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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICiPAしDE lしHA DAS FしORES

SECRETAR!A MUNICIPAしDE ESPORTE, CUしTURA E EVENTOS

TERMO DE REFERENCiA

1, APR鯵王N鵬CÅo

Buscando antecipar-Se COm PIanejamento e orientado pelo comunicado O6/2021 da Sec「etaria

Especial da Cuitura publicado em Ol dejulho de 2021, nO Diario Oficial da Uniao, a Prefeitura de

=ha das FIores- SE, POr meio da Secreta「ia Municipai de Esporte, Cuitura e Eventos elabora seu

termo de refer台ncia para o lanGamentO do蘭itai.

Como tambem com os dispositivos daしei 8.666/93 eiaborando dessa maneira um edital

COmPietamente ampIo, demo〔庇itico e distributivo em seus recursos e demanda do cen計io

Cultural do municipio de冊a das日ores場SE

Sabendo dos probIemas sociais enfrentados pelo munic佃io e muitas vezes os escassos recursos

Para aPlica軍o de uma po圃ca p鵬iica voItada para cuItura e com a oportunidade dos recursos

daしei Aidir BIanc, a Prefeitura de冊a das FIores- SE busca instrumentaliza「 os recu「sos e

transformar em projetos culturais e de carater distributivo.

Com a pubIica軍o do Decreto de Regulamenta軍o Municipal n9 001/2021, Publicado no Di諭o

Oficiai de 12 de agosto de 2021, que instrumentaIiza a gest5o do conve両O da Lei Aidir Blanc na

Cidade de =ha das FIores- SE, atraV6s da Prefeitura Municipal de冊a das FIores-SE prop6e a

abertura de um editaI amplo, tranSParente, aCeSSivel e para os fazedores de CuItura locaI

亡Onforme a luz tambem a reda蜂o da Lei Aidir Blanc, reSPeitando suas aIterac6es peia Iei n9

14.150, de l之de maio de 2021.

Traduzindo da melhor maneira com os novos dispositivos do Decreto de Reguiamentacao

Federal ng lO,751, de22 dejuiho de 2021.

2○　○即各丁O

O objeto do presente Termo de Referchcia 6 o Edital de Premia亭富o para Manifestac6es Culturais

e Setor Produtivo Cuiturai N9 01/2021 para selec50 de propostas de apresentac6es ou

PrOduc6es de f活alidade culturaしorganizada pela Prefeitura Municipai de冊a das FIores- SE

atrav6s da Secretaria Municipai de Esporte, Cultura e Eventos cujo tema tenha relac5o direta e

imedjata com a 5rea da cuItura e que tenham data de reaiizac§o do evento prevista dentro do

Per(odo de novembro a dezembro de 2021, Obrigatoriamente.

Entende-Se POr aPreSenta亭5es, Pa「a fins deste termo de referencia, festivais, festas tradictonais,

feiras′ enCOntrOS′ eXPOSic6es, mOStraS COm manifesta亭6es artistico-Cuiturais, que tenham

Obrigatoriamente finalidade p謝oIica, realizados no munieipio de冊a das FIores- SE, gratuitos e
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estejam relacionadas com as計eas de atua鋒O da Secreta「ia Municipal de Esporte, Cultura e

Eventos,

O apoio municipal as apresenta96es serまformaIizado por meio de um editaI ao qual ser着o

ana=sadas as p「opostas de quaisquer agentes cuIturais da cidade de lIha das日ores細SE,

COnforme disposie6es contidas nos termos daしei ng 8.666/1993 e demais normas !egais

aplic5veis ao caso, Cabendo a Comissao de Hab賄a亭fo Documentai e M6rito A面stico a escolha

da proposta de acordo com o interesse pdblico e impacto cuItural葛

3. FINAしIDADE

A finalidade do presente editalさseIecionar propostas que possam ser ut亜ados para a agenda

Culturai 2021 da cidade de冊a das Fiores-SE.

