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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 255/2021 

EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2021 

 

CONCURSO MUNICIPAL PARA PREMIAÇÃO DE 

INICIATIVAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS DE 

CULTURA POPULAR. 

 

A Comissão Especial Licitação do Município de Nova Lima e Secretaria Municipal de 

Cultura, torna público para conhecimento dos interessados que realizará o Processo 

Licitatório, Modalidade Concurso nº 001/2021, do tipo MELHOR TÉCNICA, critério de 

julgamento MAIOR PONTUAÇÃO TÉCNICA, para realização do CONCURSO 

MUNICIPAL PARA PREMIAÇÃO DE PROPOSTAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS DE 

CULTURA POPULAR, que será regido pela Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações, demais normas aplicáveis e por este instrumento 

convocatório, conforme as especificações constantes do presente Edital e seus 

Anexos, cujo julgamento será realizado na data, local e horário abaixo mencionados: 

 

1 - DO OBJETO  

 

1.1.O Concurso de Premiação Culturas Populares é uma iniciativa da Prefeitura 

Municipal de Nova Lima, organizado e promovido pela Secretaria Municipal de 

Cultura, tendo como objetivo premiar a história das entidades culturais que 

promovem a Cultura Popular; fomentar, revelar, reconhecer e valorizar as expressões 

culturais tradicionais do município (folclore, cultura popular, folguedos, danças 

tradicionais); aprimorar e desenvolver a cultura popular;  

1.2. Constitui objeto desta seleção reconhecer e premiar iniciativas já realizadas 

propostas por pessoas físicas (Mestres e Mestras), pessoas jurídicas sem fins 

lucrativos com natureza ou finalidade cultural expressa em seu Estatuto e Coletivos 

Culturais que envolvam as expressões das culturas populares das diversas 

expressões culturais populares, observadas as disposições dos artigos 215 e 216 da 

Constituição da República Federativa do Brasil, dos artigos 186 e 187 da Lei 

Orgânica do município de Nova Lima. 



 
 

 

 

 

1.2.1 – Entende-se por Mestres e Mestras da cultura popular: pessoa física que seja 

herdeira dos saberes da cultura popular, que detenha notório conhecimento, longa 

permanência na atividade e que seja reconhecida por sua própria comunidade como 

referência na transmissão de saberes, celebrações e/ou formas de expressões da 

tradição popular em suas diversas categorias, tais como: artes da cura, medicina 

popular; manejo, plantio e coleta de recursos naturais; culinária tradicional; jogos e 

brincadeiras; contação de histórias; poesia e literatura popular; músicas, cantos e 

danças; rituais, festejos e celebrações; saberes, técnicas ou “modos de fazer” e outras 

categorias culturais que, pelo poder da palavra, da imagem, da oralidade, da 

corporeidade e da vivência,  dialoga, aprende, ensina e torna-se a memória viva e 

afetiva da tradição popular, transmitindo saberes e fazeres de geração a geração, 

garantindo a ancestralidade e identidade de sua comunidade. 

 

1.2.2 Serão selecionadas até 12 (doze) trabalhos nas variadas linguagens artístico 

culturais relacionados à cultura popular, mediante pagamento de premiação no valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), totalizando um investimento de R$ 240.000,00 

(Duzentos e quarenta mil reais).  

 

1.3. Os prêmios serão divididos da seguinte forma:   

Nº CATEGORIA QUANTIDADE 
VALOR TOTAL 

R$  

I 
Mestres e Mestras (Pessoa 

Física) 
2 R$ 40.000,00 

II 

- Pessoas jurídicas sem fins 

lucrativos com finalidade ou 

natureza cultural expressa em 

seu Estatuto ou  

- Coletivos Culturais sem 

constituição jurídica formalizada 

10 R$ 200.000,00 

1.3.1 Ressalva-se que o valor destinado para premiação será por trabalho, em casos 

de grupos de cultura popular, o valor da premiação será para o grupo em uma 

única parcela no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 



 
 

 

 

 

1.3.2. Não havendo iniciativas classificadas em qualquer das categorias descritas no 

item 1.3 em número suficiente para o recebimento de todos os prêmios, os valores dos 

prêmios restantes poderão ser remanejados para a outra categoria, desde que 

destinados a iniciativas classificadas, conforme ordem de classificação. 

