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EDITAL Nº 004/2020 

O MUNICIPIO DE MANTENA, representado pelo Prefeito Municipal, o Excelentíssimo Senhor 

JOÃO RUFINO SOBRINHO, através da Secretaria Municipal de Cultura, no uso de suas 

atribuições legais e com base na modalidade Chamamento Público da Lei n° 8.666/1993, na Lei 

Federal de Emergência Cultural 14.017/2020, no Decreto Municipal n° 118, de 01 de outubro de 

2020 e nas condições e exigências estabelecidas neste Edital, TORNA PÚBLICO que selecionará 

professores de música, visando estimular a produção da cultura e a difusão de ações na área das 

artes, da cultura e da economia criativa, com base na legislação retro mencionada. 

1. DO OBJETO 

 

1.1 Selecionar professores de música de pessoas físicas e jurídicas de direito privado 

(com ou sem fins lucrativos) que desenvolvam a produção artística e 

disponibilizem conteúdos culturais, que receberão financiamento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) cada de forma a movimentar e produção cultural do 

município, considerando as seguintes diretrizes. 

a) Fomentar a produção artística nas diferentes áreas e segmentos culturais; 

b) Divulgar e valorizar os artistas municipais; 

c) Estimular o fazer artístico, desenvolvendo a economia criativa; 

d) Valorizar a liberdade criativa, a pluralidade e promover a diversidade cultural.  

      1.2. Os projetos apresentados deverão obrigatoriamente ser classificados na finalidade 

abaixo: 

Finalidade Modalidade Vagas Valor 

Professor de viola 10 cordas Pessoa Física/Jurídica 1 R$ 10.000,00 

Professor de sanfona Pessoa Física/Jurídica 1 R$ 10.000,00 

  

2. CONDIÇÕES DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Podem participar como proponentes deste edital: 

2.1.1. Pessoas Físicas domiciliadas em Mantena; 

2.1.2. Pessoas jurídicas com sede no Município de Mantena; 

 

3. DAS VEDAÇÕES 

 

a) Pessoas físicas menores de 18 anos (Lei 9.784/1999) 

b) Servidor público municipal; 

c) Membros da comissão emergencial da cultura; 
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d) Cônjuges ou companheiro e parentes de até segundo grau de membros da comissão 

emergencial da cultura; 

 

4. DO VALOR DISPONIVEL 

 

4.1 O recurso destinado a este edital é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

 

5. DAS ETAPAS E PRAZOS 

5.1 O presente edital será composto das seguintes etapas sucessivas: 

a) inscrições: 30/11/2020 a 16/12/2020 

b) Admissibilidade e seleção: 17/12/2020 a 18/12/2020 

c) Publicação dos aprovados: 21/12/2020 

d) Liberação dos recursos: 23/12/2020 

e) realização dos projetos: até 01/02/2021 

f) Prestação de contas: 30/07/2021 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

 

6.1  As inscrições serão feitas de forma presencial na sede da Secretaria Municipal de 

Cultura, na Rua Sete de Setembro, 739 – Centro – Mantena/MG, CEP: 35290-000 Fone: 

(33) 98880-2378 / 98828-9720, no horário das 8h às 16h. E-mail: 

cultura@mantena.mg.gov.br; 

 

6.2.  A inscrição fica limitada a um projeto por CPF ou CNPJ; 

 

6.3. O proponente deverá comparecer na Secretaria Municipal de Cultura para preencher 

o formulário e entregar a proposta no cadastro de inscrição. 

 

6.4.  O proponente é o responsável legal pela elaboração e execução das aulas, nos termos 

da legislação vigente, e deverá anexar os seguintes documentos ao entregar na Secretaria 

Municipal de Cultura: 

 

a) Se Pessoa Física: Cópia da identidade e do CPF, quando não conste o número no 

documento de identidade, Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

mailto:cultura@mantena.mg.gov.br
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b) Se Pessoa Jurídica: Cópia do CNPJ, Cópia autenticada do estatuto da entidade ou 

contrato social, Cópia da identidade e CPF do presidente ou diretor, Cópia do ato de 

eleição, se for o caso, Certidão Negativa do FGTS, Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas, Certidões Negativas da Receita Federal, Estadual e Municipal. 

 

7. DAS AULAS 

 

7.1. Os detalhes para como e onde ministrar as aulas deverão apresentados no ato da 

inscrição.  

 

7.2. O Cronograma de execução, previsto no formulário de apresentação da proposta, 

deverá ter duração mínima de 06 (seis) meses. 

 

7.3. Ao elaborar o cronograma, o proponente deverá considerar que haverá retenção na 

fonte de tributos. 

 

a) Imposto de Renda e INSS para pessoas físicas; 

b) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza para pessoas jurídicas. O Imposto de Renda 

é devido, embora, nesse caso, não ocorra retenção na fonte. 

 

7.4. Somente poderão ser comtemplados professores que possuam o instrumento para 

ministrar as aulas e local para lecionar adequado as legislações de distanciamento 

social e arejado. 

 

8. DA ANÁLISE DOS PROPOSTA 

 

8.1. A análise das propostas será feita em uma única fase, por uma Comissão Emergencial 

de Cultura composta por cinco nomes indicados por ato do Prefeito, em Portaria 

Municipal.  

8.2. As atividades da Comissão Emergencial de Cultura não serão remuneradas. 

8.3. Qualquer um dos membros da Comissão Emergencial de Cultura poderá se auto 

declarar suspeito e/ou impedido, e será substituído por outro membro no julgamento 

das propostas. 

