
 
PREFEITURA DE MOGEIRO - PARAIBA  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  

 

EDITAL Nº 00003/2020  

CREDENCIAMENTO  PARA OFICINA DE FORMAÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA  E DIVULGAÇÃO 
NA INTERNET. 

A Prefeitura Municipal de Mogeiro- PB, através da Secretaria Municipal da Educação e  Cultura por 

intermédio da Lei 14.017 de 29 de junho de 2020, do Decreto Federal n° 10.464 de 17 de agosto de 2020 

e do Decreto Municipal nº 0047/2020 de 24 de novembro de 2020, da Lei Federal nº 8666/93, demais 

legislações pertinentes a matéria, e, ainda, regido pelos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência e transparência torna pública a abertura de inscrições de 08 de 

outubro de 2020 a 17 de outubro de 2020, para o Edital de AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS, que 

selecionará e contratará OFICINA ON LINE DA ECÔNOMIA CRIATIVA. 

 
Para efeito do presente Edital, a “Economia Criativa” é definida como as dinâmicas culturais, sociais e 
econômicas construídas a partir do ciclo de criação, produção, distribuição/circulação/difusão e 
consumo/fruição de bens e serviços oriundos dos setores criativos, caracterizados pela prevalência de sua 
dimensão simbólica.  
  
Por “setores criativos” entendem-se aqueles cujas atividades produtivas têm como processo principal um 
ato criativo gerador de um produto, bem ou serviço, cuja dimensão simbólica é determinante do seu valor, 
resultando em produção de riqueza cultural, social e econômica. 
 
 

1. DO OBJETO  
 

1.1 O presente Edital tem por objeto a contratação de serviços de oficina online de cultura culinária 
(gastronomia), fortemente difundida no munícipio, que deverá ser realizada por meio da internet em 
cronograma a ser fixado pela Secretaria da Educação e Cultura.  As oficinas deverão contemplar 
individualmente os trabalhos da culinária cultural deste munícipio. O proponente deverá anexar junto de 
sua inscrição fotos do seu trabalho na culinária local. O serviço contratado tem por finalidade:  

 
a) impulsionar a economia criativa;  

b) provocar e promover experiências inovadoras de difusão, distribuição e fruição, inclusive com o uso de 
novas tecnologias;  

c) promover o fazer artístico, circulando a cena cultural contemporânea e desenvolvendo a cultura culinária 
local;  

d) oportunizar à população o acesso às produções culturais oriundas deste Edital  
 
 
 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 

2.1 - Poderá se inscrever qualquer pessoa física ou jurídica, do ramo da culinária que esteja devidamente 
registrada no Cadastro Municipal de Cultura.  
  
2.2 - O Projeto deverá contemplar a atividade elencada no objeto, com realização da oficina por no máximo 
30 minutos de duração cada, com uma transmissão online em cronograma a ser fixado pela Secretaria de 
Cultura, até 31 de dezembro de 2020.  
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2.3 - Cada proponente somente poderá realizar uma única oficina.  
 
2.4 - O conteúdo da oficina deverá ser gravado e disponibilizado em mídia física, para composição do 
acervo municipal, estando desde já autorizada a utilização das imagens pelo Poder Público.   
 
2.5 - O projeto deve apresentar de forma discriminada, mediante dossiê físico, com o conteúdo, o passo a 
passo da oficina, bem como projeção do número de pessoas beneficiadas com o acesso online. 
 
2.6 - Deverá ser informado e-mail para recebimento de notificações.  
 
 
3 - DAS INSCRIÇÕES   
 
No ato da inscrição o proponente deverá anexar 
3.1 Preenchimento da ficha de inscrição com os dados obrigatórios e mais cópia dos seguintes 
documentos;  
 

a) RG; 
b) CPF;  
c) CNPJ (se for pessoa jurídica)  
d) Comprovante de residência; de até três meses antes da data da inscrição  
e) Dados Bancários (foto do cartão de conta corrente ou poupança de qualquer banco (em nome do 
inscrito). 

 
3.2 Os projetos deverão ser entregues na Secretaria Municipal da Educação e Cultura ou enviando para o e-
mail : aldirblancmogeiropb@gmail.com , no período previsto da inscrição. 
 
