
 

 

 

 

Edital de retificação 01 do Chamamento Público n° 001/2020 

1- No item 5, subitem 5.1, o Item II passa a ter a seguinte redação: 

 

II – Portfólio ou documentação que comprove a atuação cultural do 

espaço do requerente, podendo ser constituída de fotografias, vídeos, 

declarações, matéria jornalística, publicações em redes sociais, links 

de sites, dentre outros, que demonstrem o histórico do espaço e/ou sua 

função cultural no Município; (Dossiê, Memorial Histórico Descritivo 

da Entidade) 

a) A comprovação de atuação social ou profissional nas áreas artística 

e cultural de que trata este inciso deverá ser preenchida conforme 

o Modelo de Autodeclaração em anexo 

 

2- No item 6, acrescenta-se o subitem 6.2 com a seguinte redação: 

6.2 O pagamento dos recursos fica condicionado à verificação de 

elegibilidade do beneficiário, realizada por meio de consulta prévia a base 

de dados em âmbito federal disponibilizada pelo Ministério do Turismo, 

conforme Art. 2º, § 5º da lei 14.017, de 29 de junho de 2020. 

3- O parágrafo 2 do item 10, subitem 10.1, passa a ter a seguinte redação: 

§ 2º A prestação de contas será composta por comprovantes de pagamento 

de despesas de manutenção da atividade cultural do beneficiário, relatório 

fotográfico (quando for o caso), por registros de vídeos (quando for o caso) 

e registros cadastrais que comprovem o benefício a ser alcançado.  

4-O parágrafo 3 do item 10, subitem 10.1, passa a ter a seguinte redação: 

§ 3º A não prestação de contas, ou a inconsistência na prestação de contas, 

implicará na devolução do valor recebido e apuração da responsabilidade 

administrativa quando houver indícios de irregularidade. 

 

 



 

 

 

 

SELEÇÃO 

A etapa de seleção, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada 

pelo Comitê Avaliador Municipal e terá como função exclusiva, neste 

Edital de chamamento Público, examinar o conteúdo das propostas de 

acordo com os critérios aqui estabelecidos. 

Nesta etapa, o Comitê Avaliador Municipal realizará a análise de mérito 

das propostas habilitadas na etapa anterior. A análise de mérito consiste na 

avaliação individual, pelos membros do Comitê Avaliador Municipal, 

conforme os critérios e pontuação estabelecidos: 

 

Critério Pontuação 

a) Inovação e criatividade da proposta 00 a 10 pontos 

b) Relevância e aplicabilidade da proposta de contra partida em 

Jaguarão 

 

00 a  10 pontos 

c) Potencial de impacto para o retorno pos pandemia 00 a 10 pontos 

d) avaliação da capaciade tecnico-operacional por meio de portifolio 

apresentado  

00 a 10 pontos 

e) Adequação do pojeto ao valor proposto  

00 a 10 pontos 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Modelo- FORMAS DE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO SOCIAL OU 

PROFISSIONAL NAS ÁREAS ARTÍSTICA E CULTURAL DE QUE 

TRATA O INCISO I DO CAPUT DO ART. 4º MODELO DE 

AUTODECLARAÇÃO (OPÇÃO 1) DADOS DO REQUERENTE  

Nome completo: _____________________________________________ 

Endereço residencial: _________________________________________  

Município: ________________  

Unidade da Federação: ________  

CNPJ: __________________  

Data/Local de expedição: ______________  

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA COMPROVAÇÃO DE 

ATUAÇÃO NAS ÁREAS ARTÍSTICA E CULTURAL (OPÇÃO 2)  

Para fins de comprovação de atuação social ou profissional nas áreas 

artística e cultural nos vinte quatro meses anteriores à data de publicação da 

Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, poderão ser apresentados os 

seguintes documentos:  

I - imagens: fotografias; b) vídeos; c) mídias digitais;  

II - cartazes; 

III - catálogos;  

IV - reportagens;  

V - material publicitário; ou  

VI - contratos anteriores.  

Os documentos deverão ser apresentados em formato digital e, 

preferencialmente, incluir o endereço eletrônico de portais ou redes sociais 

em que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

Projetos enviados antes da retificação, poderão enviar suas retificações. 
 