A concepcfo desta iniciativa consiste em fomentar e manter viva a cuItura locaI transformando

as propostas em fomentos culturais e desenvoIvimentistas para um cendrio posterior a

Pandemia de covid-19。

4. oB」帥Vo

a. P「omover a valorizac5o e a preserva群o do patrim6nio culturai material e imaterial,

Ou Seja, dos bens culturais portadores de refer全ncias a mem6ria e鉦dentidade dos

grupos sociais formadores da sociedade da cidade de冊a das Flores- SE.

b. Promover a valoriza辞o e a divuigas50 do patrim6nio material, Patrim6nio naturaI

e da paisagem cuIturaI;

C・ No caso das propostas de ap「esenta軍o (PrOjetos) que envoIvam os povos e

COmllnidades tradicionais, aSSim compreendidos como grupos foic16ricos, meStreS

e detentores das manifestac6es cuIturais popuIares e tradicionais, eSteS devem ser

Preferencialmente, OS PrOtagOnistas dos eventos ou, PeIo menos, deve「きo oferecer

Sua anu合nCia as propostas.

d. Fomentar a計ea cultu「aI e/ou a面stica, dentre os quais: arteS Visuais, arteS C全nicas

(計eas de teatro, dan印, Circo e　6pera), mdsica, arte urbana, literatura,

manifestac5es de c亜ura popular, eCOnOmia c「iativa e toda cadeia cultura!.

e. Aux航ar os agentes cultu「ais com recu「sos financeiros atrav6s de contrapa巾das

Para aSSim criar uma rela軍o harmoniosa entre os fazedores de cultura da cidade

de =ha das Fiores- SE e o ente federativo ioca漢, logo tamb6m atender a uma

demanda da classe a面stica e culturaI.

5. JUSTIFICATIVA

A Prefeitura do munic佃io de =ha das FIores- SE valorLza a c亜Ilra iocaI promovendo eventos

CuItu「ais, disponibilizando espa印s pdbIicos para apresenta辞o de manifesta誇es culturais e

VaIoriza髭o e fomento da cultural em geral.

A identidade cultural sempre foi marcante para cidade de冊a das FIores- SE. H5 manifestac5es

Cultur∂is fundamentais para formasao da sociedade local. Quadr冊as, arteS訃os, agenteS de

economia criativa, PrOdutores, artistas piasticos, eSCritores e todos os operadores da cadeia

Cuitu「al.
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6, DOSRECURSOS

Os recurso sao oriundos do Fundo Nacional de Cultura, instrumentalizada pelaしei ng 14.017 de

29 dejunho de2020, reC6m alterada para lei ng 14.150 de 12 de maio de 2021 e respeitando o

decreto de regulamentacao n9 10,489/2020 e o Decreto de reguiamenta事竃o federaI ng

lO.464/2020.

Como tamb6m com as rec6m novas alterac6es incluindo orientac6es para execu誇o,

estabeiecimento de prazos para prestacao de contas e reordenamento juridico de sua u輔zac§o

Via decreto reguIamenta時0 federal n9 10.751, de 22 de juIho de 2021.

O valor do conv全面o disponib陸ado para o munic毎io de冊a das臼ores- SE 6 de R$ 73.642,85-

7, DOEDITAし

Mantendo os princ佃ios norteadores da Iei 8.666/93, O PreSente editai terataracteristicas de

demanda e§POnt台nea e chamada pdb=ca para que nao falte nenhuma Iinguagem a ser

COntemPlada, Permitindo assim tal editaI ser democr細co e coerente com a demanda do setor

CuItural do munic佃io de冊a das日ores- SE.

O va!or totaI deste editaI estfror印do em R; 73,642,85, COntemPiando duas categorias, S富o eias二

individual e coletivo.

Ser害o ofertadas 25 vagas,

Valendo ressalta「 que a supl台ncia poder5 ser convocada caso haja sobra de recursos e assim a

depender da linguagem e categoria faz-Se neCeSS三晶a a convoca健o caso a administra鋒O Pl]blica

locaL a prefeitura municipal de冊a das Fiores- SE, entenda que seja necess緬0.

a○　○助言丁o

Uma proposta para participar da programacきo da agenda culturaI da cidade de冊a das日ores-

SE ao Iongo do ano vigente (2021)置

b. 1NSCR岬Åo

O Periodo de inscricao estabelecido e 18/10/2021 a 22/10/2021. somente serao aceitas

inscric6es de agentes c亜urais da cidade de冊a das日ores- SE.

