Proponente e descrição dos eventos culturais já realizados. 

d) Clipping de comprovação de produções culturais realizadas pelo proponente. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1. Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Seleção composta por 3 (três) 

membros da Secretaria Municipal da Cultura e 3 (três) membros da Secretaria de 

Educação, indicados pelos Secretários das respectivas pastas. A Comissão de 

Seleção analisará os projetos considerando os seguintes critérios, com as 

respectivas pontuações: 

ANÁLISE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

A) Qualificação artística Serão avaliados o currículo artístico, os eventos já 

realizados pelo proponente e a capacitação. 

 0 a 10 pontos 

B) Proposta de produção 

do evento. 

Serão avaliadas as características técnicas da 

proposta. 

0 a 10 pontos 

C) Criatividade e 

relevância do projeto. 

Serão avaliadas a criatividade, a relevância e a 

autenticidade da proposta. 

0 a 10 pontos  

 

8.2. A totalidade máxima do cálculo de todos critérios por avaliador será de 30 pontos. 

O resultado final será definido pela média da somatória das notas de todos os 

avaliadores integrantes da Comissão. 

 

8.3. Caso haja empate na totalização dos pontos dos projetos selecionados, será 

considerada a iniciativa que tenha apresentado maior pontuação nos critérios A e B 

respectivamente. 

 
8.4. Serão divulgadas as notas finais de todos os projetos. Não haverá divulgação de 

parecer específico para cada projeto inscrito. 

 

9. DOS CONTEMPLADOS 
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Os contemplados, além das determinações decorrentes de lei, obrigam-se a: 

9.1. Entregar a(s) poesia(s) ou o(s) conto(s) até 12 de novembro de 2021. 

 

9.2. Disponibilizar e dar acesso ao evento de maneira gratuita na plataforma determinada no 

formulário de inscrição. 

 

9.3. Realizar toda a divulgação do projeto, que deverá ter aprovação prévia da Secretaria da 

Cultura de Ferraz de Vasconcelos. 

 

9.4. Encarregar-se exclusivamente pelo pagamento de todos gastos de produção, impostos e 

taxas sobre as propostas submetidas, bem como Direitos Autorais, caso seja necessário. 

 

10. DO CRONOGRAMA 

O Cronograma previsto para este Edital se dará da seguinte forma: 

  

AÇÃO DATAS 

Inscrições para o Edital 27 de agosto a 27 de setembro de 2021 

Conferência da Documentação, obra e ou 

projeto (INTERNO) 
27 de agosto a 27 de setembro de 2021 

Publicação dos Proponentes  05 de outubro de 2021 

Prazo para Recurso 05 de outubro a 13 de outubro de 2021 

Publicação dos Proponentes Habilitados 15 de outubro de 2021 

Período para entrega da Documentação  18 de outubro a 22 de outubro de 2021 

Entrega da Obra Até dia 12 de novembro de 2021. 

 

 

11. DO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS 
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11.1. O proponente não poderá realizar alterações em desacordo com a temática 

proposta.  

 

11.2. Ao proponente que descumprir os termos deste edital, ou das demais normas 

regulamentares aplicáveis durante a execução do projeto, poderão ser aplicadas as 

penalidades previstas no Art. 87 da Lei Federal nº 8666/1993, na seguinte 

conformidade: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de até 20% do valor total do prêmio, mais perdas e danos;  

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração por dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes. 

e) Devolução total das importâncias recebidas, acrescida 1% de multa, em até 2 (dois) dias 

da publicação do despacho que as rejeitou. 

 

11.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras, 

quando cabíveis, sem prejuízo dos demais consectários legais aplicáveis. 

 

11.4. Da decisão cabe recurso, no prazo de 1 (um) dia. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Os projetos, documentos e declarações a serem encaminhados são de exclusiva 

responsabilidade do proponente, não acarretando qualquer responsabilidade civil 

ou criminal para a Secretaria da Cultura, especialmente quanto aos direitos autorais 

e encargos trabalhistas. Caso seja detectada alguma falsidade nas informações e/ou 

documentos apresentados, o projeto será desclassificado imediatamente, sem 

direito a recurso. 

 

12.2. Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Secretaria da 

Cultura. 
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11.1. O proponente não poderá realizar alterações em desacordo com a temática 

proposta.  

 

11.2. Ao proponente que descumprir os termos deste edital, ou das demais normas 

regulamentares aplicáveis durante a execução do projeto, poderão ser aplicadas as 

penalidades previstas no Art. 87 da Lei Federal nº 8666/1993, na seguinte 

conformidade: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de até 20% do valor total do prêmio, mais perdas e danos;  

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração por dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes. 

e) Devolução total das importâncias recebidas, acrescida 1% de multa, em até 2 (dois) dias 

da publicação do despacho que as rejeitou. 

 

11.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras, 

quando cabíveis, sem prejuízo dos demais consectários legais aplicáveis. 

 

11.4. Da decisão cabe recurso, no prazo de 1 (um) dia. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Os projetos, documentos e declarações a serem encaminhados são de exclusiva 

responsabilidade do proponente, não acarretando qualquer responsabilidade civil 

ou criminal para a Secretaria da Cultura, especialmente quanto aos direitos autorais 

e encargos trabalhistas. Caso seja detectada alguma falsidade nas informações e/ou 

documentos apresentados, o projeto será desclassificado imediatamente, sem 

direito a recurso. 

 

12.2. Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Secretaria da 

Cultura. 
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12.3. Ao submeter o formulário de inscrição, o proponente se declara ciente de que a 

Secretaria da Cultura, ou terceiros designados por ela, utilizarão suas informações 

(incluindo dados pessoais) para o estritamente necessário à realização deste edital, 

aplicando todas as medidas de segurança e confidencialidade previstos legalmente. 

 

12.4. No intuito de descentralizar os recursos da Lei Aldir Blanc, a Secretaria da Cultura 

estará submetendo os dados do proponente na Plataforma DATAPREV, que 

disponibilizará as informações no âmbito federal para cruzamento de dados com 

outros Municípios e Estados.   

 

12.5. A Secretaria da Cultura poderá prorrogar, adiar, alterar, revogar, ou anular o 

presente Concurso, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes qualquer 

reembolso, indenização ou compensação. 

 

12.6. Os participantes inscritos no Edital autorizam, no ato da inscrição, o uso gratuito de 

sua imagem e voz, caso sejam realizadas ações de comunicação institucional da 

Secretaria da Cultura e da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos., por tempo 

indeterminado. 

 

12.7. Os candidatos terão o prazo de 1 dia útil, contados a partir da publicação do 

resultado de avaliação no Diário Oficial do Município, para apresentarem recurso 

alegando o que acharem de direito, vedada a apresentação de documentos exigidos 

no ato da inscrição. 

12.7.1. Os recursos deverão ser apresentados presencialmente na Secretaria da 

Cultura. 

12.7.2. Os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora e, caso seja 

mantida a pontuação, serão encaminhados à Secretaria Municipal da 

Cultura para avaliação e julgamento final, em até 1 dia.   
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12.8. O resultado das análises será divulgado no Diário Oficial da Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos (BOM) e no site oficial da prefeitura no endereço:  

http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br no menu cidadão. 

 

12.9. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto 

deste Edital serão realizados de forma remota, pelo telefone (11) 4679-5728 e por 

e-mail cultura.cac.fv@gmail.com.com nos dias úteis que antecedem o 

encerramento das inscrições, das 8h15 às 16h45. 

12.9.1. Serão respondidas as dúvidas enviadas até 48h do último dia das inscrições. 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

ROSEMEIRE CROSSI 

Secretária de Cultura e Turismo 
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12.8. O resultado das análises será divulgado no Diário Oficial da Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos (BOM) e no site oficial da prefeitura no endereço:  

http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br no menu cidadão. 

 

12.9. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto 

deste Edital serão realizados de forma remota, pelo telefone (11) 4679-5728 e por 

e-mail cultura.cac.fv@gmail.com.com nos dias úteis que antecedem o 

encerramento das inscrições, das 8h15 às 16h45. 

12.9.1. Serão respondidas as dúvidas enviadas até 48h do último dia das inscrições. 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

ROSEMEIRE CROSSI 

Secretária de Cultura e Turismo 

 

 

 

PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS 

SECRETARIA DA CULTURA 

ANEXO I 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO 

Eu, ___________________________________________, RG nº _________________________, 

CPF nº ___________________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, proponente de 

proposta para o Edital n.º 06/2021 para o edital de premiação para produção cultural de poesias 

e contos, segundo especificações previstas pelo Inciso III da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir 

Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020, venho declarar que: 

1. Tenho ciência e concordo com os termos do Edital. 
2. Todos os participantes da ficha técnica cedem os direitos de uso de imagem e voz 

relacionados à obra. 
3. Cumpro com as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme artigo 117, 

parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo. 
4. Não sou servidor da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. 
5. Autorizo a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e à Secretaria da Cultura a utilização de som 

e imagem, bem como cedo o direito de utilização de ambos para mídia impressa ou 
eletrônica e internet por tempo indeterminado. 

6. Não estou inscrevendo proposta que já tenha sido executada por meio de recursos da Lei 
Aldir Blanc do Governo do Estado de São Paulo. 

7. Não estou inscrevendo proposta já apresentada de forma fragmentada ou parcelada por outro 
proponente, conforme disposto no artigo 28 do Decreto Estadual nº 54.275/2009. 

8. Responsabilizo-me a apresentar, caso necessário, a identificação das obras utilizadas neste 
projeto no prazo estipulado, e estou ciente e de acordo que, caso utilize obras que não sejam 
de domínio público, os encargos do ECAD e/ ou SBAT, serão de minha única e exclusiva 
responsabilidade, me comprometendo a regularizá-los e comprová-los através dos 
documentos competentes. 

9. Sou responsável por todas as despesas e custos gerados na execução da proposta. 
10. Atesto a veracidade de todas as informações prestadas nesta inscrição. 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, ____, de ________________________de 2021. 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS SEM 

REMUNERAÇÃO | CASO HAJA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NA 

PROPOSTA. 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que os 

funcionários públicos, abaixo assinados, não receberam nenhum recurso proveniente da Lei Federal 

nº 14.017/2020 para participação na proposta: 

 

Nome RG CPF Assinatura 

    

    

    

    

    

    

    

 

Ferraz de Vasconcelos, _______________ de 2021. 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que sou o(a) 

produtor(a) do evento cultural inscrito neste Chamamento Público e me responsabilizo de forma 

irrestrita por quaisquer eventuais reclamações de terceiros, ficando claro que é proibido pelo 

presente Edital a utilização de quaisquer fragmentos ou obras de terceiros não autorizados. 

 

 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, _____, de __________________de 2021. 

 

 

 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIROS 

 

Eu, (responsável pelo comprovante apresentado) _______________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________, 

venho atestar por meio deste documento que o comprovante de endereço abaixo relacionado 

corresponde a (nome do proponente)________________________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________,   

 

 

Categoria Endereço Completo Assinatura 

Ex. conta de telefone Ex. Rua Rio Branco, nº 2.000 – Centro, Ferraz de 

Vasconcelos/SP. 

Assinatura do terceiro 

responsável. 

 
 
 
 

Ferraz de Vasconcelos, ______ de __________________ de 2021. 
 

 
 

................................................................................................... 
Assinatura do Proponente 

Nome: 
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EDITAL Nº 07/2021  

PREMIAÇÃO – AUDIOVISUAIS 

 

A PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A SECRETARIA DA CULTURA E 

TURISMO torna pública a Chamada para a seleção de propostas para o Edital de Premiação  

para Produção de Audiovisuais, ação prevista na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) 

de 29 de Junho de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal Nº 10.464, de 17 de Agosto de 

2020, alterada pelo Decreto nº 10.751/2021 de 22 de julho de 2021,  bem como orientados pela 

diretrizes observadas na Lei Federal nº 8.666/1993, na Medida Provisória vigente que altera a Lei 

Federal nº 13.979/2020 e suas alterações posteriores, na Lei Federal nº 9.610/1998,  em 

conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1. DO OBJETIVO 

1.1 O presente Edital tem a finalidade de aplicar o recurso proveniente da Lei Federal nº 

14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), Art. 2º, Inciso III, visando prioritariamente a premiação 

de produtores culturais residentes na cidade de Ferraz de Vasconcelos/SP, para 

produção de Arte na categoria Audiovisuais. 

 

1.2 No ato da inscrição o proponente deverá encaminhar um trabalho de audiovisual com 

duração mínima de 25 (vinte e cinco) minutos e máxima de 50 (cinquenta) minutos 

com o tema “Livre”. 

 
1.2.1 No ato da inscrição o proponente deverá encaminhar o link do arquivo em 

formato mp4, com boa qualidade som e imagem. 

1.2.2 Após a divulgação do resultado, sendo selecionado, o proponente deverá 

entregar a Secretaria de Cultura o vídeo salvo em mídia digital, 

preferencialmente em pen-drive, após a qual receberá a premiação. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste chamamento público: 

a) Produtores de conteúdos profissionais e amadores ou afins. 

b) Pessoas Físicas maiores de 18 (dezoito) anos de idade. 
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      c) Com residência no município de Ferraz de Vasconcelos/SP. 

 

2.2. Não poderão se inscrever: 

a) Servidores da Administração Pública direta ou indireta, na esfera municipal, estadual e 

federal; salvo quando o servidor não receber remuneração. 

b) Integrantes da Comissão de Seleção. 

c) Projetos já inscritos na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) em quaisquer esferas 

federativas. 

 

2.3. Não poderão receber o prêmio as pessoas que incidirem nas seguintes situações: 

a) Cônjuges ou companheiros, irmãos, ascendentes ou descendentes de membros do 

Executivo ou Legislativo do município de Ferraz de Vasconcelos; 

b) Proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo profissional com 

membros da Comissão de Seleção ou cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, 

colaterais ou por afinidade até o 2.º grau de membros da Comissão de Seleção; 

c) Entidade privada e organizações sociais que tenham como dirigente ou membro; membros 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de qualquer esfera governamental.  

 

 

3. DO VALOR DISPONIBILIZADO 

3.1. O valor total de recursos destinados para este chamamento público é de até R$ 

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), contemplando até 15 projetos com valor de 

R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais) cada. 

3.2. Caso haja recurso remanescente deste Chamamento Público após a seleção dos 

projetos, tais recursos poderão ser destinados a projetos enquadrados em outras 

categorias de dispostas pela Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), hipótese 

em que não mais será necessária a observância dos percentuais mínimos nele 

definidos. 

 



ATOS DO EXECUTIVO 101Quinta- feira, 26 de Agosto de 2021

 
 

PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 

      c) Com residência no município de Ferraz de Vasconcelos/SP. 

 

2.2. Não poderão se inscrever: 

a) Servidores da Administração Pública direta ou indireta, na esfera municipal, estadual e 

federal; salvo quando o servidor não receber remuneração. 

b) Integrantes da Comissão de Seleção. 

c) Projetos já inscritos na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) em quaisquer esferas 

federativas. 

 

2.3. Não poderão receber o prêmio as pessoas que incidirem nas seguintes situações: 

a) Cônjuges ou companheiros, irmãos, ascendentes ou descendentes de membros do 

Executivo ou Legislativo do município de Ferraz de Vasconcelos; 

b) Proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo profissional com 

membros da Comissão de Seleção ou cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, 

colaterais ou por afinidade até o 2.º grau de membros da Comissão de Seleção; 

c) Entidade privada e organizações sociais que tenham como dirigente ou membro; membros 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de qualquer esfera governamental.  