 
4 – DAS VAGAS / VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
 
4.1 - Serão disponibilizadas 5 (cinco) vagas para os culinários que fazem pratos gastronômicos considerados 
típicos culturais da cidade de Mogeiro- PB.  
 
4.2 – Os selecionados receberão a importância de R$ 1.000 (hum mil reais). 
 

4.3 - O pagamento será efetivado até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2020.. Mediante 

apresentação da respectiva nota fiscal do serviço, sendo o proponente pessoa física, deverá, ainda, 

entregar o comprovante de quitação do ISSQN – (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, ) que é 

de responsabilidade única e exclusiva do proponente; 

4.4 - A Nota Fiscal Eletrônica, emitida e legível deverá ser entregue no ato da contratação dos 

contemplados 

4.5- Os pagamentos serão processados, tão somente, mediante transferência (s)  bancária (s), desta 

forma, caberá a cada proponente apresentar corretamente seus dados bancários, com agência, número 

de conta, respectivo banco e, caso o proponente se inscreva neste edital como pessoa física, apenas será 

aceito a conta de pessoa física, caso o proponente se inscreva neste edital como pessoa jurídica, será 

aceito, tão somente, os dados bancários vinculados ao CNPJ da pessoa jurídica. 

4.6- No ato do processamento de pagamento para pessoas físicas ou jurídicas  serão retidos na fonte, do 

município os percentuais necessários e correspondentes ao recolhimento  dos encargos tributários  

exigidos por lei de:  ( ISS/ INSS/ IR) 

mailto:aldirblancmogeiropb@gmail.com
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CRONOGRAMA 

Inscrição início  07 de dezembro 2020 

Encerramento  14 de dezembro 2020 

Resultado preliminar  15 de dezembro de 2020 

Interposição de recurso  16de dezembro de 2020 

Resultado Final 17 de dezembro de 2020 

Assinatura dos contratos 18 de dezembro de 2020 

Execução das apresentações culturais 19/20/21 de dezembro de 2020 

Pagamento dos contemplados De 22 a 31 de dezembro de 2020 

 

5.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

5.1 Ocorrendo desistência ou impossibilidade de recebimento dos recursos por parte do(da) 

proponente contratado, o recurso financeiro será destinado ao proponente suplente, observada a 

ordem dos inscritos estabelecida pela Comissão de Seleção. Ou o recurso poderá ser remanejado 

para outros tipos de contratação de interesse  da execução da Lei Aldir Blanc no município. 

 
5.2 O ato da inscrição implica a plena aceitação das normas constantes no presente Edital. 

  

5.3 Os casos omissos, que forem necessários a complementação deste Edital e à luz da Lei Aldir Blanc, 

serão decididos pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc. 

 
5.4 O credenciado poderá, a qualquer tempo, denunciar o ajuste estabelecido neste Edital, devendo 

notificar a Secretaria de Educação e Cultura pelo menos, até o último dia de inscrição estabelecido 

neste Edital. 

 
5.5 Os usuários (público), poderão, a qualquer tempo, denunciar qualquer irregularidade verificada na 

prestação dos serviços (apresentações ou exibições), devendo comunicar a irregularidade 

fundamentada, através do e-mail  aldirblancmogeiropb@gmail.com 

 

Mogeiro 03 de Dezembro de 2020. 

 

Maria de Fátima Silveira 

Secretária Mun. De Educação e Cultura 

 

 

 

 

 

 

mailto:aldirblancmogeiropb@gmail.com
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – Edital nº 003/2020 

(LEI ALDIR BLANC) ANEXO I 

 

01 – Identificação (nome completo)  

________________________________________________________________ 

 

01.1 – Nome Artístico 

________________________________________________________________ 

 

01.2 – Nome da instituição cultural (quando houver) 

________________________________________________________________ 

 

01.3 Categoria que irei me inscrever  
 

 Oficina de economia criativa  ( culiária)  

 

02 – Gênero 

(    ) Feminino 

(    ) Masculino  

(    ) Outro – Pode descrever adiante, se preferir: _________________ 

(    ) Não quero informar 

 

03 – Data de nascimento 

___ / ___ / ______ 

 

04 – Nº do RG / CPF/CNPJ ( ANEXAR CÓPIA) 

Nº DO RG: ______________________ 

Nº DO CPF:______________________ 

Nº DO CNPJ:_____________________ 

DADOS DA CONTA BANCARIA ( AGENCIA, OPERAÇÃO, CONTA E NOME ) FOTO EM ANEXO  
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05 – Cidade residente há dois anos. 