8.4. Os trabalhos da Comissão Emergencial de Cultura registrados em ata, a qual será 

assinada pelos membros presentes e pela Presidência da Comissão. 

 

9. DA AVALIAÇÃO 

 

9.1. A pontuação final será o somatório das notas atribuídas para cada um dos seguintes 

critérios: 
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 Critérios Pontuação 

1 Disponibilidade 0 a 10 

2 Planejamento das aulas 0 a 10 

3 Legado e perspectiva de continuidade das ações do 

projeto 

0 a 10 

 

9.1.1  A pontuação final será atribuída considerando a somatória dos 05 membros da 

comissão de julgamento, 150 pontos. 

9.2.  As notas da pontuação serão de 0 a 10 para cada critério conforme segue: 

0 ponto Não atende ao critério 

01 a 05 pontos Atende ao critério 

06 a 09 pontos Atende Satisfatória ao critério 

10 pontos Atende totalmente ao critério 

 

      9.3  A pontuação mínima para classificação será de 75 (setenta e cinco) pontos, 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima.  

      9.4  Havendo empate a nota final dos proponentes, o desempate seguirá a seguinte ordem de 

pontuação dos critérios: 

      a) Maior nota no critério 1 

      b) Maior nota no critério 2 

      c) Maior nota no critério 3 

      

10. DIVULGAÇÃO DOS  RESULTADOS 

 

10.1 O Resultado da fase de seleção será registrado em ata e divulgado pelo Município 

no endereço www.mantena.mg.gov.br fazendo constar da publicação, conforme credito: 

 

a) Nome do Proponente; 

b) CPF do proponente; 

c) Classificação 

10.2  É de total responsabilidade do proponente, o acompanhamento de todas as fases do 

edital, inclusive do resultado dos recursos impetrados.  

 

 

http://www.mantena.mg.gov.br/
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11. DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

11.1. O RESULTADO FINAL do Edital será publicado no site do Município 

www.mantena.mg.gov.br, indicando os nomes dos classificados em ordem 

decrescente no dia 21 de dezembro do corrente ano, a homologação do resultado 

final deste edital, obedecendo os critérios e obedecendo a ordem de classificação dos 

candidatos, e fazendo constar na publicação: 

a) Nome do proponente; 

b) CPF do proponente; 

c) Classificação; 

d) Providencias a serem tomadas pelos selecionados; 

e) Os responsáveis pelos projetos selecionados deverão ser comunicados por e-mail, 

isentando-se o Município da responsabilidade por problemas técnicos que, por 

ventura, impliquem no não recebimento da mensagem pelo destinatário. 

 

 

12. DA CONTRATAÇÃO E DO PAGAMENTO 

 

12.1. A liberação de recursos será realizada na forma de empenho prévio e posterior 

liquidação, sendo necessário o envio de recibos ou nota fiscal. 

12.2. O proponente selecionado deverá entregar recibos correspondentes de 100% (cem por 

cento) do valor do projeto ou a nota fiscal no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos 

a partir da notificação do resultado na Secretaria Municipal de Cultura. 

 

12.3. Serão verificadas as seguintes situações do proponente no empenho prévio na 

liquidação. 

a) Situação de regularidade fiscal junto às esferas Municipal, Estadual e Federal; 

b) Caso seja verificada alguma situação de irregularidade, o produtor cultural terá 05 

(cinco) dias corridos para regulariza-la, podendo o contrato/pagamento ser 

rescindido/cancelado a partir de então. 

 

12.4. O proponente que não atender à forma e aos prazos previstos terá o contrato 

rescindido. 

 

12.5. Os recursos serão repassados em uma única parcela, diretamente na conta bancária 

indicada pelo selecionado, dia 23 de dezembro. 

 

 

 

 

 

http://www.mantena.mg.gov.br/
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13.  DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

13.1. Os PROPONENTES deverão prestar contas, comprovando seu bom e regular 

emprego, de 15 em 15 dias, apresentando na Secretaria Municipal de Cultura, lista de 

presença dos alunos e pequenos trechos de vídeos e/ou fotos da execução do projeto. 

 

13.2. O PROPONENTE comprovará, junto a Secretaria Municipal de Cultura, a aplicação 

dos recursos até 30 (trinta) dias após a conclusão do projeto.  

13.3. As prestações de contas incompletas, que não cumpriram as normas estabelecidas no 

presidente edital ou forem manifestamente inexequíveis serão reprovadas, cabendo a 

aplicação de multas e penalidades. 

 

13.4. A Secretaria Municipal de Cultura exercerá o acompanhamento e a fiscalização da 

execução dos projetos podendo exigir informações, a qualquer tempo, durante a 

realização e prestação de contas dos mesmos. 

 

 

14. DAS MARCAS 

 

14.1. Os professores contemplados por este edital deverão divulgar o apoio concedido de 

forma explicita, visível e destaca, colocando em seus produtos materiais de 

divulgação, sobre qualquer suporte físico ou eletrônico, a indicação Lei Aldir Blanc 

Mantena, a ser disponibilizado pela Secretaria Municipal de Cultura.  

 

14.2. A Secretaria Municipal de Cultura tem autorização para realizar ações promocionais 

e de assessoria de imprensa, bem como divulgar peças publicitárias vinculadas ao 

presente edital e aos contemplados.  

 

Prefeitura Municipal de Mantena, 30 de novembro de 2020. 

 

JOÃO RUFINO SOBRINHO 

Prefeito Municipal 