 

 

3. DO VALOR DISPONIBILIZADO 

3.1. O valor total de recursos destinados para este chamamento público é de até R$ 

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), contemplando até 15 projetos com valor de 

R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais) cada. 

3.2. Caso haja recurso remanescente deste Chamamento Público após a seleção dos 

projetos, tais recursos poderão ser destinados a projetos enquadrados em outras 

categorias de dispostas pela Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), hipótese 

em que não mais será necessária a observância dos percentuais mínimos nele 
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PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 

3.3. Caso não haja projetos selecionados suficientes para este Chamamento Público, 

caberá ao Secretário de Cultura a decisão de remanejar os recursos remanescentes 

para outros Chamamentos e Editais referentes à Lei Federal nº 14.017/2020. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente através da plataforma de 

inscrição: https://forms.gle/zhjYhefNtZEze6iz9 para pessoas físicas.   

 

4.2. Período de inscrição: 27 de agosto de 2021 até às 17h00 (horário de Brasília) do 

dia 27 de setembro de 2021. 

 

4.3. A inscrição implica na prévia concordância com todos os termos que formatam 

este edital de premiação. 

 

4.4. Cada proponente poderá inscrever no máximo 01 (um) único projeto. 

 

4.5. A habilitação ou inabilitação da inscrição somente se efetivará após análise e 

aprovação de toda documentação requisitada, na forma deste edital. 

 

4.6. O ato da inscrição não implica na sua contemplação por parte da Prefeitura de 

Ferraz de Vasconcelos. 

 

4.7. A Secretaria da Cultura e Turismo não se responsabiliza pela falha na inscrição por 

conta de problemas em servidores, em provedores de acesso, na transmissão de 

dados, na linha de comunicação, por lentidão dos servidores ou qualquer outra 

razão, cabendo ao proponente a devida prudência para realização dos atos 

necessários em tempo hábil. 

 

4.8. É terminantemente proibida a habilitação de artistas que em suas obras apresente 

teor de cunho racista, xenófobo, sexista ou qualquer forma de preconceitos que 

estimulem violência. 
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4.9. O Artista poderá participar de até quatro dos editais propostos pela Prefeitura de 

Ferraz de Vasconcelos, prevalecendo as quatro ultimas inscrições.  

 

5. DA ENTREGA DO AUDIOVISUAL. 

5.1. Este edital é voltado para a aquisição de AUDIOVISUAIS com a temática “Livre”, 

produzido por artistas da cidade de Ferraz de Vasconcelos.  

 

5.2. Despesas e organizações relacionadas a instalações, insumos, internet, 

equipamentos, ações de comunicação entre outros são de responsabilidade dos 

proponentes contemplados. 

 

5.3. O proponente de projeto para este edital deve ser o responsável pelos Direitos 

Autorais relacionados à produção do audiovisual 

 
5.4. O Audiovisual deverá ser entregue em endereço a ser definido pela Secretaria 

Municipal de Cultura preferencialmente em pen-drive, no formato mp4.  

 

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

6.1. Na plataforma de inscrição o proponente deverá preencher todos os dados 

solicitados e apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia simples, frente e verso, do documento de identidade RG ou CNH. 

b) Cópia simples, frente e verso, do CPF ou CNH. 

c) Cópia atualizada do comprovante de endereço. 

d) Termo de Participação (ANEXO I). 

e) Declaração para participação de funcionários públicos sem remuneração, caso haja 

participação em projetos. (ANEXO II). 

f) Declaração de Direitos Autorais (ANEXO III). 

6.1.1 Os documentos deverão ser renomeados com o nome do artista. (Ex. RG – RG – 

Fulano de Tal, CPF – CPF – Fulano de Tal, Endereço – Endereço Fulano de Tal). 

6.1.2 A não observância deste quesito poderá acarretar na desclassificação do artista.  
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6.2. Caso o comprovante de endereço não esteja no nome do proponente, o responsável 

deverá assinar a Declaração de Comprovante de Endereço em nome de Terceiros 

(ANEXO IV). 

 

6.3. Serão desconsiderados documentos além daqueles dispostos neste Edital. 

 

6.4. Não será aceita qualquer alteração nas informações ou nos documentos indicados 

após a inscrição. 

 

6.5. Será permitido o saneamento de falhas na documentação de que trata o item 6.1: 

6.5.1. Entende-se por saneamento de falhas: reenvio de documentos faltantes ou 

incompletos, de documentos ilegíveis, com assinatura fixada como imagem 

ou com prazo de validade vencido.  

  

6.5.2. O saneamento de falhas não altera as condições de participação do 

proponente, nem sua situação jurídica, que devem manter-se dentro das 

disposições previstas neste Edital. 

 

6.5.3. A Secretaria da Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos convocará os 

proponentes habilitados, através de publicação no site oficial da Prefeitura 

no endereço: http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br  

 

6.6. A documentação deverá ser entregue de forma presencial na sede da Secretaria da 

Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos, Avenida Brasil, nº 966, Ferraz de 

Vasconcelos/SP, no horário das 9h às 16h. 

 

6.7. A não entrega integral das documentações válidas e exigidas como obrigatória no 

ato da inscrição, será considerada como desistência de participação e automática 

desclassificação do proponente.  
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7. PROJETO 

7.1. Na plataforma de inscrição, o proponente deverá preencher: 

a) Título do Audiovisual.  

b) Apresentação da obra, com breve relato da proposta a ser apresentada. 

c) Currículo artístico do Proponente e descrição dos eventos culturais já realizados. 

d) Clipping de comprovação de produções culturais realizadas pelo proponente. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1. Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Seleção composta por 3 (três) 

membros da Secretaria Municipal da Cultura e 3 (três) membros da Secretaria de 

Educação e 2 (dois) membros da Secretaria de Comunicação, indicados pelos 

Secretários das respectivas pastas.  A Comissão de Seleção analisará os projetos 

considerando os seguintes critérios, com as respectivas pontuações: 

ANÁLISE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

A) Qualificação artística Serão avaliados o currículo artístico, os eventos já 

realizados pelo proponente e a capacitação. 

 0 a 10 pontos 

B) Proposta de produção 

do evento. 

Serão avaliadas as características técnicas da 

proposta. 

0 a 10 pontos 

C) Criatividade e 

relevância do projeto. 

Serão avaliadas a criatividade, a relevância e a 

autenticidade da proposta. 

0 a 10 pontos  

 

8.2. A totalidade máxima do cálculo de todos critérios por avaliador será de 30 pontos. 

O resultado final será definido pela média da somatória das notas de todos os 

avaliadores integrantes da Comissão. 

 

8.3. Caso haja empate na totalização dos pontos dos projetos selecionados, será 

considerada a iniciativa que tenha apresentado maior pontuação nos critérios A e B 

respectivamente. 
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8.4. Serão divulgadas as notas finais de todos os projetos. Não haverá divulgação de 

parecer específico para cada projeto inscrito. 

 

9. DOS CONTEMPLADOS 

Os contemplados, além das determinações decorrentes de lei, obrigam-se a: 

9.1. Entregar a gravação do audiovisual salvo preferencialmente em um pen-drive, em até o dia 

12 de novembro de 2021. 

 

9.2. Realizar toda a divulgação do projeto, que deverá ter aprovação prévia da Secretaria da 

Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos. 

 

9.3. Encarregar-se exclusivamente pelo pagamento de todos gastos de produção, impostos e 

taxas sobre as propostas submetidas; bem como Direitos Autorais, caso seja necessário. 

 

10. DO CRONOGRAMA 

O Cronograma previsto para este Edital se dará da seguinte forma: 

  

AÇÃO DATAS 

Inscrições para o Edital 27 de agosto a 27 de setembro de 2021 

Conferência da Documentação, obra e ou 

projeto (INTERNO) 
27 de agosto a 27 de setembro de 2021 

Publicação dos Proponentes  05 de outubro de 2021 

Prazo para Recurso 05 de outubro a 13 de outubro de 2021 

Publicação dos Proponentes Habilitados 15 de outubro de 2021 

Período para entrega da Documentação  18 de outubro a 22 de outubro de 2021 

Entrega da obra Até dia 12 de novembro 2021. 
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11. DO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS 

11.1. O proponente não poderá realizar alterações em desacordo com a temática 

proposta.  

 

11.2. Ao proponente que descumprir os termos deste edital, ou das demais normas 

regulamentares aplicáveis durante a execução do projeto, poderão ser aplicadas as 

penalidades previstas no Art. 87 da Lei Federal nº 8666/1993, na seguinte 

conformidade: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de até 20% do valor total do prêmio, mais perdas e danos;  

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração por dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes. 

e) Devolução total das importâncias recebidas, acrescida 1% de multa, em até 2 (dois) dias 

da publicação do despacho que as rejeitou. 

 

11.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras, 

quando cabíveis, sem prejuízo dos demais consectários legais aplicáveis. 

 

11.4. Da decisão cabe recurso, no prazo de 1 (um) dia. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Os projetos, documentos e declarações a serem encaminhados são de exclusiva 

responsabilidade do proponente, não acarretando qualquer responsabilidade civil 

ou criminal para a Secretaria da Cultura e Turismo, especialmente quanto aos 

direitos autorais e encargos trabalhistas. Caso seja detectada alguma falsidade nas 

informações e/ou documentos apresentados, o projeto será desclassificado 

imediatamente, sem direito a recurso. 
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12.2. Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Secretaria da 

Cultura e Turismo. 

 

12.3. Ao submeter o formulário de inscrição, o proponente se declara ciente de que a 

Secretaria da Cultura e Turismo, ou terceiros designados por ela, utilizarão suas 

informações (incluindo dados pessoais) para o estritamente necessário à realização 

deste edital, aplicando todas as medidas de segurança e confidencialidade previstos 

legalmente. 

 

12.4. No intuito de descentralizar os recursos da Lei Aldir Blanc, a Secretaria da Cultura 

e Turismo estará submetendo os dados do proponente na Plataforma DATAPREV, 

que disponibilizará as informações no âmbito federal para cruzamento de dados 

com outros Municípios e Estados.   

 

12.5. A Secretaria da Cultura e Turismo poderá prorrogar, adiar, alterar, revogar, ou 

anular o presente Concurso, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes 

qualquer reembolso, indenização ou compensação. 

 

12.6. Os participantes inscritos no Edital autorizam, no ato da inscrição, o uso gratuito de 

sua imagem e voz, caso sejam realizadas ações de comunicação institucional da 

Secretaria da Cultura e Turismo e da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos., por 

tempo indeterminado. 

 

12.7. Os candidatos terão o prazo de 1 dia útil, contados a partir da publicação do 

resultado de avaliação no Diário Oficial do Município, para apresentarem recurso 

alegando o que acharem de direito, vedada a apresentação de documentos exigidos 

no ato da inscrição. 

12.7.1. Os recursos deverão ser apresentados presencialmente na Secretaria da 

Cultura e Turismo. 
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12.7.2. Os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora e, caso seja 

mantida a pontuação, serão encaminhados à Secretaria Municipal da 

Cultura para avaliação e julgamento final, em até 1 dia.   

 

12.8. O resultado das análises será divulgado no Diário Oficial da Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos (BOM) e no site oficial da prefeitura no endereço:  

http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br no menu cidadão. 

 

12.9. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto 

deste Edital serão realizados de forma remota, pelo telefone (11) 4679-5728 e por 

e-mail cultura.cac.fv@gmail.com.com nos dias úteis que antecedem o 

encerramento das inscrições, das 8h15 às 16h45. 

12.9.1. Serão respondidas as dúvidas enviadas até 48h do último dia das inscrições. 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

ROSEMEIRE CROSSI 

Secretária de Cultura e Turismo 
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12.7.2. Os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora e, caso seja 

mantida a pontuação, serão encaminhados à Secretaria Municipal da 

Cultura para avaliação e julgamento final, em até 1 dia.   

 

12.8. O resultado das análises será divulgado no Diário Oficial da Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos (BOM) e no site oficial da prefeitura no endereço:  

http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br no menu cidadão. 

 

12.9. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto 

deste Edital serão realizados de forma remota, pelo telefone (11) 4679-5728 e por 

e-mail cultura.cac.fv@gmail.com.com nos dias úteis que antecedem o 

encerramento das inscrições, das 8h15 às 16h45. 

12.9.1. Serão respondidas as dúvidas enviadas até 48h do último dia das inscrições. 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

ROSEMEIRE CROSSI 

Secretária de Cultura e Turismo 
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ANEXO I 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO 

Eu, ___________________________________________, RG nº _________________________, 

CPF nº ___________________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, proponente de 

proposta para o Edital n.º 07/2021 para o edital de premiação para produção cultural na 

categoria Audiovisual, segundo especificações previstas pelo Inciso III da Lei Federal nº 

14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020, venho declarar 

que: 

1. Tenho ciência e concordo com os termos do Edital. 
2. Todos os participantes da ficha técnica cedem os direitos de uso de imagem e voz 

relacionados à obra. 
3. Cumpro com as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme artigo 117, 

parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo. 
4. Não sou servidor da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. 
5. Autorizo a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e à Secretaria da Cultura a utilização de som 

e imagem, bem como cedo o direito de utilização de ambos para mídia impressa ou 
eletrônica e internet por tempo indeterminado. 

6. Não estou inscrevendo proposta que já tenha sido executada por meio de recursos da Lei 
Aldir Blanc do Governo do Estado de São Paulo. 

7. Não estou inscrevendo proposta já apresentada de forma fragmentada ou parcelada por outro 
proponente, conforme disposto no artigo 28 do Decreto Estadual nº 54.275/2009. 

8. Responsabilizo-me a apresentar, caso necessário, a identificação das obras utilizadas neste 
projeto no prazo estipulado, e estou ciente e de acordo que, caso utilize obras que não sejam 
de domínio público, os encargos do ECAD e/ ou SBAT, serão de minha única e exclusiva 
responsabilidade, me comprometendo a regularizá-los e comprová-los através dos 
documentos competentes. 

9. Sou responsável por todas as despesas e custos gerados na execução da proposta. 
10. Atesto a veracidade de todas as informações prestadas nesta inscrição. 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, ____, de ________________________de 2021. 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS SEM 

REMUNERAÇÃO | CASO HAJA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NA 

PROPOSTA. 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que os 

funcionários públicos, abaixo assinados, não receberam nenhum recurso proveniente da Lei Federal 

nº 14.017/2020 para participação na proposta: 

 

Nome RG CPF Assinatura 

    

    

    

    

    

    

    

 

Ferraz de Vasconcelos, _______________ de 2021. 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que sou o(a) 

produtor(a) do evento cultural inscrito neste Chamamento Público e me responsabilizo de forma 

irrestrita por quaisquer eventuais reclamações de terceiros, ficando claro que é proibido pelo 

presente Edital a utilização de quaisquer fragmentos ou obras de terceiros não autorizados. 

 

 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, _____, de __________________de 2021. 

 

 

 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIROS 

 

Eu, (responsável pelo comprovante apresentado) _______________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________, 

venho atestar por meio deste documento que o comprovante de endereço abaixo relacionado 

corresponde a (nome do proponente)________________________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________,   

 

 

Categoria Endereço Completo Assinatura 

Ex. conta de telefone Ex. Rua Rio Branco, nº 2.000 – Centro, Ferraz de 

Vasconcelos/SP. 

Assinatura do terceiro 

responsável. 

 
 
 
 

Ferraz de Vasconcelos, ______ de __________________ de 2021. 
 

