
 
Página 1 de 6 

 
 

 
CNPJ: 12.333.746/0001-04 – Avenida Firmino Maia, s/n – Centro – Viçosa-AL 

 
 

 

 

EDITAL Nº 003/2020 – VIÇOSA/AL  
 
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PROMOVER A REALIZAÇÃO DE LIVES COM BASE NA LEI ALDIR BLANC  

 
 
 
 

A Prefeitura Municipal de Viçosa através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 
Turismo torna público que fará realizar Chamamento Público em nível municipal, regido pela 

LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 - Lei Aldir Blanc, pelo DECRETO FEDERAL 

Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020 e pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 742/2020, 

com a finalidade de instituir o Edital de Cadastramento Público para Concessão de 

Subsídios para Instituições Culturais e Premiação de Projetos para Aquisição de Bens e 

Serviços Culturais, que visa a realização de ações emergenciais destinadas ao setor cultural a 

serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 

nº 6, de 20 de março de 2020. 
 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Produções de “lives”: no município de Viçosa/AL, por intermédio de serviços especializados de 

som, filmagem e transmissão, ao vivo, pela internet, através de canal específico na plataforma 

Youtube, empresa prestadora de serviços especializadas em: som, filmagem e transmissão, ao vivo, 

pela internet, através de canal específico na plataforma Youtube; e, de igual modo contratar por 

intermédio de chamada pública de credenciamento com a finalidade de fomentar atividades artísticas 

e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes socias e 

outras plataformas digitais, com o intuito de atender objetivo preconizado no Inciso III, do artigo 2° 

da Lei Federal n° 14.017, de 29/06/2020 conhecida como Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.do 

município de Viçosa - AL. 

 
1.2. Entende-se por “iniciativa”, o conjunto de ações e atividades relevantes 
desenvolvidas pela instituição, coletivo ou artista comprovando a sua atuação na 
promoção da cultura. 

 

1.3. A iniciativa de que trata o subitem 1.1 deverá ser apresentada de acordo com os 

“ANEXO I, disponibilizado no site www.vicosa.al.gov.br, ou disponibilizado no Prédio 
da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, devendo o proponente seguir o 

padrão aplicado no documento. 
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2. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

2.1. Os recursos necessários para o desenvolvimento desta ação são oriundos da 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Viçosa, com o aporte 
financeiro de R$ 74.819,54 (setenta e quatro mil oitocentos e dezenove reais e 

cinquenta e quatro centavos). 

 

2.2. As despesas decorrentes da realização deste objeto estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Viçosa, na classificação 
abaixo: 
 

ÓRGÃO 1200- SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA, 
ESPORTE E TURISMO 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1212- SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA, 
ESPORTE E TURISMO 

FUNÇÃO 13-CULTURA 
SUBFUNÇÃO 392-DIFUSÃO CULTURAL 
PROGRAMA 0010-PROGRAMA CULTURA 

VIVA 
AÇÃO (PROJETO/ATIVIDADE 1080-MANUTENÇÃO AÇÕES 

DE EMERGÊNCIA CULTURAL-
LEI ALDIR BLANC 

FONTE DE RECURSO  
339041-CONTRIBUIÇÕES 54.000.00 
3390.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA 

33.200,00 

3390.36- SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 48.900,00 
3390.39- SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA 

74.819,54 

 
TOTAL 

210,919,54 

  
 

3. DO RESPONSABILIDADE DA EMPRESA 

 

3.1. Com o recurso oriundo do apresentado a contratante poderá pagar gastos relativos à 
manutenção da atividade cultural, bem como pagar despesas que se façam necessárias para 
o funcionamento das atividades desenvolvidas, podendo incluir despesas realizadas com: 

I - internet; 

- transporte; 

III - aluguel; 

IV - telefone; 
V - consumo de água e luz; e 

VI - outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário. 
 
 

 

4.  Critérios 
 

  4.1. A empresa prestadora de serviço deverá comprovar residência no município; 

4.2 Todas as certidões regulares – CNDS; 
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4.3 Todos os documentos (cópias) – CPF, RG, Comprovante de residência; ter conta no Banco 

do Brasil; 

 

4.4 fica estabelecido que o credenciamento será com base no cadastro Municipal de Artistas        

realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo; 

 

4.5. A empresa deverá contratar por intermédio de chamada pública de credenciamento artistas 

/ bandas para atividades artísticas a serem transmitidas pela internet; 

 

4.6. Fica de responsabilidade da empresa a contratação, a realização da transmissão como o 

pagamento pelo trabalho executado dos artistas; 

 

4.7.   A empresa se responsabilizará para não alusão da imagem do órgão Municipal e do gestor, 

visto que, se trata de ano eleitoral e o auxílio emergencial não possui caráter de cunho político; 

 

4.8.A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo não se responsabiliza por 

documentos anexados de maneira equivocada; 

 

4.9.  Quaisquer despesas que venham a surgir não serão de responsabilidade do Órgão 

Municipal ou do Gestor, e sim da empresa selecionada; 

 

 4.10 A empresa deverá prestar serviço: hospedagem e manutenção de web site; som, filmagem 

e transmissão, ao vivo, pela internet, através de canal específico na plataforma Youtube; 

 

4.11. A empresa deverá realizar 06 “lives”, com duração de 3hs cada. Seu gasto no total de 

47.319,54; 

 

4.12 A empresa deverá realizar as produções on-line, ao vivo, de apresentações de artistas, 

músicos que envolvem ritmos diferenciados vigentes no município, 15 apresentações; sendo 10 

categorias banda e 05 categorias voz e violão, divididas nas 06 (seis) lives. Sendo 10 bandas no 

valor de 2.500,00 (dois mil e quinhentos) sendo 05 voz e violão no valor de 500,00 (quinhentos 

reais) Valor da Ação: 27.500,00 

 
 

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

5.1.  Poderão participar deste Chamamento Público empresa que tenham desenvolvido 

atividades culturais no município de Viçosa nos últimos 24 meses de forma comprovada por 

meio do preenchimento dos anexos, constituídos como pessoas jurídicas ou pessoas físicas. 
 