__________________________________________________________________________________ 

 

06 – Endereço Completo (anexar cópia legível de comprovante ) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

07 – Telefone/e-mail e outros tipos existentes de contato 

___________________________________________________________________________________ 

 

08 – Breve resumo do da oficina que apresentará  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

09 – Anexos comprobatórios das suas atividades. 

(Insira o que tiver de links ou imagens de divulgação do seu trabalho (Youtube, Facebook, 

reportagens, etc...) 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10 – Termo de Responsabilidade 

DECLARO, PARA FINS DE COMPROMISSO COM A MINHA INSCRIÇÃO NO EDITAL 00003/2020 PROMOVIDO 

PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E  

CULTURA, QUE SOU TOTALMENTE RESPONSÁVEL PELA  ATIVIDADE QUE ESTAREI APRESENTANDO, 

DISPONDO DE  TODO  O PROCESSO DE EXECUSÃO DE MANEIRA CORRETA PARA SER EXIBIDO EM VÍDEO 

NAS PLANTAFORMAS DIGITAIS QUE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTTURA DIVULGAR.                       

(    ) Concordo  

(    ) Não Concordo 

  

11– Termo de concordância 

(Concordo com todos os  termos  estipulados pelo edital 00003/2020  

(    ) Sim 

(    ) Não estou de acordo 
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12 – Termo de representante ( se for grupo)  

DECLARO, PARA OS FINS DE COMPROMISSO QUE TODOS OS INTEGRANTES ME RECONHECERAM COMO 

REPRESENTANTE PERANTE ESTE EDITAL, BEM COMO CONCORDARAM QUE O PAGAMENTO SEJA 

REALIZADO NA CONTA BANCÁRIA INFORMADA E SOB MINHA RESPOSNSABILIDADE. 

(    ) Concordo  

(    ) Não Concordo 

 

13 – Autorização de Uso de Imagem 

AUTORIZO QUE A OFICINA DE ECONOMIA CRIATIVA, INCLUSIVE NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES, 

SEJAM FOTOGRAFADOS E/OU GRAVADOS EM ÁUDIO E VÍDEO POR PESSOAS DESIGNADAS PELA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E  CULTURA DE MOGEIRO PARA INCORPORAÇÃO DESTE MATERIAL  BEM 

COMO, O USO DA MINHA IMAGEM EM TRANSMISSÃO E INCLUSÃO EM MATERIAIS INSTITUCIONAIS E 

DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, TELEVISÃO, INTERNET E OUTRAS MÍDIAS IMPRESSAS, AUDIOVISUAIS, DIGITAIS OU 

ELETRÔNICAS, SEM ÔNUS E POR TEMPO INDETERMINADO. 

(     ) Autorizo  

 

 

Assinatura do responsável  
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ANEXO 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM MOGEIRO/PB NOS ÚLTIMOS 02 ANOS 

Eu,________________________________________________________________  

brasileiro(a), portador(a) da Identidade nº ___________________________________ 

e CPF nº _________________________________________, na falta de documentos 

para comprovação de residência, DECLARO para os devidos fins, sob as penas da 

Lei, ser residente e domiciliado(a) no município de  Mogeiro PB ,  desde setembro de 

2018, tendo vivido nos seguintes endereços: 

Endereço 1 

Rua/Avenida:  

_____________________________________________________________________ 

Nº:_________Bairro____________________________Cidade:__________________ 

CEP: __________________Período: ___________ / ____________ 

Endereço 2 

Rua/Avenida:  

_____________________________________________________________________ 

Nº:_________Bairro____________________________Cidade:__________________ 

CEP: __________________Período: ___________ / ____________ 

 

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar 

na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:  

 

“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria 

constar, ou nele inserir ou fazer inserir Declaração falsa ou diversa da que devia ser 

escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o 

fato juridicamente relevante” 

 

“Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e 

reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.” 

   

Mogeiro , PB ______/_______de 2020 

 

 ___________________________________________________ 

Assinatura do (a) Proponente 

 
 