 
 

................................................................................................... 
Assinatura do Proponente 

Nome: 
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EDITAL Nº 08/2021 

PREMIAÇÃO – ARTES PLÁSTICAS 

 

A PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A SECRETARIA DE CULTURA E 

TURISMO torna pública a Chamada para a seleção de propostas para o Edital de Premiação  

para Artes Plásticas, ação prevista na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) de 29 de 

Junho de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal Nº 10.464, de 17 de Agosto de 2020, alterada 

pelo Decreto nº 10.751/2021 de 22 de julho de 2021,  bem como orientados pela diretrizes 

observadas na Lei Federal nº 8.666/1993, na Medida Provisória vigente que altera a Lei Federal nº 

13.979/2020 e suas alterações posteriores, na Lei Federal nº 9.610/1998,  em conformidade com 

as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1. DO OBJETIVO 

1.1 O presente Edital tem a finalidade de aplicar o recurso proveniente da Lei Federal nº 

14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), Art. 2º, Inciso III, visando prioritariamente a premiação 

de produtores culturais residentes na cidade de Ferraz de Vasconcelos/SP, para 

produção de Arte na categoria Artes Plásticas. 

 

1.2 No ato da inscrição o proponente deverá encaminhar uma proposta de um conjunto 

artístico contendo no mínimo 2(duas) peças, confeccionadas artesanalmente em 

diversos materiais e técnicas.  

 
1.2.1 No ato da inscrição o proponente deverá apresentar: 

a) No caso de não ter iniciado a peça imagem em vídeo, formato do 

arquivo em mp4, com descrição oral do projeto. 

b) No caso de as peças estarem em processo de produção: imagem em 

vídeo, formato do arquivo em mp4, com descrição oral do estagio em 

que se encontra. 

c) No caso de as peças estarem finalizadas: imagem em vídeo, formato do 

arquivo em mp4, com descrição oral. 
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1.2.2 Após a divulgação do resultado, sendo selecionado, o proponente deverá 

entregar a Secretaria de Cultura a(s) peça(s) selecionada(s), em data e local 

indicado pela Secretaria de Cultura, após a qual receberá a premiação. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste chamamento público: 

a) Artesões profissionais e amadores. 

b) Pessoas Físicas maiores de 18 (dezoito) anos de idade. 

      c) Com residência no município de Ferraz de Vasconcelos/SP. 

 

2.2. Não poderão se inscrever: 

a) Servidores da Administração Pública direta ou indireta, na esfera municipal, estadual e 

federal; salvo quando o servidor não receber remuneração. 

b) Integrantes da Comissão de Seleção. 

c) Projetos já inscritos na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) em quaisquer esferas 

federativas. 

 

2.3. Não poderão receber o prêmio as pessoas que incidirem nas seguintes situações: 

a) Cônjuges ou companheiros, irmãos, ascendentes ou descendentes de membros do 

Executivo ou Legislativo do município de Ferraz de Vasconcelos; 

b) Proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo profissional com 

membros da Comissão de Seleção ou cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, 

colaterais ou por afinidade até o 2.º grau de membros da Comissão de Seleção; 

c) Entidade privada e organizações sociais que tenham como dirigente ou membro; membros 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de qualquer esfera governamental.  

 

 

3. DO VALOR DISPONIBILIZADO 

3.1. O valor total de recursos destinados para este chamamento público é de até R$ 

70.000,00 (setenta mil reais), contemplando até 35 projetos com valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) cada. 
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1.2.2 Após a divulgação do resultado, sendo selecionado, o proponente deverá 

entregar a Secretaria de Cultura a(s) peça(s) selecionada(s), em data e local 

indicado pela Secretaria de Cultura, após a qual receberá a premiação. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste chamamento público: 

a) Artesões profissionais e amadores. 

b) Pessoas Físicas maiores de 18 (dezoito) anos de idade. 

      c) Com residência no município de Ferraz de Vasconcelos/SP. 

 

2.2. Não poderão se inscrever: 

a) Servidores da Administração Pública direta ou indireta, na esfera municipal, estadual e 

federal; salvo quando o servidor não receber remuneração. 

b) Integrantes da Comissão de Seleção. 

c) Projetos já inscritos na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) em quaisquer esferas 

federativas. 

 

2.3. Não poderão receber o prêmio as pessoas que incidirem nas seguintes situações: 

a) Cônjuges ou companheiros, irmãos, ascendentes ou descendentes de membros do 

Executivo ou Legislativo do município de Ferraz de Vasconcelos; 

b) Proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo profissional com 

membros da Comissão de Seleção ou cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, 

colaterais ou por afinidade até o 2.º grau de membros da Comissão de Seleção; 

c) Entidade privada e organizações sociais que tenham como dirigente ou membro; membros 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de qualquer esfera governamental.  

 

 

3. DO VALOR DISPONIBILIZADO 

3.1. O valor total de recursos destinados para este chamamento público é de até R$ 

70.000,00 (setenta mil reais), contemplando até 35 projetos com valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) cada. 
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3.2. Caso haja recurso remanescente deste Chamamento Público após a seleção dos 

projetos, tais recursos poderão ser destinados a projetos enquadrados em outras 

categorias de dispostas pela Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), hipótese 

em que não mais será necessária a observância dos percentuais mínimos nele 

definidos. 

 

3.3. Caso não haja projetos selecionados suficientes para este Chamamento Público, 

caberá ao Secretário de Cultura a decisão de remanejar os recursos remanescentes 

para outros Chamamentos e Editais referentes à Lei Federal nº 14.017/2020. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente através da plataforma de 

inscrição: https://forms.gle/zhjYhefNtZEze6iz9 para pessoas físicas.   

 

4.2. Período de inscrição: a partir de 27 de agosto de 2021 até às 17h00 (horário de 

Brasília) do dia 27 de setembro de 2021. 

 

4.3. A inscrição implica na prévia concordância com todos os termos que formatam 

este edital de premiação. 

 

4.4. Cada proponente poderá inscrever no máximo 01 (um) único projeto nesse edital. 

4.4.1. Caso haja duas inscrições do mesmo proponente, será considerada a última 

inscrição efetuada. 

 

4.5. A habilitação ou inabilitação da inscrição somente se efetivará após análise e 

aprovação de toda documentação requisitada, na forma deste edital. 

 

4.6. O ato da inscrição não implica na sua contemplação por parte da Prefeitura de 

Ferraz de Vasconcelos. 
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4.7. A Secretaria da Cultura não se responsabiliza pela falha na inscrição por conta de 

problemas em servidores, em provedores de acesso, na transmissão de dados, na 

linha de comunicação, por lentidão dos servidores ou qualquer outra razão, 

cabendo ao proponente a devida prudência para realização dos atos necessários em 

tempo hábil. 

 

4.8. É terminantemente proibida a habilitação de artistas que em suas obras apresente 

teor de cunho racista, xenófobo, sexista ou qualquer forma de preconceitos que 

estimulem violência. 

 
4.9. O Artista poderá participar de até quatro dos editais propostos pela Prefeitura de 

Ferraz de Vasconcelos, prevalecendo as quatro ultimas inscrições.  

 

5. DA ENTREGA DA ARTE PLÁSTICA. 

5.1. Este edital é voltado para a aquisição de Arte Plástica com a temática “Livre”, 

produzido por artistas da cidade de Ferraz de Vasconcelos.  

 

5.2. Despesas e organizações relacionadas a instalações, insumos, internet, 

equipamentos, ações de comunicação entre outros são de responsabilidade dos 

proponentes contemplados. 

 

5.3. O proponente de projeto para este edital deve ser o responsável pelos Direitos 

Autorais relacionados à produção do audiovisual 

 
5.4. O Audiovisual deverá ser entrega em endereço a ser definido pela Secretaria 

Municipal de Cultura preferencialmente em pen-drive, no formato mp4.  

 

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

6.1. Na plataforma de inscrição o proponente deverá preencher todos os dados 

solicitados e apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia simples, frente e verso, do documento de identidade RG ou CNH. 

b) Cópia simples, frente e verso, do CPF ou CNH. 
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c) Cópia atualizada do comprovante de endereço. 

d) Termo de Participação (ANEXO I). 

e) Declaração para participação de funcionários públicos sem remuneração, caso haja 

participação em projetos. (ANEXO II). 

f) Declaração de Direitos Autorais (ANEXO III) 

6.1.1 Os documentos deverão ser renomeados com o nome do artista. (Ex. RG – RG – 

Fulano de Tal, CPF – CPF – Fulano de Tal, Endereço – Endereço Fulano de Tal). 

6.1.2 A não observância deste quesito poderá acarretar na desclassificação do artista.  

 

6.2. Caso o comprovante de endereço não esteja no nome do proponente, o responsável 

deverá assinar a Declaração de Comprovante de Endereço em nome de Terceiros 

(ANEXO IV). 

 

6.3. Serão desconsiderados documentos além daqueles dispostos neste Edital. 

 

6.4. Não será aceita qualquer alteração nas informações ou nos documentos indicados 

após a inscrição. 

 

6.5. Será permitido o saneamento de falhas na documentação de que trata o item 6.1: 

6.5.1. Entende-se por saneamento de falhas: reenvio de documentos faltantes ou 

incompletos, de documentos ilegíveis, com assinatura fixada como imagem 

ou com prazo de validade vencido.  

  

6.5.2. O saneamento de falhas não altera as condições de participação do 

proponente, nem sua situação jurídica, que devem manter-se dentro das 

disposições previstas neste Edital. 

 

6.5.3. A Secretaria da Cultura de Ferraz de Vasconcelos convocará os 

proponentes habilitados, através de publicação no site oficial da Prefeitura 

no endereço: http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br  
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6.6. A documentação deverá ser entregue de forma presencial na sede da Secretaria da 

Cultura de Ferraz de Vasconcelos, Avenida Brasil, nº 966, Ferraz de 

Vasconcelos/SP, no horário das 9h às 16h. 

6.7. A não entrega integral das documentações válidas e exigidas como obrigatória no 

ato da inscrição, será considerada como desistência de participação e automática 

desclassificação do proponente.  

 

 

7. PROJETO 

7.1. Na plataforma de inscrição, o proponente deverá preencher: 

a) Título do Audiovisual.  

b) Apresentação da obra, com breve relato da proposta a ser apresentada. 

c) Currículo artístico do Proponente e descrição dos eventos culturais já realizados. 

d) Clipping de comprovação de produções culturais realizadas pelo proponente. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1. Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Seleção composta por 3 (três) 

membros da Secretaria Municipal da Cultura e 3 (três) membros da Secretaria de 

Educação e 2 (dois) membros da Secretaria de Comunicação, indicados pelos 

Secretários das respectivas pastas.  A Comissão de Seleção analisará os projetos 

considerando os seguintes critérios, com as respectivas pontuações: 

ANÁLISE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

A) Qualificação artística Serão avaliados o currículo artístico, os eventos já 

realizados pelo proponente e a capacitação. 

 0 a 10 pontos 

B) Proposta de produção 

do evento. 

Serão avaliadas as características técnicas da 

proposta. 

0 a 10 pontos 

C) Criatividade e 

relevância do projeto. 

Serão avaliadas a criatividade, a relevância e a 

autenticidade da proposta. 

0 a 10 pontos  
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6.6. A documentação deverá ser entregue de forma presencial na sede da Secretaria da 

Cultura de Ferraz de Vasconcelos, Avenida Brasil, nº 966, Ferraz de 

Vasconcelos/SP, no horário das 9h às 16h. 

6.7. A não entrega integral das documentações válidas e exigidas como obrigatória no 

ato da inscrição, será considerada como desistência de participação e automática 

desclassificação do proponente.  

 

 

7. PROJETO 

7.1. Na plataforma de inscrição, o proponente deverá preencher: 

a) Título do Audiovisual.  

b) Apresentação da obra, com breve relato da proposta a ser apresentada. 

c) Currículo artístico do Proponente e descrição dos eventos culturais já realizados. 

d) Clipping de comprovação de produções culturais realizadas pelo proponente. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1. Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Seleção composta por 3 (três) 

membros da Secretaria Municipal da Cultura e 3 (três) membros da Secretaria de 

Educação e 2 (dois) membros da Secretaria de Comunicação, indicados pelos 

Secretários das respectivas pastas.  A Comissão de Seleção analisará os projetos 

considerando os seguintes critérios, com as respectivas pontuações: 

ANÁLISE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

A) Qualificação artística Serão avaliados o currículo artístico, os eventos já 

realizados pelo proponente e a capacitação. 

 0 a 10 pontos 

B) Proposta de produção 

do evento. 

Serão avaliadas as características técnicas da 

proposta. 

0 a 10 pontos 

C) Criatividade e 

relevância do projeto. 

Serão avaliadas a criatividade, a relevância e a 

autenticidade da proposta. 

0 a 10 pontos  
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8.2. A totalidade máxima do cálculo de todos critérios por avaliador será de 30 pontos. 

O resultado final será definido pela média da somatória das notas de todos os 

avaliadores integrantes da Comissão. 

 

8.3. Caso haja empate na totalização dos pontos dos projetos selecionados, será 

considerada a iniciativa que tenha apresentado maior pontuação nos critérios A e B 

respectivamente. 

 
8.4. Serão divulgadas as notas finais de todos os projetos. Não haverá divulgação de 

parecer específico para cada projeto inscrito. 

 

9. DOS CONTEMPLADOS 

Os contemplados, além das determinações decorrentes de lei, obrigam-se a: 

9.1. Entregar a obra de arte até o dia 12 de novembro de 2021. 

 

9.2. Realizar toda a divulgação do projeto, que deverá ter aprovação prévia da Secretaria da 

Cultura de Ferraz de Vasconcelos. 

 

9.3. Encarregar-se exclusivamente pelo pagamento de todos gastos de produção, impostos e 

taxas sobre as propostas submetidas; bem como Direitos Autorais, caso seja necessário. 

 

10. DO CRONOGRAMA 

O Cronograma previsto para este Edital se dará da seguinte forma: 

 AÇÃO DATAS 

Inscrições para o Edital 27 de agosto a 27 de setembro de 2021 

Conferência da Documentação, obra e ou 

projeto (INTERNO) 
27 de agosto a 27 de setembro de 2021 

Publicação dos Proponentes  05 de outubro de 2021 
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Prazo para Recurso 05 de outubro a 13 de outubro de 2021 

Publicação dos Proponentes Habilitados 15 de outubro de 2021 

Período para entrega da Documentação  18 de outubro a 22 de outubro de 2021 

Entrega da obra 12 de novembro de 2021 

 

 

11. DO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS 

11.1. O proponente não poderá realizar alterações em desacordo com a temática 

proposta.  

 

11.2. Ao proponente que descumprir os termos deste edital, ou das demais normas 

regulamentares aplicáveis durante a execução do projeto, poderão ser aplicadas as 

penalidades previstas no Art. 87 da Lei Federal nº 8666/1993, na seguinte 

conformidade: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de até 20% do valor total do prêmio, mais perdas e danos;  

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes. 

e) Devolução total das importâncias recebidas, acrescida 1% de multa, em até 2 (dois) dias da 

publicação do despacho que as rejeitou. 

 

11.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras, 

quando cabíveis, sem prejuízo dos demais consectários legais aplicáveis. 

 

11.4. Da decisão cabe recurso, no prazo de 1 (um) dia. 
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Prazo para Recurso 05 de outubro a 13 de outubro de 2021 

Publicação dos Proponentes Habilitados 15 de outubro de 2021 

Período para entrega da Documentação  18 de outubro a 22 de outubro de 2021 

Entrega da obra 12 de novembro de 2021 

 

 

11. DO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS 

11.1. O proponente não poderá realizar alterações em desacordo com a temática 

proposta.  