1.3.3. Serão premiadas iniciativas culturais que cumpriram um ou mais dos objetivos 

abaixo:   

I. Fortalecer as expressões das culturas populares.   

II. Identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades culturais protagonizadas por 

Mestres e Mestras, pessoas jurídicas sem fins lucrativos com natureza ou finalidade 

cultural expressa em seu Estatuto e Coletivos Culturais e às estratégias de 

preservação de suas identidades culturais.  

III. Incentivar a participação plena e efetiva dos Mestres e Mestras, pessoas jurídicas sem 

fins lucrativos e coletivos culturais na elaboração, execução e avaliação de projetos, 

atividades, ações e iniciativas que envolvam as culturas populares por eles cultivadas.   

IV. Estimular o intercâmbio entre os praticantes de expressões das culturas populares.   

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1. A cultura popular é o conjunto de criações que emanam de uma comunidade, que  

reconhecidamente respondem às expectativas da comunidade enquanto afirmação de  

sua identidade cultural e social. Considerando a pluralidade de comportamentos e  

práticas sociais, os diferentes modos de se organizar e de viver a vida social e a  

diversidade de culturas existentes no município, vislumbra-se a possibilidade de se 

pensar a  cultura popular na perspectiva da circularidade cultural e da sua manutenção 

enquanto identidade local.  

2.2. A partir desta perspectiva, amplia-se o conceito de cultura popular considerando 

seus processos de inserção nas transformações sociais, mantendo o espaço tanto 

para a permanência de sua “pureza” quanto para sua reelaboração pelos próprios 

criadores, permitindo certas rupturas e incorporações de novos elementos da 

sociedade em que elas se realizam. Assim, a Cultura Popular permanece tendo como 

traço central o tradicional e uma busca pela sua preservação, que hoje se traduzem de 

diferentes formas, seja por meio da língua, da literatura, da música, da dança, dos  



 
 

 

 

 

jogos, da mitologia, da religiosidade, dos rituais, das festas, dos festejos, dos 

costumes, do artesanato, da arquitetura, da medicina popular, da culinária, dos novos 

ritmos, das formas de expressão plástica, dentre outras desde que emanadas da 

coletividade.   

2.3. É competência do município estabelecer os critérios para destinação dos recursos 

recebidos.  

2.4. Assim, a Secretaria Municipal de Cultura do município de Nova Lima/MG, abre 

espaço para o presente Concurso compreenderá as seguintes fases:   

I. Inscrição: fase de recebimento das iniciativas;   

II. Habilitação: verificação da documentação solicitada pelo Edital; 

III. Classificação: análise e avaliação das iniciativas, de caráter meritório, classificatório; 

IV. Homologação: resultado do Concurso, na qual são publicados os candidatos 

classificados para recebimento do prêmio;  

V. Convocação: prazo no qual os classificados serão notificados para proceder a 

assinatura do termo para o recebimento do prêmio;   

2.5 Em função da necessidade do isolamento social provocado pela COVID - 19 todas 

as expressões artísticas e culturais foram afetadas. O poder público entende que o 

segmento da cultura faz parte da massa de trabalhadores desamparados, que 

enfrentam dificuldade de custeio de suas necessidades básicas de subsistência. 

Diante da necessidade de garantir o desenvolvimento do trabalho artístico e da 

produção cultural, a presente premiação busca:  

a) Manter, dentro das possibilidades da atual pandemia, a produção cultural local 

através de financiamento público por meio de premiação de ações culturais de artistas 

do Município;  

b) Estimular o desenvolvimento e o aprimoramento de produções artísticas locais;  

c) Colaborar com a política de transparência e democratização do acesso de artistas e 

produtores ao financiamento público;  

d) Aproximar os artistas do público local;  

e) Ajudar os profissionais da arte e cultura local a enfrentarem a crise atual;  

f) Auxiliar os cidadãos a enfrentar o momento de pandemia, em especial, atenção à 

necessidade de isolamento social e quarentena.  

 



 
 

 

 

3. DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES 

 3.1. Todas as publicações e intimações deste edital serão feitas no órgão de 

divulgação oficial do Município e no site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Lima - 

endereço: www.novalima.mg.gov.br.  