c. cRITER10S

C両tさ両o 弍�ﾘsS�{ﾈ訷ｨｶ��Po機軸a蛤o 

ExceI会nciaArtfstica 之蹤V襷Rﾕ6T4���6VﾆV�6����沫7F�6��6�F��葵F�VW�7WF�&��&���7F��Oa宣O apresentadacomprimoreefici台ncia 

Portf6tio 之蹤V襷Rﾕ6T4����$夷���7Cg&�6��'F�7F��vF��{ﾇ7F��+%����Oa宣O Cur血uloartis鯖codosenvoIvidos.Fundamentalconternoportf6Iio 

OPini5esl誼blicas,materiadejomaisesites.Pa巾cipa辞oemeVe競OS, 

Premia亭6es,Vo書untarismo　dentre　outro§itens　que　julguem　ser 

reievantes 

3



llha da§ Fし0reS

Documentacaode ���$vT5�bﾔ6��+%f�蹤VFU&W6蜂�F�6��ﾔF�F�4&��8ﾇf薮3ｲ�OalO 

2.Item4。2doEdita101/202宣-Correspondenteadocumenta辞o 

dePJ; 

lnscri辞o �2��&���7F�F��&���V蹤R��觚�ﾂ��

4.Autodeclara辞oAgenteCutturaI(AnexoIV) 嫡6�F�友Ye��Y$�庸�ﾆX靃"���F�2��

5.AutodecIara雪害oG田pOS(AnexoV) 

TotaI �30 POntOS 

d, COMISSÅo

A comissさo seratomposta por 3 pessoas que n5o sejam participantes do editaI.

e. CRONOGRAMA

!NSCRIC6王S ������#�#��6VwV襷�ﾔfV��V���#"����#�#��6W⑦�ﾔfV�&���

RESuしTADOPRELIMINAR �-ﾃs����#�Eh-ﾈ*ﾕ�V�ｺ6�ﾙ�ｦVﾈ�V���

1NT球PO§iCÅoDEREtURSOS �#����#�#���V也F�ﾔfVﾇ&���

RESUH’ADODEF!NITIVO �#汀���#�#����⑦��TfV�&���

f.　DOS RESULTADOS

As propostas terao como prioridade serem transmitidas via LIVE, Ou Seja, Pelos canais de

transmissあvia streaming, reSPeitando os protocoIos sanit鉦os e o decreto municipal e estadual

Vigente no momento da execu弟o de tal, Tamb6m a produ辞o de artesanatos e obras para

acervo cultu「aI do municfpio。 Ser善o selecfonadas propostas que obedecam as regras do edital e

SuaS eSPeCificidades.

A16m da execu辞o das propostas, O despertar do cen計io cultural com dados e estatisticas e fruto

da busca ativa que a Secretaria MunicipaI de Esporte, CuItura e Eventos de冊a das日ores- SE

realiza na operacao da Lei AIdir Blanc.

Atrav6s dessas iniciativas fica mais f細I traduzir os saberes culturais para a cidade e sua

COmunidade t「ansformando assim uma vis富o critica sobre a distribu嘩O dos recursos para

fomento cultural.

A luz da verdade, 6 de fato impo鴫nte reaiizar o conv合nio ouvindo a comunidade, Orientando e

PrOfissionaIizando os agentes cuIturais no sentido de que o poder p心biico IocaI se preocupa com

OS fazedores de cultura da cidade e compreende a importancia de valorizar a c亜ura cobrando

tamb6m as contrapartidas necess鉦as e condizentes com cada contempIac§o.

三一・
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8. DtSPOSiCÅo馴NAし

8.1 Edital de Premia車O Para Manifestae5es Culturais e Setor Produtivo, Selecionando

p「opostas;

8.2 N心mero de vagas: 2与

8.3 Perfodo de inscric§o do Edital: 18/10/2021 a 22/10/2021;

8.4 VaIor Totai do Editai R$ 73.642,8与;

8.5 Resultado definitivo二29/1O/2021;

8.6 Vagas por demanda espont含nea;

宣8IlO1之02工

11ha das FIores- SE

与