 

11.2. Ao proponente que descumprir os termos deste edital, ou das demais normas 

regulamentares aplicáveis durante a execução do projeto, poderão ser aplicadas as 

penalidades previstas no Art. 87 da Lei Federal nº 8666/1993, na seguinte 

conformidade: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de até 20% do valor total do prêmio, mais perdas e danos;  

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes. 

e) Devolução total das importâncias recebidas, acrescida 1% de multa, em até 2 (dois) dias da 

publicação do despacho que as rejeitou. 

 

11.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras, 

quando cabíveis, sem prejuízo dos demais consectários legais aplicáveis. 

 

11.4. Da decisão cabe recurso, no prazo de 1 (um) dia. 
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12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Os projetos, documentos e declarações a serem encaminhados são de exclusiva 

responsabilidade do proponente, não acarretando qualquer responsabilidade civil 

ou criminal para a Secretaria da Cultura, especialmente quanto aos direitos autorais 

e encargos trabalhistas. Caso seja detectada alguma falsidade nas informações e/ou 

documentos apresentados, o projeto será desclassificado imediatamente, sem 

direito a recurso. 

 

12.2. Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Secretaria da 

Cultura. 

 

12.3. Ao submeter o formulário de inscrição, o proponente se declara ciente de que a 

Secretaria da Cultura, ou terceiros designados por ela, utilizarão suas informações 

(incluindo dados pessoais) para o estritamente necessário à realização deste edital, 

aplicando todas as medidas de segurança e confidencialidade previstos legalmente. 

 

12.4. No intuito de descentralizar os recursos da Lei Aldir Blanc, a Secretaria da Cultura 

estará submetendo os dados do proponente na Plataforma DATAPREV, que 

disponibilizará as informações no âmbito federal para cruzamento de dados com 

outros Municípios e Estados.   

 

12.5. A Secretaria da Cultura poderá prorrogar, adiar, alterar, revogar, ou anular o 

presente Concurso, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes qualquer 

reembolso, indenização ou compensação. 

 

12.6. Os participantes inscritos no Edital autorizam, no ato da inscrição, o uso gratuito de 

sua imagem e voz, caso sejam realizadas ações de comunicação institucional da 

Secretaria da Cultura e da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos., por tempo 

indeterminado. 
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12.7. Os candidatos terão o prazo de 1 dia útil, contados a partir da publicação do 

resultado de avaliação no Diário Oficial do Município, para apresentarem recurso 

alegando o que acharem de direito, vedada a apresentação de documentos exigidos 

no ato da inscrição. 

12.7.1. Os recursos deverão ser apresentados presencialmente na Secretaria da 

Cultura. 

 

12.7.2. Os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora e, caso seja 

mantida a pontuação, serão encaminhados à Secretaria Municipal da 

Cultura para avaliação e julgamento final, em até 3 dias.   

 

12.8. O resultado das análises será divulgado no Diário Oficial da Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos e no site oficial da prefeitura no endereço:  

http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br no menu cidadão. 

 

12.9. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto 

deste Edital serão realizados de forma remota, pelo telefone (11) 4679-5728 e por 

e-mail cultura.cac.fv@gmail.com.com nos dias úteis que antecedem o 

encerramento das inscrições, das 8h15 às 16h45. 

 
 

12.9.1. Serão respondidas as dúvidas enviadas até 48h do último dia das inscrições. 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, 27 de agosto de 2021. 

 

 

ROSEMEIRE CROSSI 

Secretária de Cultura e Turismo 
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12.7. Os candidatos terão o prazo de 1 dia útil, contados a partir da publicação do 

resultado de avaliação no Diário Oficial do Município, para apresentarem recurso 

alegando o que acharem de direito, vedada a apresentação de documentos exigidos 

no ato da inscrição. 

12.7.1. Os recursos deverão ser apresentados presencialmente na Secretaria da 

Cultura. 

 

12.7.2. Os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora e, caso seja 

mantida a pontuação, serão encaminhados à Secretaria Municipal da 

Cultura para avaliação e julgamento final, em até 3 dias.   

 

12.8. O resultado das análises será divulgado no Diário Oficial da Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos e no site oficial da prefeitura no endereço:  

http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br no menu cidadão. 

 

12.9. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto 

deste Edital serão realizados de forma remota, pelo telefone (11) 4679-5728 e por 

e-mail cultura.cac.fv@gmail.com.com nos dias úteis que antecedem o 

encerramento das inscrições, das 8h15 às 16h45. 

 
 

12.9.1. Serão respondidas as dúvidas enviadas até 48h do último dia das inscrições. 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, 27 de agosto de 2021. 

 

 

ROSEMEIRE CROSSI 

Secretária de Cultura e Turismo 
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ANEXO I 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO 

Eu, ___________________________________________, RG nº _________________________, 

CPF nº ___________________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, proponente de 

proposta para o Edital n.º 08/2021 para o edital de premiação para produção cultural na 

categoria Artes Plásticas, segundo especificações previstas pelo Inciso III da Lei Federal nº 

14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020, venho declarar 

que: 

1. Tenho ciência e concordo com os termos do Edital. 
2. Todos os participantes da ficha técnica cedem os direitos de uso de imagem e voz 

relacionados à obra. 
3. Cumpro com as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme artigo 117, 

parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo. 
4. Não sou servidor da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. 
5. Autorizo a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e à Secretaria da Cultura a utilização de som 

e imagem, bem como cedo o direito de utilização de ambos para mídia impressa ou 
eletrônica e internet por tempo indeterminado. 

6. Não estou inscrevendo proposta que já tenha sido executada por meio de recursos da Lei 
Aldir Blanc do Governo do Estado de São Paulo. 

7. Não estou inscrevendo proposta já apresentada de forma fragmentada ou parcelada por outro 
proponente, conforme disposto no artigo 28 do Decreto Estadual nº 54.275/2009. 

8. Responsabilizo-me a apresentar, caso necessário, a identificação das obras utilizadas neste 
projeto no prazo estipulado, e estou ciente e de acordo que, caso utilize obras que não sejam 
de domínio público, os encargos do ECAD e/ ou SBAT, serão de minha única e exclusiva 
responsabilidade, me comprometendo a regularizá-los e comprová-los através dos 
documentos competentes. 

9. Sou responsável por todas as despesas e custos gerados na execução da proposta. 
10. Atesto a veracidade de todas as informações prestadas nesta inscrição. 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, ____, de ________________________de 2021. 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS SEM 

REMUNERAÇÃO | CASO HAJA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NA 

PROPOSTA. 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que os 

funcionários públicos, abaixo assinados, não receberam nenhum recurso proveniente da Lei Federal 

nº 14.017/2020 para participação na proposta: 

 

Nome RG CPF Assinatura 

    

    

    

    

    

    

    

 

Ferraz de Vasconcelos, _______________ de 2021. 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que sou o(a) 

produtor(a) do evento cultural inscrito neste Chamamento Público e me responsabilizo de forma 

irrestrita por quaisquer eventuais reclamações de terceiros, ficando claro que é proibido pelo 

presente Edital a utilização de quaisquer fragmentos ou obras de terceiros não autorizados. 

 

 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, _____, de __________________de 2021. 

 

 

 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIROS 

 

Eu, (responsável pelo comprovante apresentado) _______________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________, 

venho atestar por meio deste documento que o comprovante de endereço abaixo relacionado 

corresponde a (nome do proponente)________________________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________,   

 

 

Categoria Endereço Completo Assinatura 

Ex. conta de telefone Ex. Rua Rio Branco, nº 2.000 – Centro, Ferraz de 

Vasconcelos/SP. 

Assinatura do terceiro 

responsável. 

 
 
 
 

Ferraz de Vasconcelos, ______ de __________________ de 2021. 
 

 
 

................................................................................................... 
Assinatura do Proponente 

Nome: 
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EDITAL Nº 09/2021 

PREMIAÇÃO – AQUISIÇÃO DE ARTESANATO 

 

 

A PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A SECRETARIA DE CULTURA E 

TURISMO torna pública a Chamada para a seleção de propostas para o Edital de Premiação  

para Aquisição de Artesanato, ação prevista na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) de 

29 de Junho de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal Nº 10.464, de 17 de Agosto de 2020, 

alterada pelo Decreto nº 10.751/2021 de 22 de julho de 2021,  bem como orientados pela 

diretrizes observadas na Lei Federal nº 8.666/1993, na Medida Provisória vigente que altera a Lei 

Federal nº 13.979/2020 e suas alterações posteriores, na Lei Federal nº 9.610/1998,  em 

conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

 

1. DO OBJETIVO 

1.1 O presente Edital tem a finalidade de aplicar o recurso proveniente da Lei Federal nº 

14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), Art. 2º, Inciso III, visando prioritariamente a premiação 

de produtores culturais residentes na cidade de Ferraz de Vasconcelos/SP, para 

produção de Arte na categoria Artesanato “Guirlanda Natalina” (Aquisição). 

 

1.2 No ato da inscrição o proponente deverá encaminhar um um projeto de artesanato 

aplicado a estrutura metálica padronizada disponibilizado pela Secretaria de Cultura e 

Turismo de Ferraz de Vasconcelos, segundo modelo disponibilizado no Anexo V, que 

servirá como base para o artesão selecionado confeccione sobre o mesmo uma 

“Guirlanda Natalina”, com as técnicas que julgue apropriadas, considerando que a peça 

ficará exposta ao tempo durante aproximadamente 30 dias, em praça pública.  

 
1.3 Após a divulgação do resultado, sendo selecionado, o proponente deverá entregar a 

Secretaria de Cultura e Turismo a peça selecionada, em data e local indicado, após a 

qual receberá a premiação. 
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2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste chamamento público: 

a) Artesões profissionais e amadores. 

b) Pessoas Físicas maiores de 18 (dezoito) anos de idade. 

      c) Com residência no município de Ferraz de Vasconcelos/SP. 

 

2.2. Não poderão se inscrever: 

a) Servidores públicos da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. 

b) Integrantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 

c) Projetos já inscritos na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) em quaisquer esferas 

federativas. 

 

2.3. Seguindo o Art. 6º, do Decreto Federal nº 10.464/2020, para participar os proponentes deverão 

comprovar a sua inscrição e a homologação em, no mínimo, um dos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Municipal de Cultura de Ferraz de Vasconcelos; 

b) Cadastro Estadual de Cultura; 

c) Cadastro Distrital de Cultura; 

d) Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais; 

e) Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro; e 

f) Outros cadastros referentes a atividades culturais existentes no âmbito do ente 

federativo, bem como projetos culturais apoiados nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de 

dezembro de 1991, nos vinte e quatro meses imediatamente anteriores à data de 

publicação da Lei nº 14.017, de 2020. 

 

3. DO VALOR DISPONIBILIZADO 

3.1. O valor total de recursos destinados para este chamamento público é de até R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais), contemplando até 30 projetos com valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) cada. 

 

3.2. Caso haja recurso remanescente deste Chamamento Público após a seleção dos projetos, tais 

recursos poderão ser destinados a projetos enquadrados em outras categorias de dispostas pela 
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2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste chamamento público: 

a) Artesões profissionais e amadores. 

b) Pessoas Físicas maiores de 18 (dezoito) anos de idade. 

      c) Com residência no município de Ferraz de Vasconcelos/SP. 

 

2.2. Não poderão se inscrever: 

a) Servidores públicos da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. 

b) Integrantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 

c) Projetos já inscritos na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) em quaisquer esferas 

federativas. 

 

2.3. Seguindo o Art. 6º, do Decreto Federal nº 10.464/2020, para participar os proponentes deverão 

comprovar a sua inscrição e a homologação em, no mínimo, um dos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Municipal de Cultura de Ferraz de Vasconcelos; 

b) Cadastro Estadual de Cultura; 

c) Cadastro Distrital de Cultura; 

d) Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais; 

e) Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro; e 

f) Outros cadastros referentes a atividades culturais existentes no âmbito do ente 

federativo, bem como projetos culturais apoiados nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de 

dezembro de 1991, nos vinte e quatro meses imediatamente anteriores à data de 

publicação da Lei nº 14.017, de 2020. 

 

3. DO VALOR DISPONIBILIZADO 

3.1. O valor total de recursos destinados para este chamamento público é de até R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais), contemplando até 30 projetos com valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) cada. 

 

3.2. Caso haja recurso remanescente deste Chamamento Público após a seleção dos projetos, tais 

recursos poderão ser destinados a projetos enquadrados em outras categorias de dispostas pela 
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Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e suas alterações, hipótese em que não mais será 

necessária a observância dos percentuais mínimos nele definidos. 

 

3.3. Caso não haja projetos selecionados suficientes para este Chamamento Público, caberá a 

Secretária de Cultura e Turismo a decisão de remanejar os recursos remanescentes para outros 

Chamamentos e Editais referentes à Lei Federal nº 14.017/2020. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente através da plataforma de inscrição: 

https://forms.gle/zhjYhefNtZEze6iz9 para pessoas físicas.   

 

4.2. Período de inscrição: a partir de 27 de agosto de 2021 até às 17h00 (horário de Brasília) do dia 

27 de setembro de 2021. 

 

4.3. A inscrição implica na prévia concordância com todos os termos que formatam este edital de 

premiação. 

 

4.4. Cada proponente poderá inscrever no máximo 01 (um) único projeto. 

4.4.1. Caso haja duas inscrições do mesmo proponente, será considerada a última 

inscrição efetuada. 

 

4.5. A habilitação ou inabilitação da inscrição somente se efetivará após análise e aprovação de 

toda documentação requisitada, na forma deste edital. 

 

4.6. O ato da inscrição não implica na sua contemplação por parte da Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos. 

 

4.7. A Secretaria de Cultura e Turismo não se responsabiliza pela falha na inscrição por conta de 

problemas em servidores, em provedores de acesso, na transmissão de dados, na linha de 

comunicação, por lentidão dos servidores ou qualquer outra razão, cabendo ao proponente a 

devida prudência para realização dos atos necessários em tempo hábil. 
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4.8. É terminantemente proibida a habilitação de artistas que em suas obras apresente teor de 

cunho racista, xenófobo, sexista ou qualquer forma de preconceitos que estimulem violência. 

 

5. DA ENTREGA DO ARTESANATO. 

5.1. Este edital é voltado para a aquisição de ARTENASATO com a temática “Guirlanda 

Natalina”, produzido por artistas da cidade de Ferraz de Vasconcelos.  

 

5.2. Despesas com insumos são de responsabilidade dos proponentes contemplados. 

 

5.3. O proponente de projeto para este edital deve ser o responsável pelos Direitos Autorais 

relacionados à produção do artesanato. 

 
5.4. O Artesanato “Guirlanda Natalina” deverá ser entrega em endereço a ser definido pela 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.  

 

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

6.1. Na plataforma de inscrição o proponente deverá preencher todos os dados solicitados e 

apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia simples, frente e verso, do documento de identidade RG ou CNH. 

b) Cópia simples, frente e verso, do CPF ou CNH. 

c) Cópia atualizada do comprovante de endereço. 

d) Termo de Participação (ANEXO I). 

e) Declaração para projetos que contem com a participação de Funcionário Público 

Municipal voluntário sem remuneração. Somente em caso quando houver, participação 

de funcionários públicos municipais convidados a compor a ficha técnica (ANEXO II). 

f) Declaração de Direitos Autorais (ANEXO III). 

6.1.1 Os documentos deverão ser renomeados com o nome do artista. (Ex. RG – RG – 

Fulano de Tal, CPF – CPF – Fulano de Tal, Endereço – Endereço Fulano de Tal). 