5.2. Fica vedada a participação neste Chamamento Público empresas vinculadas aos grupos 

empresariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S. 

 

5.4. Somente será aceita 01 (uma) inscrição por instituição ou empresa. 
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6. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

 

6.1. O prazo para a realização das inscrições será de 00h do dia 10/11/2020 às 23:59h do 

dia 17/11/2020, horário de Brasília, e serão realizadas gratuitamente na Casa da Cultura José 
Maria de Melo, situado na Avenida Firmino Maia, s/nº - Centro – Viçosa/AL. 

 

 

6.2. A empresa deverá apresentar: Cópia do Estatuto Social e Ata de Eleição da Diretoria da 
Instituição, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas – CNPJ, Certidão de Regularidade com a 

Fazenda Estadual, Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal, Certidão Quanto a 
Dívida Ativa da União, Certidão de Regularidade com FGTS, número da conta bancária da 

instituição, cópia dos documentos do responsável: RG, CPF e comprovante de residência. 

 

6.3. Será desclassificada a empresa que apresentar no ato da inscrição 
documento fraudulento; 

 

6.4. As informações e os anexos que integram a inscrição não poderão ser alterados, 
suprimidos ou substituídos depois de finalizada a inscrição. 

 

6.5. A data a ser considerada para o efetivo recebimento das informações será a data de 
recebimento da inscrição e anexos. 

 

7. DA ETAPA DE ADMISSIBILIDADE DAS INSCRIÇÕES 

 

 

7.1. Serão inadmitidas as inscrições que não cumprirem todos as regras deste edital. 

 

7.2. Caberá a interposição de recurso da inadmissibilidade da inscrição, no prazo de 03 (três) 

dias, contados a partir da publicação da lista de inscrições admitidas e não admitidas, pelo 

Formulário de Recurso (Anexo II) a ser encaminhado, exclusivamente, via o mesmo e-mail. 
 

7.3. Os recursos de inadmissibilidade serão avaliados pela Secretaria de Cultura e o resultado 
será disponibilizado no mesmo site descrito no item 1.3 em até 05 (cinco) dias após o término 
do prazo de interposição de recurso, caberá ao interessado acompanhar o resultado do recurso 
pelo site. 

 

7.4. Para efeito da averiguação do prazo previsto, a data da interposição do recurso a ser 
considerada será a de recebimento do e-mail. 

 

7.5. Os recursos para admissibilidade de inscrições extemporâneos não serão apreciados. 

 

 

8. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E 

CONTRAPARTIDA 
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8.1. Em relação a Prestação de Contas, os mesmos deverão prestar contas da utilização do 

recurso junto a Secretaria de Cultura em até 10 (dez) dias após a execução dos serviços/lives, 

devendo a pasta cultural, após aprovação da prestação de contas, encaminhar toda a 

documentação à Secretaria de Finanças e Planejamento Econômico para que o mesmo seja 

anexado ao respectivo processo administrativo. 
 

8.2. Junto à prestação de contas as empresas deverão anexar: recibos, notas fiscais, relatório 
escrito e/ou fotográfico dos gastos relativos à manutenção da atividade cultural, bem como 

das despesas que se fizeram necessárias para o funcionamento e manutenção das atividades 
desenvolvidas e qualquer tipo de comprovante de utilização do uso do recurso. 

 

9. DOS PRAZOS 

 

 Etapa Data 

1 Publicação do Edital 10/11/2020 

2 Prazo de Inscrições 10/11/2020 a 17/11/2020 

3 Análise das Inscrições 17/11/2020 a 18/11/2020 

4 
Divulgação do resultado de 

19/11/2020 
inscrições admitidas ou não   

5 Prazo para recurso de admissão 23/11/2020 a 24/11/2020 

6 Análise dos recursos de admissão 24/11/2020 

7 
Divulgação do resultado do recurso 

25/11/2020 
da fase de admissão   

8 Divulgação do Resultado Final 26/11/2020 

9 Pagamento dos Prêmios 27/11/2020 

10 Pagamento do Subsídio parcela única 30/11/2020 

11 Prestação de Contas 01/12/2020 a 10/12/2020 

 

Viçosa, 09 de novembro de 2020. 
 
 
 
 

________________________________________ 

Jader Costa Tenório 

Secretário de Cultura, Esporte e Turismo 
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ANEXO I  

 

 

 

EDITAL Nº 003/2020 - SMCET 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PROMOVER A REALIZAÇÃO DE LIVES COM BASE NA LEI ALDIR 

BLANC  

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

NOME DA EMPRESA: 
 

CNPJ: 

 

 

1 - APRESENTAÇÃO 
(Deverá constar de forma ampla e objetiva todas as informações sobre a empresa, tempo 
de funcionamento ou fundação) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