6.1.2 A não observância deste quesito poderá acarretar na desclassificação do artista.  
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6.2. Caso o comprovante de endereço não esteja no nome do proponente, o responsável deverá 

assinar a Declaração de Comprovante de Endereço em nome de Terceiros (ANEXO IV). 

 

6.3. Serão desconsiderados documentos além daqueles dispostos neste Edital. 

 

6.4. Não será aceita qualquer alteração nas informações ou nos documentos indicados após a 

inscrição. 

 

6.5. Será permitido o saneamento de falhas na documentação de que trata o item 6.1: 

6.5.1. Entende-se por saneamento de falhas: reenvio de documentos faltantes ou 

incompletos, de documentos ilegíveis, com assinatura fixada como imagem 

ou com prazo de validade vencido.  

  

6.5.2. O saneamento de falhas não altera as condições de participação do 

proponente, nem sua situação jurídica, que devem manter-se dentro das 

disposições previstas neste Edital. 

 

6.5.3. A Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos comunicará os 

proponentes inabilitados, através de publicação no site oficial da Prefeitura 

no endereço: http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br  

 

6.6. A documentação deverá ser entregue de forma presencial na sede da Secretaria de Cultura e 

Turismo de Ferraz de Vasconcelos, Avenida Brasil, nº 966, Ferraz de Vasconcelos/SP, no 

horário das 9h às 16h. 

 

7. PROJETO 

7.1. Na plataforma de inscrição, o proponente deverá preencher: 

a) Título da obra.  

b) Apresentação da obra, com breve relato da proposta a ser apresentada. De acordo com o 

item 6.1.1 deste edital. 
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c) Currículo artístico do Proponente e descrição dos eventos culturais já realizados. De 

acordo com o item 6.1.1 deste edital 

d) Clipping de comprovação de produções culturais realizadas pelo proponente. De acordo 

com o item 6.1.1 deste edital. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1. A seleção dos projetos será efetuada por 3 (três) servidores da Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos com conhecimento na área artística além de 3 (três) convidados da sociedade 

civil. A Comissão de Seleção analisará os projetos considerando os seguintes critérios, com as 

respectivas pontuações: 

ANÁLISE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

A) Qualificação artística Serão avaliados o currículo artístico, os eventos já 

realizados pelo proponente e a capacitação. 

 0 a 10 pontos 

B) Proposta de produção 

do evento. 

Serão avaliadas as características técnicas da 

proposta. 

0 a 10 pontos 

C) Criatividade e 

relevância do projeto. 

Serão avaliadas a criatividade, a relevância e a 

autenticidade da proposta. 

0 a 10 pontos  

 

8.2. A totalidade máxima do cálculo de todos critérios por avaliador será de 30 pontos. O resultado 

final será definido pela média da somatória das notas de todos os avaliadores integrantes da 

Comissão. 

 

8.3. Caso haja empate na totalização dos pontos dos projetos selecionados, será considerada a 

iniciativa que tenha apresentado maior pontuação nos critérios A e B respectivamente. 

 
8.4. Serão divulgadas as notas finais de todos os projetos. Não haverá divulgação de parecer 

específico para cada projeto inscrito. 

 

9. DOS CONTEMPLADOS 
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Os contemplados, além das determinações decorrentes de lei, obrigam-se a: 

9.1. Entregar a obra de arte até o dia 08 de novembro de 2021. 

 

9.2. Realizar toda a divulgação do projeto, que deverá ter aprovação prévia da Secretaria de 

Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos. 

 

9.3. Encarregar-se exclusivamente pelo pagamento de todos gastos de produção, impostos e 

taxas sobre as propostas submetidas; bem como Direitos Autorais, caso seja necessário. 

 

10. DO CRONOGRAMA 

O Cronograma previsto para este Edital se dará da seguinte forma: 

  

AÇÃO DATAS 

Inscrições para o Edital 27 de agosto a 27 de setembro de 2021 

Conferência da Documentação, obra e ou 

projeto (INTERNO) 
27 de agosto a 27 de setembro de 2021 

Publicação dos Proponentes  05 de outubro de 2021 

Prazo para Recurso 05 de outubro a 13 de outubro de 2021 

Publicação dos Proponentes Habilitados 15 de outubro de 2021 

Período para entrega da Documentação  18 de outubro a 22 de outubro de 2021 

Entrega da obra Até 08 de novembro de 2021 

 

 

11. DO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS 

11.1. O proponente não poderá realizar alterações em desacordo com a temática proposta.  
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11.2. Ao proponente que descumprir os termos deste edital, ou das demais normas regulamentares 

aplicáveis durante a execução do projeto, poderão ser aplicadas as penalidades previstas no 

Art. 87 da Lei Federal nº 8666/1993, na seguinte conformidade: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de até 20% do valor total do prêmio, mais perdas e danos;  

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração por dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes. 

e) Devolução total das importâncias recebidas, acrescida 1% de multa, em até 2 (dois) dias 

da publicação do despacho que as rejeitou. 

 

11.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras, quando cabíveis, 

sem prejuízo dos demais consectários legais aplicáveis. 

 

11.4. Da decisão cabe recurso, no prazo de 1 (um) dia. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Os projetos, documentos e declarações a serem encaminhados são de exclusiva 

responsabilidade do proponente, não acarretando qualquer responsabilidade civil ou criminal 

para a Secretaria de Cultura e Turismo, especialmente quanto aos direitos autorais e encargos 

trabalhistas. Caso seja detectada alguma falsidade nas informações e/ou documentos 

apresentados, o projeto será desclassificado imediatamente, sem direito a recurso. 

 

12.2. Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Secretaria de Cultura e 

Turismo. 

 

12.3. Ao submeter o formulário de inscrição, o proponente se declara ciente de que a Secretaria de 

Cultura e Turismo, ou terceiros designados por ela, utilizarão suas informações (incluindo 

dados pessoais) para o estritamente necessário à realização deste edital, aplicando todas as 

medidas de segurança e confidencialidade previstos legalmente. 
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12.4. No intuito de descentralizar os recursos da Lei Aldir Blanc, a Secretaria de Cultura e Turismo 

estará submetendo os dados do proponente na Plataforma DATAPREV, que disponibilizará as 

informações no âmbito federal para cruzamento de dados com outros Municípios e Estados.   

 

12.5. A Secretaria de Cultura e Turismo poderá prorrogar, adiar, alterar, revogar, ou anular o 

presente Concurso, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes qualquer reembolso, 

indenização ou compensação. 

 

12.6. Os participantes inscritos no Edital autorizam, no ato da inscrição, o uso gratuito de sua 

imagem e voz, caso sejam realizadas ações de comunicação institucional da Secretaria de 

Cultura e Turismo e da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos., por tempo indeterminado. 

 

12.7. Os candidatos terão o prazo de 1 dia útil, contados a partir da publicação do resultado de 

avaliação no Diário Oficial do Município, para apresentarem recurso alegando o que acharem 

de direito, vedada a apresentação de documentos exigidos no ato da inscrição. 

12.7.1. Os recursos deverão ser apresentados presencialmente na Secretaria de 

Cultura e Turismo. 

12.7.2. Os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora e, caso seja 

mantida a pontuação, serão encaminhados à Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo para avaliação e julgamento final, em até 3 dias.   

 

12.8. O resultado das análises será divulgado no Diário Oficial da Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos e no site oficial da prefeitura no endereço:  

http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br no menu cidadão. 

 

12.9. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto deste Edital 

serão realizados de forma remota, pelo telefone (11) 4679-5728 e por e-mail 

cultura.cac.fv@gmail.com.com nos dias úteis que antecedem o encerramento das inscrições, 

das 8h15 às 16h45. 

12.9.1. Serão respondidas as dúvidas enviadas até 48h do último dia das inscrições. 
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Ferraz de Vasconcelos, 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

ROSEMEIRE CROSSI 

Secretária de Cultura e Turismo 
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Ferraz de Vasconcelos, 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

ROSEMEIRE CROSSI 

Secretária de Cultura e Turismo 
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ANEXO I 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO 

Eu, ___________________________________________, RG nº _________________________, 

CPF nº ___________________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, proponente de 

proposta para o Edital n.º 09/2021 para o edital de premiação para produção de Artesanato 

“Guirlanda Natalina”, segundo especificações previstas pelo Inciso III da Lei Federal nº 

14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Federal nº 

10.464/2020, venho declarar que: 

1. Tenho ciência e concordo com os termos do Edital. 
2. Todos os participantes da ficha técnica cedem os direitos de uso de imagem e voz 

relacionados à obra. 
3. Cumpro com as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme artigo 117, 

parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo. 
4. Não sou servidor da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. 
5. Autorizo a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e à Secretaria da Cultura a utilização de som 

e imagem, bem como cedo o direito de utilização de ambos para mídia impressa ou 
eletrônica e internet por tempo indeterminado. 

6. Não estou inscrevendo proposta que já tenha sido executada por meio de recursos da Lei 
Aldir Blanc do Governo do Estado de São Paulo. 

7. Não estou inscrevendo proposta já apresentada de forma fragmentada ou parcelada por outro 
proponente, conforme disposto no artigo 28 do Decreto Estadual nº 54.275/2009. 

8. Responsabilizo-me a apresentar, caso necessário, a identificação das obras utilizadas neste 
projeto no prazo estipulado, e estou ciente e de acordo que, caso utilize obras que não sejam 
de domínio público, os encargos do ECAD e/ ou SBAT, serão de minha única e exclusiva 
responsabilidade, me comprometendo a regularizá-los e comprová-los através dos 
documentos competentes. 

9. Sou responsável por todas as despesas e custos gerados na execução da proposta. 
10. Atesto a veracidade de todas as informações prestadas nesta inscrição. 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, ____, de ________________________de 2021. 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS SEM 

REMUNERAÇÃO | CASO HAJA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NA 

PROPOSTA. 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que os 

funcionários públicos, abaixo assinados, não receberam nenhum recurso proveniente da Lei Federal 

nº 14.017/2020 para participação na proposta: 

 

Nome RG CPF Assinatura 

    

    

    

    

    

    

    

 

Ferraz de Vasconcelos, _______________ de 2021. 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 

 

 



138 Quinta- feira, 26 de Agosto de 2021 ATOS DO EXECUTIVO
 

 

PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
SECRETARIA DA CULTURA 

 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que sou o(a) 

produtor(a) do evento cultural inscrito neste Chamamento Público e me responsabilizo de forma 

irrestrita por quaisquer eventuais reclamações de terceiros, ficando claro que é proibido pelo 

presente Edital a utilização de quaisquer fragmentos ou obras de terceiros não autorizados. 

 

 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, _____, de __________________de 2021. 

 

 

 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 



ATOS DO EXECUTIVO 139Quinta- feira, 26 de Agosto de 2021

 

 

PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
SECRETARIA DA CULTURA 

 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIROS 

 

Eu, (responsável pelo comprovante apresentado) _______________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________, 

venho atestar por meio deste documento que o comprovante de endereço abaixo relacionado 

corresponde a (nome do proponente)________________________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________,   

 

 

Categoria Endereço Completo Assinatura 

Ex. conta de telefone Ex. Rua Rio Branco, nº 2.000 – Centro, Ferraz de 

Vasconcelos/SP. 

Assinatura do terceiro 

responsável. 

 
 
 
 

Ferraz de Vasconcelos, ______ de __________________ de 2021. 
 

 
 

................................................................................................... 
Assinatura do Proponente 

Nome: 
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ANEXO V  

CROQUI 

 
 

 

 
 
 

Observação: anexar no ato da inscrição desenho representativo da obra a ser executada utilizando 
como referência de dimensão o croqui disponibilizado. 
 
 

Ferraz de Vasconcelos, ...... de ....................... de 2021. 
 
 

………………………………… ..................... Responsável 

pelo espaço / empresa  

(assinatura digital não será validada) 
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EDITAL Nº 10/2021 

PREMIAÇÃO – GALERIA A CÉU ABERTO 

CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRAFITE 

 

 

A PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A SECRETARIA DE CULTURA E 

TURISMO torna pública a Chamada para a seleção de propostas para o Edital de Premiação  

para Criação e Produção de Arte Grafite a Céu Aberto, ação prevista na Lei Federal nº 

14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) de 29 de Junho de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal Nº 

10.464, de 17 de Agosto de 2020, alterada pelo Decreto nº 10.751/2021 de 22 de julho de 2021,  

bem como orientados pela diretrizes observadas na Lei Federal nº 8.666/1993, na Medida 

Provisória vigente que altera a Lei Federal nº 13.979/2020 e suas alterações posteriores, na Lei 

Federal nº 9.610/1998,  em conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste 

Edital e seus anexos. 

 

 

1. DO OBJETIVO 

1.1 O presente Edital tem a finalidade de aplicar o recurso proveniente da Lei Federal nº 

14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), Art. 2º, Inciso III, visando prioritariamente a premiação 

de produtores culturais residentes na cidade de Ferraz de Vasconcelos/SP, para 

produção de Arte na categoria Criação e Produção de Grafite. 

 

1.2 No ato da inscrição o proponente deverá encaminhar esboço do grafite pretendido.  

 
1.3 Após a divulgação do resultado, sendo selecionado, o proponente deverá entregar a 

Secretaria de Cultura e Turismo a peça selecionada, em data e local indicado, após a 

qual receberá a premiação. 

 
 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste chamamento público: 

a) Artistas Grafiteiros, Artesões e Artistas Plásticos.   
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b) Pessoas Físicas maiores de 18 (dezoito) anos de idade. 

      c) Com residência no município de Ferraz de Vasconcelos/SP. 

 

2.2. Não poderão se inscrever: 

a) Servidores públicos da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. 

b) Integrantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 

c) Projetos já inscritos na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) em quaisquer esferas 

federativas. 

 

2.3. Seguindo o Art. 6º, do Decreto Federal nº 10.464/2020, para participar os 

proponentes deverão comprovar a sua inscrição e a homologação em, no mínimo, 

um dos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Municipal de Cultura de Ferraz de Vasconcelos; 

b) Cadastro Estadual de Cultura; 

c) Cadastro Distrital de Cultura; 

d) Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais; 

e) Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro; e 

f) Outros cadastros referentes a atividades culturais existentes no âmbito do ente 

federativo, bem como projetos culturais apoiados nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de 

dezembro de 1991, nos vinte e quatro meses imediatamente anteriores à data de 

publicação da Lei nº 14.017, de 2020. 

 

3. DO VALOR DISPONIBILIZADO 

3.1. O valor total de recursos destinados para este chamamento público é de até R$ 

99.000,00 (noventa e nove mil reais), contemplando até 33 projetos com valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) cada. 

 

3.2. Caso haja recurso remanescente deste Chamamento Público após a seleção dos 

projetos, tais recursos poderão ser destinados a projetos enquadrados em outras 

categorias de dispostas pela Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e suas 
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b) Pessoas Físicas maiores de 18 (dezoito) anos de idade. 

      c) Com residência no município de Ferraz de Vasconcelos/SP. 

 

2.2. Não poderão se inscrever: 

a) Servidores públicos da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. 

b) Integrantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 

c) Projetos já inscritos na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) em quaisquer esferas 

federativas. 

 

2.3. Seguindo o Art. 6º, do Decreto Federal nº 10.464/2020, para participar os 

proponentes deverão comprovar a sua inscrição e a homologação em, no mínimo, 

um dos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Municipal de Cultura de Ferraz de Vasconcelos; 

b) Cadastro Estadual de Cultura; 

c) Cadastro Distrital de Cultura; 

d) Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais; 

e) Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro; e 

f) Outros cadastros referentes a atividades culturais existentes no âmbito do ente 

federativo, bem como projetos culturais apoiados nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de 

dezembro de 1991, nos vinte e quatro meses imediatamente anteriores à data de 

publicação da Lei nº 14.017, de 2020. 

 

3. DO VALOR DISPONIBILIZADO 

3.1. O valor total de recursos destinados para este chamamento público é de até R$ 

99.000,00 (noventa e nove mil reais), contemplando até 33 projetos com valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) cada. 

 

3.2. Caso haja recurso remanescente deste Chamamento Público após a seleção dos 

projetos, tais recursos poderão ser destinados a projetos enquadrados em outras 

categorias de dispostas pela Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e suas 
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alterações, hipótese em que não mais será necessária a observância dos percentuais 

mínimos nele definidos. 

 

3.3. Caso não haja projetos selecionados suficientes para este Chamamento Público, 

caberá a Secretária de Cultura e Turismo a decisão de remanejar os recursos 

remanescentes para outros Chamamentos e Editais referentes à Lei Federal nº 

14.017/2020. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente através da plataforma de 

inscrição: https://forms.gle/zhjYhefNtZEze6iz9 para pessoas físicas.   

 

4.2. Período de inscrição: a partir de 27 de agosto de 2021 até às 17h00 (horário de 

Brasília) do dia 27 de setembro de 2021. 

 

4.3. A inscrição implica na prévia concordância com todos os termos que formatam 

este edital de premiação. 

 

4.4. Cada proponente poderá inscrever no máximo 02 (dois) projetos nesse edital. 

 

4.5. A habilitação ou inabilitação da inscrição somente se efetivará após análise e 

aprovação de toda documentação requisitada, na forma deste edital. 

 

4.6. O ato da inscrição não implica na sua contemplação por parte da Prefeitura de 

Ferraz de Vasconcelos. 

 

4.7. A Secretaria de Cultura e Turismo não se responsabiliza pela falha na inscrição por 

conta de problemas em servidores, em provedores de acesso, na transmissão de 

dados, na linha de comunicação, por lentidão dos servidores ou qualquer outra 

razão, cabendo ao proponente a devida prudência para realização dos atos 

necessários em tempo hábil. 



144 Quinta- feira, 26 de Agosto de 2021 ATOS DO EXECUTIVO

 
 

PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 

 

4.8. É terminantemente proibida a habilitação de artistas que em suas obras apresente 

teor de cunho racista, xenófobo, sexista ou qualquer forma de preconceitos que 

estimulem violência. 

 

5. DA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DA ARTE GRAFITE (CASO O PROJETO SEJA 

APROVADO). 

5.1. Este edital é voltado para a criação e produção de “Arte Grafite” por artistas da 

cidade de Ferraz de Vasconcelos.  

 

5.2. Caso o projeto seja aprovado pelo edital, os artistas tem o prazo de 10 dias para a 

criação e execução da obra que será realizado em local fixo a ser estabelecido pela 

Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos. 

 

5.3. A dimensão da obra deverá ter no mínimo 10 (dez) metros de comprimento por no 

mínimo 2 (dois) metros de altura tendo por base o local escolhido.  

 

5.4. Despesas com insumos são de responsabilidade dos proponentes contemplados. 

 

5.5. O proponente de projeto para este edital deve ser o responsável pelos Direitos 

Autorais relacionados à produção do artesanato. 

 
6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

6.1. Na plataforma de inscrição o proponente deverá preencher todos os dados 

solicitados e apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia simples, frente e verso, do documento de identidade RG ou CNH. 

b) Cópia simples, frente e verso, do CPF ou CNH. 

c) Cópia atualizada do comprovante de endereço. 

d) Termo de Participação (ANEXO I). 

e) Declaração para projetos que contem com a participação de Funcionário Público 

Municipal voluntário sem remuneração. Somente em caso quando houver, participação 

de funcionários públicos municipais convidados a compor a ficha técnica (ANEXO II). 
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4.8. É terminantemente proibida a habilitação de artistas que em suas obras apresente 

teor de cunho racista, xenófobo, sexista ou qualquer forma de preconceitos que 

estimulem violência. 

 

5. DA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DA ARTE GRAFITE (CASO O PROJETO SEJA 

APROVADO). 

5.1. Este edital é voltado para a criação e produção de “Arte Grafite” por artistas da 

cidade de Ferraz de Vasconcelos.  

 

5.2. Caso o projeto seja aprovado pelo edital, os artistas tem o prazo de 10 dias para a 

criação e execução da obra que será realizado em local fixo a ser estabelecido pela 

Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos. 

 

5.3. A dimensão da obra deverá ter no mínimo 10 (dez) metros de comprimento por no 

mínimo 2 (dois) metros de altura tendo por base o local escolhido.  

 

5.4. Despesas com insumos são de responsabilidade dos proponentes contemplados. 

 

5.5. O proponente de projeto para este edital deve ser o responsável pelos Direitos 

Autorais relacionados à produção do artesanato. 

 
6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

6.1. Na plataforma de inscrição o proponente deverá preencher todos os dados 

solicitados e apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia simples, frente e verso, do documento de identidade RG ou CNH. 

b) Cópia simples, frente e verso, do CPF ou CNH. 

c) Cópia atualizada do comprovante de endereço. 

d) Termo de Participação (ANEXO I). 

e) Declaração para projetos que contem com a participação de Funcionário Público 

Municipal voluntário sem remuneração. Somente em caso quando houver, participação 

de funcionários públicos municipais convidados a compor a ficha técnica (ANEXO II). 
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f) Declaração de Direitos Autorais (ANEXO III). 

6.1.1 Os documentos deverão ser renomeados com o nome do artista. (Ex. RG – RG – 

Fulano de Tal, CPF – CPF – Fulano de Tal, Endereço – Endereço Fulano de Tal). 

6.1.2 A não observância deste quesito poderá acarretar na desclassificação do artista.  

 

6.2. Caso o comprovante de endereço não esteja no nome do proponente, o responsável 

deverá assinar a Declaração de Comprovante de Endereço em nome de Terceiros 

(ANEXO IV). 

 

6.3. Serão desconsiderados documentos além daqueles dispostos neste Edital. 

 

6.4. Não será aceita qualquer alteração nas informações ou nos documentos indicados 

após a inscrição. 

 

6.5. Será permitido o saneamento de falhas na documentação de que trata o item 6.1: 

6.5.1. Entende-se por saneamento de falhas: reenvio de documentos faltantes ou 

incompletos, de documentos ilegíveis, com assinatura fixada como imagem 

ou com prazo de validade vencido.  

  

6.5.2. O saneamento de falhas não altera as condições de participação do 

proponente, nem sua situação jurídica, que devem manter-se dentro das 

disposições previstas neste Edital. 

 

6.5.3. A Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos comunicará os 

proponentes inabilitados, através de publicação no site oficial da Prefeitura 

no endereço: http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br  

 

6.6. A documentação deverá ser entregue de forma presencial na sede da Secretaria de 

Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos, Avenida Brasil, nº 966, Ferraz de 

Vasconcelos/SP, no horário das 9h às 16h. 
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7. PROJETO 

7.1. Na plataforma de inscrição, o proponente deverá preencher: 

a) 3 (três) fotografias / registros de trabalhos de arte grafite já executados que apresentem a 

qualidade e estilo do artista. 

b) Apresentação de esboço da proposta do trabalho inédito que será produzido, caso 

contemplado. De acordo com o item 6.1.1 deste edital. 

c) Currículo artístico do Proponente e descrição dos eventos culturais já realizados. De 

acordo com o item 6.1.1 deste edital 

d) Clipping de comprovação de produções culturais realizadas pelo proponente. De acordo 

com o item 6.1.1 deste edital. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1. Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Seleção composta por 3 (três) 
membros da Secretaria Municipal da Cultura e 3 (três) membros da Secretaria de 
Educação, 2 (dois) Membros da Secretaria de Comunicação indicados pelos 
Secretários das respectivas pastas. A Comissão de Seleção analisará os projetos 
considerando os seguintes critérios, com as respectivas pontuações: 

ANÁLISE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

A) Qualificação artística Serão avaliados o currículo artístico, os eventos já 

realizados pelo proponente e a capacitação. 

 0 a 10 pontos 

B) Proposta de produção 

do evento. 

Serão avaliadas as características técnicas da 

proposta. 

0 a 10 pontos 

C) Criatividade e 

relevância do projeto. 

Serão avaliadas a criatividade, a relevância e a 

autenticidade da proposta. 

0 a 10 pontos  

 

8.2. A totalidade máxima do cálculo de todos critérios por avaliador será de 30 pontos. 

O resultado final será definido pela média da somatória das notas de todos os 

avaliadores integrantes da Comissão. 
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7. PROJETO 

7.1. Na plataforma de inscrição, o proponente deverá preencher: 

a) 3 (três) fotografias / registros de trabalhos de arte grafite já executados que apresentem a 

qualidade e estilo do artista. 

b) Apresentação de esboço da proposta do trabalho inédito que será produzido, caso 

contemplado. De acordo com o item 6.1.1 deste edital. 

c) Currículo artístico do Proponente e descrição dos eventos culturais já realizados. De 

acordo com o item 6.1.1 deste edital 

d) Clipping de comprovação de produções culturais realizadas pelo proponente. De acordo 

com o item 6.1.1 deste edital. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1. Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Seleção composta por 3 (três) 
membros da Secretaria Municipal da Cultura e 3 (três) membros da Secretaria de 
Educação, 2 (dois) Membros da Secretaria de Comunicação indicados pelos 
Secretários das respectivas pastas. A Comissão de Seleção analisará os projetos 
considerando os seguintes critérios, com as respectivas pontuações: 

ANÁLISE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

A) Qualificação artística Serão avaliados o currículo artístico, os eventos já 

realizados pelo proponente e a capacitação. 

 0 a 10 pontos 

B) Proposta de produção 

do evento. 

Serão avaliadas as características técnicas da 

proposta. 

0 a 10 pontos 

C) Criatividade e 

relevância do projeto. 

Serão avaliadas a criatividade, a relevância e a 

autenticidade da proposta. 

0 a 10 pontos  

 

8.2. A totalidade máxima do cálculo de todos critérios por avaliador será de 30 pontos. 

O resultado final será definido pela média da somatória das notas de todos os 

avaliadores integrantes da Comissão. 
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8.3. Caso haja empate na totalização dos pontos dos projetos selecionados, será 

considerada a iniciativa que tenha apresentado maior pontuação nos critérios A e B 

respectivamente. 

 
8.4. Serão divulgadas as notas finais de todos os projetos. Não haverá divulgação de 

parecer específico para cada projeto inscrito. 

 

9. DOS CONTEMPLADOS 

Os contemplados, além das determinações decorrentes de lei, obrigam-se a: 

9.1. A obra deverá ser executada em até 10 (dez) dias após a aprovação em data indicada pela 

Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos. 

 

9.2. Realizar toda a divulgação do projeto, que deverá ter aprovação prévia da Secretaria de 

Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos. 

 

9.3. Encarregar-se exclusivamente pelo pagamento de todos gastos de produção, impostos e 

taxas sobre as propostas submetidas; bem como Direitos Autorais, caso seja necessário. 

 

10. DO CRONOGRAMA 

O Cronograma previsto para este Edital se dará da seguinte forma: 

  

AÇÃO DATAS 

Inscrições para o Edital 27 de agosto a 27 de setembro de 2021 

Conferência da Documentação, obra e ou 

projeto (INTERNO) 
27 de agosto a 27 de setembro de 2021 

Publicação dos Proponentes  05 de outubro de 2021 

Prazo para Recurso 05 de outubro a 13 de outubro de 2021 

Publicação dos Proponentes Habilitados 15 de outubro de 2021 
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Período para entrega da Documentação  18 de outubro a 22 de outubro de 2021 

Entrega da obra Deverá ser executa em até 10 (dez) dias 

após a aprovação em data indicada pela 

Secretaria de Cultura e Turismo de 

Ferraz de Vasconcelos. 

 

 

11. DO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS 

11.1. O proponente não poderá realizar alterações em desacordo com a temática 

proposta.  

 

11.2. Ao proponente que descumprir os termos deste edital, ou das demais normas 

regulamentares aplicáveis durante a execução do projeto, poderão ser aplicadas as 

penalidades previstas no Art. 87 da Lei Federal nº 8666/1993, na seguinte 

conformidade: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de até 20% do valor total do prêmio, mais perdas e danos;  

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração por dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes. 

e) Devolução total das importâncias recebidas, acrescida 1% de multa, em até 2 (dois) dias 

da publicação do despacho que as rejeitou. 

 

11.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras, 

quando cabíveis, sem prejuízo dos demais consectários legais aplicáveis. 

 

11.4. Da decisão cabe recurso, no prazo de 1 (um) dia. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Período para entrega da Documentação  18 de outubro a 22 de outubro de 2021 

Entrega da obra Deverá ser executa em até 10 (dez) dias 

após a aprovação em data indicada pela 

Secretaria de Cultura e Turismo de 

Ferraz de Vasconcelos. 

 

 

11. DO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS 

11.1. O proponente não poderá realizar alterações em desacordo com a temática 

proposta.  

 

11.2. Ao proponente que descumprir os termos deste edital, ou das demais normas 

regulamentares aplicáveis durante a execução do projeto, poderão ser aplicadas as 

penalidades previstas no Art. 87 da Lei Federal nº 8666/1993, na seguinte 

conformidade: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de até 20% do valor total do prêmio, mais perdas e danos;  

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração por dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes. 

e) Devolução total das importâncias recebidas, acrescida 1% de multa, em até 2 (dois) dias 

da publicação do despacho que as rejeitou. 

 

11.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras, 

quando cabíveis, sem prejuízo dos demais consectários legais aplicáveis. 

 

11.4. Da decisão cabe recurso, no prazo de 1 (um) dia. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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12.1. Os projetos, documentos e declarações a serem encaminhados são de exclusiva 

responsabilidade do proponente, não acarretando qualquer responsabilidade civil 

ou criminal para a Secretaria de Cultura e Turismo, especialmente quanto aos 

direitos autorais e encargos trabalhistas. Caso seja detectada alguma falsidade nas 

informações e/ou documentos apresentados, o projeto será desclassificado 

imediatamente, sem direito a recurso. 

 

12.2. Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Secretaria de 

Cultura e Turismo. 

 

12.3. Ao submeter o formulário de inscrição, o proponente se declara ciente de que a 

Secretaria de Cultura e Turismo, ou terceiros designados por ela, utilizarão suas 

informações (incluindo dados pessoais) para o estritamente necessário à realização 

deste edital, aplicando todas as medidas de segurança e confidencialidade previstos 

legalmente. 

 

12.4. No intuito de descentralizar os recursos da Lei Aldir Blanc, a Secretaria de Cultura 

e Turismo estará submetendo os dados do proponente na Plataforma DATAPREV, 

que disponibilizará as informações no âmbito federal para cruzamento de dados 

com outros Municípios e Estados.   

 

12.5. A Secretaria de Cultura e Turismo poderá prorrogar, adiar, alterar, revogar, ou 

anular o presente Concurso, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes 

qualquer reembolso, indenização ou compensação. 

 

12.6. Os participantes inscritos no Edital autorizam, no ato da inscrição, o uso gratuito de 

sua imagem e voz, caso sejam realizadas ações de comunicação institucional da 

Secretaria de Cultura e Turismo e da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos., por 

tempo indeterminado. 
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12.7. Os candidatos terão o prazo de 1 dia útil, contados a partir da publicação do 

resultado de avaliação no Diário Oficial do Município, para apresentarem recurso 

alegando o que acharem de direito, vedada a apresentação de documentos exigidos 

no ato da inscrição. 

12.7.1. Os recursos deverão ser apresentados presencialmente na Secretaria de 

Cultura e Turismo. 

12.7.2. Os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora e, caso seja 

mantida a pontuação, serão encaminhados à Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo para avaliação e julgamento final, em até 3 dias.   

 

12.8. O resultado das análises será divulgado no Diário Oficial da Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos e no site oficial da prefeitura no endereço:  

http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br no menu cidadão. 

 

12.9. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto 

deste Edital serão realizados de forma remota, pelo telefone (11) 4679-5728 e por 

e-mail cultura.cac.fv@gmail.com.com nos dias úteis que antecedem o 

encerramento das inscrições, das 8h15 às 16h45. 

12.9.1. Serão respondidas as dúvidas enviadas até 48h do último dia das inscrições. 

 

Ferraz de Vasconcelos, 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

ROSEMEIRE CROSSI 

Secretária de Cultura e Turismo 
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resultado de avaliação no Diário Oficial do Município, para apresentarem recurso 

alegando o que acharem de direito, vedada a apresentação de documentos exigidos 

no ato da inscrição. 

12.7.1. Os recursos deverão ser apresentados presencialmente na Secretaria de 

Cultura e Turismo. 

12.7.2. Os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora e, caso seja 

mantida a pontuação, serão encaminhados à Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo para avaliação e julgamento final, em até 3 dias.   

 

12.8. O resultado das análises será divulgado no Diário Oficial da Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos e no site oficial da prefeitura no endereço:  

http://www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br no menu cidadão. 

 

12.9. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto 

deste Edital serão realizados de forma remota, pelo telefone (11) 4679-5728 e por 

e-mail cultura.cac.fv@gmail.com.com nos dias úteis que antecedem o 

encerramento das inscrições, das 8h15 às 16h45. 

12.9.1. Serão respondidas as dúvidas enviadas até 48h do último dia das inscrições. 

 

Ferraz de Vasconcelos, 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

ROSEMEIRE CROSSI 

Secretária de Cultura e Turismo 
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ANEXO I 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO 

Eu, ___________________________________________, RG nº _________________________, 

CPF nº ___________________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, proponente de 

proposta para o Edital n.º 10/2021 para o edital de premiação para produção de GRAFITE, 

segundo especificações previstas pelo Inciso III da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), 

regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020, venho declarar que: 

1. Tenho ciência e concordo com os termos do Edital. 
2. Todos os participantes da ficha técnica cedem os direitos de uso de imagem e voz 

relacionados à obra. 
3. Cumpro com as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme artigo 117, 

parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo. 
4. Não sou servidor da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. 
5. Autorizo a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e à Secretaria da Cultura a utilização de som 

e imagem, bem como cedo o direito de utilização de ambos para mídia impressa ou 
eletrônica e internet por tempo indeterminado. 

6. Não estou inscrevendo proposta que já tenha sido executada por meio de recursos da Lei 
Aldir Blanc do Governo do Estado de São Paulo. 

7. Não estou inscrevendo proposta já apresentada de forma fragmentada ou parcelada por outro 
proponente, conforme disposto no artigo 28 do Decreto Estadual nº 54.275/2009. 

8. Responsabilizo-me a apresentar, caso necessário, a identificação das obras utilizadas neste 
projeto no prazo estipulado, e estou ciente e de acordo que, caso utilize obras que não sejam 
de domínio público, os encargos do ECAD e/ ou SBAT, serão de minha única e exclusiva 
responsabilidade, me comprometendo a regularizá-los e comprová-los através dos 
documentos competentes. 

9. Sou responsável por todas as despesas e custos gerados na execução da proposta. 
10. Atesto a veracidade de todas as informações prestadas nesta inscrição. 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, ____, de ________________________de 2021. 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS SEM 

REMUNERAÇÃO | CASO HAJA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NA 

PROPOSTA. 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que os 

funcionários públicos, abaixo assinados, não receberam nenhum recurso proveniente da Lei Federal 

nº 14.017/2020 para participação na proposta: 

 

Nome RG CPF Assinatura 

    

    

    

    

    

    

    

 

Ferraz de Vasconcelos, _______________ de 2021. 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _________________________, CPF nº 

_______________________________, domiciliado no endereço 

_________________________________________ | CEP: _______________, declaro que sou o(a) 

produtor(a) do evento cultural inscrito neste Chamamento Público e me responsabilizo de forma 

irrestrita por quaisquer eventuais reclamações de terceiros, ficando claro que é proibido pelo 

presente Edital a utilização de quaisquer fragmentos ou obras de terceiros não autorizados. 

 

 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, _____, de __________________de 2021. 

 

 

 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIROS 

 

Eu, (responsável pelo comprovante apresentado) _______________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________, 

venho atestar por meio deste documento que o comprovante de endereço abaixo relacionado 

corresponde a (nome do proponente)________________________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº __________________________, domiciliado no 

endereço ______________________________________________ | CEP: _______________,   

 

 

Categoria Endereço Completo Assinatura 

Ex. conta de telefone Ex. Rua Rio Branco, nº 2.000 – Centro, Ferraz de 

Vasconcelos/SP. 

Assinatura do terceiro 

responsável. 

 
 
 
 

Ferraz de Vasconcelos, ______ de __________________ de 2021. 
 

 
 

................................................................................................... 
Assinatura do Proponente 

Nome: 
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AUTO DE INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DE MUL-
TA Nº 22101 - PROCESSO 6848/2021 AO SR(A) 
MARIANGELA DE MORAES - ENDEREÇO DE 
AVISO RUA FRANCISCA, 21 VILA ANDEYARA 
- FERRAZ DE VASCONCELOS/SP. MULTA POR 
NÃO ATENDER AUTO 24817 LOTE DE CLASSI-
FICAÇÃO 10.0008.0023 000 RUA FRANCISCA, 
21 VILA ANDEYARA FERRAZ DE VASCONCE-
LOS/SP. QDR.: 05 LOTE: P/02 03 A. O NOTIFICA-
DO TEM O PRAZO DE 08 (OITO) DIAS PARA RE-
GULARIZAR SUA SITUAÇÃO NA PREFEITURA 
MUNICIPAL E PRAZO DE 08 (OITO) DIAS PARA 
APRESENTAR DEFESA OU PAGAR A MULTA, 
CONFORME ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.

AUTO DE INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DE MULTA 
Nº 22101 - PROCESSO 6848/2021 AO SR(A) MA-
RIANGELA DE MORAES - ENDEREÇO DE AVI-
SO RUA FRANCISCA, 21 VILA ANDEYARA FER-
RAZ DE VASCONCELOS/SP. MULTA POR NÃO 
ATENDER AUTO 24817 LOTE DE CLASSIFICA-
ÇÃO 10.0008.0023 000 RUA FRANCISCA, 21 
VILA ANDEYARA FERRAZ DE VASCONCELOS/
SP. QDR.: 05 LOTE: P/02 03 A. O NOTIFICADO 
TEM O PRAZO DE 08 (OITO) DIAS PARA RE-
GULARIZAR SUA SITUAÇÃO NA PREFEITURA 
MUNICIPAL E PRAZO DE 08 (OITO) DIAS PARA 
APRESENTAR DEFESA OU PAGAR A MULTA, 
CONFORME ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.

CANCELAMENTO DOS AUTOS DE NOTIFICA-
ÇÃO 21051 E 21549 - PROCESSO 6644/2020 
- REPRESENTADO POR LUCIA BASSAN 
BORGES - LOTES DE CLASSIFICAÇÃO 
20.0078.0062--000/ 0096--000 - RUA JACOMO 
ZANCHETTA, 615/ 613 - FERRAZ DE VASCON-
CELOS/SP. QDR.: NT LOTE: P/8.

AUTO DE INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DE MUL-
TA Nº 22205 - PROCESSO 17506/2019 - A SR(A) 
ERALDO MATEUS DA SILVA - ENDEREÇO RUA 
COLOMBIA, 81 - JARDIM MELILO - FERRAZ DE 
VASCONCELOS/SP. MULTA POR PARCELA-
MENTO DO SOLO SEM LICENÇA -- O NOTIFI-
CADO TEM O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA 
APRESENTAR DEFESA OU PAGAR A MULTA, 
CONFORME ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.

CONCEDIDO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
PARA ATENDER AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 
21052 - PROCESSO 6644/2020 - REPRESEN-
TADO POR LUCIA BASSAN BORGES - LOTE 
DE CLASSIFICAÇÃO 20.0078.0064--000 - RUA 
JACOMO ZANCHETTA, 595 - FERRAZ DE VAS-
CONCELOS/SP. QDR.: NT LOTE: 06.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 22103 - PRO-
CESSO 9133/2021 - A SR(A) JOÃO DE SOUZA 
OLIVEIRA - ENDEREÇO DE AVISO RUA JERO-
NIMO DE BARROS, 203, CASA 02 - CIDADE 
LIDER - SÃO PAULO/SP. PROVIDENCIAR A 
LIMPEZA E A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA -- 
LOTE DE CLASSIFICAÇÃO 24.0021.0005--000 
- RUA MARIA JUSTINA MACIEL, S/Nº - JARDIM 
SANTA ISABEL - FERRAZ DE VASCONCELOS/
SP. QDR.: B LOTE: 5A. O NOTIFICADO TEM O 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA REGULA-
RIZAR SUA SITUAÇÃO NA PREFEITURA MU-
NICIPAL E PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA 
APRESENTAR DEFESA OU PAGAR A MULTA, 
CONFORME ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.

CONCEDIDO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
PARA ATENDER AUTOS DE NOTIFICAÇÃO Nº 
21547 E 21548 - PROCESSO 6644/2020 - REPRE-
SENTADO POR LUCIA BASSAN BORGES - LOTES 
DE CLASSIFICAÇÃO 20.0078.0097--000/ 0063--000 
- RUA JACOMO ZANCHETTA, 605/ 609 - FERRAZ 
DE VASCONCELOS/SP. QDR.: NT LOTE: P/07.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 22102 - PROCES-
SO 9132/2021 - A SR(A) EDGAR ALVES DA SIL-
VA - ENDEREÇO DE AVISO RUA DA VARZEA, 
414 CASA 26 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO/
SP. PROVIDENCIAR A LIMPEZ DA CALÇADA 
E A RECONSTRUÇÃO DA MESMA -- LOTE 
DE CLASSIFICAÇÃO 24.0002.0007--000 - RUA 
MARIA JUSTINA MACIEL, 227 - JARDIM SAN-
TA ISABEL - FERRAZ DE VASCONCELOS/SP. 
QDR.: C LOTE: 17B. O NOTIFICADO TEM O 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA REGULA-
RIZAR SUA SITUAÇÃO NA PREFEITURA MU-
NICIPAL E PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA 
APRESENTAR DEFESA OU PAGAR A MULTA, 
CONFORME ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 22105 - PROCES-
SO 9134/2021 - AO SR(A) CANDIDO CUSTO-
DIO PEREIRA - ENDEREÇO DE AVISO RUA 
JOSEFINA FREGONESI CAUVILLA, 147 - VILA 
JAMIL - FERRAZ DE VASCONCELOS/SP. 
PROVIDENCIAR A CONSTRUÇÃO DO MURO 
E CALÇADA -- LOTE DE CLASSIFICAÇÃO 
24.0002.0084--000 - RUA MARIA JUSTINA MA-
CIEL, 45 - JARDIM SANTA ISABEL - FERRAZ 
DE VASCONCELOS/SP. QDR.: A LOTE: 05--B. 
O NOTIFICADO TEM O PRAZO DE 30 (TRIN-
TA) DIAS PARA REGULARIZAR SUA SITUA-
ÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL E PRAZO 
DE 30 (TRINTA) DIAS PARA APRESENTAR 
DEFESA OU PAGAR A MULTA, CONFORME 
ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 22106 - PROCESSO 
9083/2021 - A SOCIEDADE REINO UNIDOS PART. 
LTDA - ENDEREÇO DE AVISO AVENIDA LIBERDA-
DE, 267, SALA 01 - JARDIM ALVORADA -- OSAS-
CO/SP. PROVIDENCIAR A LIMPEZA E CALÇADA 
-- LOTE DE CLASSIFICAÇÃO 24.0020.0087--000 
- RUA MARIA JUSTINA MACIEL, S/Nº - JARDIM 
SANTA ISABEL - FERRAZ DE VASCONCELOS/SP. 
QDR.: C LOTE: 1--B. O NOTIFICADO TEM O PRA-
ZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA REGULARIZAR 
SUA SITUAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL E 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA APRESEN-
TAR DEFESA OU PAGAR A MULTA, CONFORME 
ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 22107 - PROCES-
SO 9073/2021 - A SOCIEDADE REINO UNIDOS 
PART. LTDA - ENDEREÇO DE AVISO AVENIDA 
LIBERDADE, 267, SALA 01 - JARDIM ALVORA-
DA -- OSASCO/SP. APRESENTAR A PLANTA 
APROVADA PELA PREFEITURA -- LOTE DE 
CLASSIFICAÇÃO 24.0021.0043--000 - RUA 
MARIA JUSTINA MACIEL, 146 - JARDIM SAN-
TA ISABEL - FERRAZ DE VASCONCELOS/SP. 
QDR.: B LOTE: 13. O NOTIFICADO TEM O 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA REGULA-
RIZAR SUA SITUAÇÃO NA PREFEITURA MU-
NICIPAL E PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA 
APRESENTAR DEFESA OU PAGAR A MULTA, 
CONFORME ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.
AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 22109 - PRO-
CESSO 7144/2021 - AO SR(A) MARISA VIEIRA 
QUEIROZ - ENDEREÇO DE AVISO RUA JACO-
MO ZANCHETTA, 347 - SÍTIO PAREDÃO - FER-
RAZ DE VASCONCELOS/SP. APRESENTAR 
A PLANTA APROVADA PELA PREFEITURA 
-- LOTE DE CLASSIFICAÇÃO 20.0009.0013--
000 - RUA JACOMO ZANCHETTA, 347 - SÍTIO 
PAREDÃO - FERRAZ DE VASCONCELOS/SP. 
QDR.: NT LOTE: NT. O NOTIFICADO TEM O 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA REGULA-
RIZAR SUA SITUAÇÃO NA PREFEITURA MU-
NICIPAL E PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA 
APRESENTAR DEFESA OU PAGAR A MULTA, 
CONFORME ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 22112 - PROCES-
SO 9080/2021 - A SRA(A) JOSÉ GILSON DA C. 
CARMO - ENDEREÇO DE AVISO RUA LUZ DO 
SOL, 147 - COHAB JOSÉ BONIFÁCIO - SÃO 
PAULO/SP. PROVIDENCIAR A CONSTRUÇÃO 
DO MURO E CALÇADA NO LOTE INDICADO -- 
LOTE DE CLASSIFICAÇÃO 24.0020.0072--000 
- RUA MARIA JUSTINA MACIEL, S/Nº - JARDIM 
SANTA ISABEL - FERRAZ DE VASCONCELOS/
SP. QDR.: C LOTE: 16B. O NOTIFICADO TEM O 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA REGULA-
RIZAR SUA SITUAÇÃO NA PREFEITURA MU-
NICIPAL E PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA 
APRESENTAR DEFESA OU PAGAR A MULTA, 
CONFORME ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 22111 - PROCES-
SO Nº 9130/2021 - AO SR(A) BIANCA MAR-
QUES C. RAMOS E S/MD - ENDEREÇO DE 
AVISO RUA MARIA JUSTINA MACIEL, 76 - JAR-
DIM SANTA ISABEL - FERRAZ DE VASCONCE-
LOS/SP. APRESENTAR PLANTA APROVADA 
PELA PREFEITURA -- LOTE DE CLASSIFICA-
ÇÃO 24.0021.0036--000 - RUA MARIA JUSTINA 
MACIEL, 76 - JARDIM SANTA ISABEL - FER-
RAZ DE VASCONCELOS/SP. QDR.: B LOTE: 
07--B. O NOTIFICADO TEM O PRAZO DE 30 
(TRINTA) DIAS PARA REGULARIZAR SUA SI-
TUAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL E PRA-
ZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA APRESENTAR 
DEFESA OU PAGAR A MULTA, CONFORME 
ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 22113 - PROCES-
SO 9087/2021 - A SOCIEDADE REINOS UNIDOS 
PART. LTDA - ENDEREÇO DE AVISO AVENIDA 
LIBERDADE, 267, SALA 01 - JARDIM ALVORA-
DA - SÃO PAULO/SP. PROVIDENCIAR A CONS-
TRUÇÃO DA CALÇADA -- LOTE DE CLASSI-
FICAÇÃO 24.0021.0044--000 - RUA MARIA 
JUSTINA MACIEL, S/Nº -- JARDIM SANTA ISA-
BEL - FERRAZ DE VASCONCELOS/SP. QDR.: B 
LOTE: 13, 14, 15 E 16. O NOTIFICADO TEM O 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA REGULA-
RIZAR SUA SITUAÇÃO NA PREFEITURA MU-
NICIPAL E PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA 
APRESENTAR DEFESA OU PAGAR A MULTA, 
CONFORME ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 22114 - PROCES-
SO 8275/2021 - AO SR(A) EDMILSON TAFUNE 
MACEDO - ENDEREÇO DE AVISO RUA MIN. 
MARCOS FREIRE, 179 - JARDIM SANTA ROSA 
- FERRAZ DE VASCONCELOS/SP. APRESEN-
TAR A PLANTA APROVADA PELA PREFEITU-
RA -- LOTE DE CLASSIFICAÇÃO 11.0041.0018-
-000 - RUA BENEDITA S. LEITE, 27 - JARDIM 
ALBINO - FERRAZ DE VASCONCELOS/SP. 
QDR.: B LOTE: 31. O NOTIFICADO TEM O 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA REGULA-
RIZAR SUA SITUAÇÃO NA PREFEITURA MU-
NICIPAL E PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA 
APRESENTAR DEFESA OU PAGAR A MULTA, 
CONFORME ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 22115 - PROCESSO 
8284/2021 - A SR(A) VALDEMAR LIMA DA SILVA 
- ENDEREÇO DE AVISO RUA BENEDITA L. SE-
BASTIÃO, 88 - JARDIM ALBINO I - FERRAZ DE 
VASCONCELOS/SP. APRESENTAR A PLANTA 
APROVADA PELA PREFEITURA -- LOTE DE CLAS-
SIFICAÇÃO 11.0027.0052--000 - RUA BENEDITA L. 
SEBASTIÃO, 88 - JARDIM ALBINO I - FERRAZ DE 
VASCONCELOS/SP. QDR.: B LOTE: 24. O NOTIFI-
CADO TEM O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA 
REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO NA PREFEITURA 
MUNICIPAL E PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA 
APRESENTAR DEFESA OU PAGAR A MULTA, 
CONFORME ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 22116 - PROCESSO 
8273/2021 - A SR(A) FANCISCO PORTO E DALVA 
D. OLIVEIRA - ENDEREÇO DE AVISO RUA BE-
NEDITA L. SEBASTIÃO, 198 - JARDIM ALBINO 
2 - FERRAZ DE VASCONCELOS/SP. APRESEN-
TAR PLANTA APROVADA PELA PREFEITURA 
-- LOTE DE CLASSIFICAÇÃO 11.0041.0013--000 
- RUA BENEDITA L. SEBASTIÃO, 198 - JARDIM 
ALBINO 2 - FERRAZ DE VASCONCELOS/SP. 
QDR.: C LOTE: 02. O NOTIFICADO TEM O PRA-
ZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA REGULARIZAR 
SUA SITUAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL E 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA APRESEN-
TAR DEFESA OU PAGAR A MULTA, CONFORME 
ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 22117 - PROCES-
SO 9152/2021 - A SR(A) WAGNER ALEXANDRE 
OLIVEIRA - ENDEREÇO DE AVISO RUA PILAR 
DO SUL, 266 - JARDIM HELENA -- GUAIANA-
ZES - SÃO PAULO/SP. APRESENTAR PLANTA 
APROVADA PELA PREFEITURA -- LOTE DE 
CLASSIFICAÇÃO 24.0020.0027--000 - RUA 
MARIA JUSTINA MACIEL, 15 - JARDIM SAN-
TA ISABEL - FERRAZ DE VASCONCELOS/SP. 
QDR.: A LOTE: 04--A. O NOTIFICADO TEM O 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA REGULA-
RIZAR SUA SITUAÇÃO NA PREFEITURA MU-
NICIPAL E PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA 
APRESENTAR DEFESA OU PAGAR A MULTA, 
CONFORME ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 22118 - PROCESSO 
8283/2021 - A IMOBILIÁRIA SANTA MARGARIDA 
LTDA - ENDEREÇO DE AVISO AV. LIBERDADE, 
65 - CONJ. 703 - SÃO PAULO/SP. APRESEN-
TAR PLANTA APROVADA PELA PREFEITURA 
-- LOTE DE CLASSIFICAÇÃO 11.0027.0053--000 
- RUA BENEDITA L. SEBASTIÃO, 94 - JARDIM 
ALNBINO I - FERRAZ DE VASCONCELOS/SP. 
QDR.: B LOTE: 25. O NOTIFICADO TEM O PRA-
ZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA REGULARIZAR 
SUA SITUAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL E 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA APRESEN-
TAR DEFESA OU PAGAR A MULTA, CONFORME 
ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 22119 - PROCESSO 
8288/2021 - A IMOBILIÁRIA SANTA MARGARIDA 
LTDA - ENDEREÇO DE AVISO AV. LIBERDADE, 
65 - CONJ. 703 - SÃO PAULO/SP. APRESEN-
TAR PLANTA APROVADA PELA PREFEITURA 
-- LOTE DE CLASSIFICAÇÃO 11.0041.0039--000 
- RUA BENEDITA L. SEBASTIÃO, 115 - JARDIM 
ALNBINO 2 - FERRAZ DE VASCONCELOS/SP. 
QDR.: B LOTE: 08. O NOTIFICADO TEM O PRA-
ZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA REGULARIZAR 
SUA SITUAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL E 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA APRESEN-
TAR DEFESA OU PAGAR A MULTA, CONFOR-
ME ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 22201 - PROCES-
SO 7415/2021 - A SRA(A) JOSÉ LUIZ CORREIA 
- ENDEREÇO DE AVISO RUA FRITZ HERMAN, 
13 - VILA SÃO JOÃO -- GUARULHOS/SP. PRO-
VIDENCIAR A CONCRETAGEM DA CALÇADA 
-- LOTE DE CLASSIFICAÇÃO 13.0087.0001--
000 - RUA MANOEL DE ABREU, ESQ. - VILA 
ARBAME - FERRAZ DE VASCONCELOS/SP. 
QDR.: B LOTE: 33. O NOTIFICADO TEM O 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA REGU-
LARIZAR SUA SITUAÇÃO NA PREFEITURA 
MUNICIPAL E PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA 
APRESENTAR DEFESA OU PAGAR A MULTA, 
CONFORME ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 22202 - PROCES-
SO 7411/2021 - A SRA(A) VICENÇA R. EUSEBIO 
PIMENTEL - ENDEREÇO DE AVISO RUA DAS 
MARGARIDAS, 815 - VILA SANTA MARGARIDA 
- FERRAZ DE VASCONCELOS/SP. PROVIDEN-
CIAR A CONCRETAGEM DA CALÇADA -- LOTE 
DE CLASSIFICAÇÃO 13.0015.0001--000 - RUA 
DAS MARGARIDAS, 815 - VILA SANTA MARGA-
RIDA - FERRAZ DE VASCONCELOS/SP. QDR.: 
26 LOTE: 1. O NOTIFICADO TEM O PRAZO DE 
30 (TRINTA) DIAS PARA REGULARIZAR SUA 
SITUAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL E 
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA APRESENTAR 
DEFESA OU PAGAR A MULTA, CONFORME 
ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 22203 - PROCES-
SO 6953/2021 - A SRA(A) JOSÉ APARECIDO 
LOBO RODRIGUES - ENDEREÇO DE AVISO 
RUA LUIZ NOVAES, ESQ, 339 -- VILA SANTA 
MARGARIDA - FERRAZ DE VASCONCELOS/SP. 
PROVIDENCIAR A CONCRETAGEM DA CALÇA-
DA -- LOTE DE CLASSIFICAÇÃO 13.0023.0001-
-000 - RUA LUIZ NOVAES, ESQ, 339 -- VILA 
SANTA MARGARIDA - FERRAZ DE VASCON-
CELOS/SP. QDR.: 15 LOTE: 1. O NOTIFICADO 
TEM O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA RE-
GULARIZAR SUA SITUAÇÃO NA PREFEITURA 
MUNICIPAL E PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA 
APRESENTAR DEFESA OU PAGAR A MULTA, 
CONFORME ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.

CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE MULTA Nº 24841 - PROCESSO 
7584/2021 - AO SR JOSÉ CARLOS FERNANDES 
-- LOTE DE CLASSIFICAÇÃO 13.0045.0019--
000 -- SITO A RUA MARIA ISABEL S. TEMPO-
RIM - JARDIM LUIZ MAURO - FERRAZ DE VAS-
CONCELOS/SP. QDR: B LOTE: P/15--E.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 24800 - PRO-
CESSO 7927/2021 - A JHR ADMINISTRAÇÃO 
DE BENS LTDA - ENDEREÇO DE AVISO AV. 
PRESIDENTE TANCREDO DE ALMIEDA NE-
VES, 2300 - NÚCLEO ITAIM - FERRAZ DE 
VASCONCELOS/SP. PROVIDENCIAR A LIM-
PEZA DO IMÓVEL -- LOTE DE CLASSIFICA-
ÇÃO 14.0020.0006--000 - AV. PRESIDENTE 
TANCREDO DE ALMIEDA NEVES, 2300 - NÚ-
CLEO ITAIM - FERRAZ DE VASCONCELOS/SP. 
QDR.: H LOTE: 386--A. O NOTIFICADO TEM O 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA REGULA-
RIZAR SUA SITUAÇÃO NA PREFEITURA MU-
NICIPAL E PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA 
APRESENTAR DEFESA OU PAGAR A MULTA, 
CONFORME ARTIGO 34º LEI 3.240/2015.

CANCELAMENTO DO AUTO 22111 - PROCES-
SO 9130/2021 - BIANCA MARQUES C. RAMOS 
-- LOTE DE CLASSIFICAÇÃO 24.0021.0036--
000 - RUA MARIA JUSTINA MACIEL, 76 - JAR-
DIM SANTA ISABEL - FERRAZ DE VASCONCE-
LOS/SP. QDR.: B LOTE: 07--B.

CANCELAMENTO DO AUTO DE NOTIFICA-
ÇÃO Nº 24798 - PROCESSO 6967/2021 - A 
SRA(A) SÉRGIO LUIZ DE SOUZA -LOTE DE 
CLASSIFICAÇÃO 12.0015.0013--000 - RUA TA-
PAJOS, 31/21 - VILA SANTO ANTONIO - FER-
RAZ DE VASCONCELOS/SP. QDR.: 7 LOTE: 13.

PROCESSO Nº 7276/2020 - CONCEDIDO PRA-
ZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA ATENDI-
MENTO DAS NOTIFICAÇÕES 21547 E 21548 
- A SR(A) LUCIA BASSAN BORGES - LOTE DE 
CLASSIFICAÇÃO 20.0078.0097--000/ 0063--
000 - RUA JACOMO ZANCHETTA, 605/609 - SÍ-
TIO PAREDÃO - FERRAZ DE VASCONCELOS/
SP. QDR.: NT LOTE: P/7.

PROCESSO Nº 7277/2020 - CONCEDIDO 
PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA ATEN-
DIMENTO DA NOTIFICAÇÃO 21052 - A SR(A) 
LUCIA BASSAN BORGES - LOTE DE CLASSI-
FICAÇÃO 20.0078.0064--000 - RUA JACOMO 
ZANCHETTA, 595 - SÍTIO PAREDÃO - FERRAZ 
DE VASCONCELOS/SP. QDR.: NT LOTE: 06.

CONCEDIDO PRAZO DE 60 (SESSENTA) 
DIAS PARA ATENDER AUTO DE NOTIFICA-
ÇÃO 24792 - PROCESSO 6959/2021 - JOSÉ 
MARQUES -- LOTE DE CLASSIFICAÇÃO 
12.0004.0021--000 - RUA GILDA, 233 - VILA DO 
AMERICANO - FERRAZ DE VASCONCELOS/
SP. QDR.: M LOTE: 5--P/A.

SECRETARIA DE SAÚDE

PROCESSO 10963/2021 ALTERAÇÃO DE DA-
DOS CADASTRAIS - DROGARIA CAMPEÃ PO-
PULAR PERUS LTDA/ AVENIDA QUINZE DE 
NOVEMBRO,12 FERRAZ DE VASC./ ASSUN-
ÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE 
LEANDRA CARAÇA FERREIRA

PROCESSO 10964/2021 ALTERAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS - DROGARIA CAMPEÃ POPULAR 
PERUS LTDA/ AVENIDA QUINZE DE NOVEM-
BRO,12 FERRAZ DE VASC./ BAIXA DE RESPON-
SABILIDADE TÉCNICA DE ALEX SANDER CARAÇA

PROCESSO 11326/2021 ALTERAÇÃO DE DA-
DOS CADASTRAIS – DELTA FARMA EIRELI/ 
RUA TITO TEMPORIM,15 FERRAZ DE VASC./ 

BAIXA DE RESPONSABILIDADE LEGAL E 
TÉCNICO DE THAIZE DA SILVA CARVALHO
PROCESSO 10840/2021 ALTERAÇÃO DE DA-
DOS CADASTRAIS – DELTA FARMA EIRELI/ 
RUA TITO TEMPORIM,15 FERRAZ DE VASC./ 
ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL 
E TÉCNICO DE DOUGLAS DA SILVA PIRES

PROCESSO 6377/2021 LICENÇA DE FUNCIO-
NAMENTO – JULIANA ALINE GONÇALVES 
DE SOUZA-DROGARIA/ RUA SÃO JOÃO,779 
FERRAZ DE VASC./DEFERIDO EM 12/08/2021

PROCESSO 11272/2021 LICENÇA DE FUN-
CIONAMENTO – INSTITUTO SOCIAL HORI-
ZONTES DO SABER CEI ILDA MARIA THE-

REZA/ RUA JOSÉ MAZZUCA,230 FERRAZ DE 
VASC./ DEFERIDO EM 12/08/2021

PROCESSO 10962/2021 RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO-DROGARIA 
CAMPEA POPULAR PERUS LTDA/ AVENI-
DA QUINZE DE NOVEMBRO,12 FERRAZ DE 
VASC/ DEFERIDO EM 12/08/2021

PROCESSO 11089/2021 - CANCELAMENTO 
DE LICENÇA SANITÁRIA- OFTALMOMED CLÍ-
NICA DE OLHOS EIRELI/ AVENIDA XV DE NO-
VEMBRO,231ª FERRAZ DE VASCONCELOS