4. DA CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO  

4.1. Poderão concorrer no presente Edital:   

I. na categoria do subitem I do item 1.3 deste Edital: Mestres e Mestras, as pessoas 

físicas;  

II. na categoria do subitem II do item 1.3 deste Edital:  

a) as Pessoas jurídicas sem fins lucrativos com natureza ou finalidade cultural expressa 

em seu Estatuto, e  

b) as Pessoas jurídicas sem fins lucrativos de natureza ou finalidade cultural que não 

possuem constituição jurídica – Coletivo Cultural. 

4.2 Na presente seleção estarão impedidos de se inscrever e de participar:  

a) servidores públicos efetivos e/ou contratados da Prefeitura Municipal de Nova Lima;  

b) as pessoas jurídicas criadas pela administração pública de qualquer esfera ou 

vinculados a ela, bem como as criadas ou mantidas por grupos de empresas, a teatros 

e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos 

empresariais e as geridas pelos serviços sociais do Sistema S, conforme art. 9º da Lei 

Federal 8.666/1993. 

4.3. É vedada a inscrição de iniciativas cujos registros das atividades e ações não 

tenham sido desenvolvidos pelo próprio candidato, sendo este motivo de eliminação 

em qualquer fase do Edital.  

 

5. DO CRONOGRAMA  

5.1. O processo de premiação ocorrerá de acordo com o seguinte cronograma: 

I. Inscrição e recebimento das iniciativas: de 18/06/2021 à 05/08/2021; 

II. Habilitação e Classificação: 06/08/2021 a 10/08/2021 

III. Publicação do resultado: 11/08/2021; 

IV. Recurso: 12/08/2021 a 18/08/2021; 

V. Publicação do resultado do recurso: 19/08/2021;  

VI. Homologação e Convocação: 23/08/2021; 

VII. Entrega do Prêmio: 25/08/2021.   

http://www.novalima.mg.gov.br/


 
 

 

 

 

 6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.   

6.2. Cada candidato poderá apresentar somente uma iniciativa para a seleção. Na 

hipótese de haver mais de uma inscrição por candidato será considerada a última 

inscrição enviada e os materiais das inscrições anteriores serão descartados.   

6.3. As inscrições serão efetuadas, conforme cronograma, no período de 18 de junho 

de 2021 à 05 de agosto de 2021, de 09:00 às 17 horas, com a entrega do envelope 

no Departamento de Contratos e Licitações – DPCL. 

6.3.1. O envelope com a inscrição com toda a documentação requerida neste edital 

deverá ser entregue lacrado, inviolável, com os dizeres abaixo descritos: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA / MG 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

CONCURSO Nº. 001/2021 

PREMIAÇÃO CULTURAS POPULARES 

NOME DO CANDIDATO, RAZÃO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA OU DO 

COLETIVOCULTURAL: 

____________________________________________________________ 

 

6.4- Para participar do Edital, os candidatos deverão fazer a inscrição e entregar envelope 

com os seguintes documentos, considerados obrigatórios para a habilitação da inscrição, 

observada a documentação pertinente a cada categoria:   

6.4.1-Pessoas físicas (Mestres e Mestras):   

I. formulário de inscrição (Anexo I) respondido de forma escrita (à mão ou impressa) e 

devidamente assinado de próprio punho pelo(a) Mestre(a). 

II. cópia do documento de identificação e do CPF;   

III. Comprovante de residência e domicílio em Nova Lima, em nome da instituição, 

emitido há no máximo 3 (três) meses. 

IV. Declaração de Ciência e autorização do uso de imagem (Anexo III) devidamente 

assinado de próprio punho pelo(a) Mestre(a), que autoriza a Secretaria Municipal de 

Cultura do município de Nova Lima/MG a divulgar as imagens e informações contidas 



 
 

 

na inscrição e que responsabiliza o candidato pelos documentos e materiais 

apresentados;   

V. cópias de materiais que permitam aos avaliadores conhecer a atuação do(a) Mestre(a), 

tais como: cartazes, folders, fotografias ou material audiovisual (impressos ou pendrive 

com fotografias, folhetos, matérias de jornal, páginas da internet, vídeo, áudios ou 

outros materiais) que serão utilizados para análise pela Comissão Técnica de Análise e 

Seleção. 

6.4.2. Pessoas jurídicas:   

I. cópia simples do Estatuto ou contrato social da instituição e respectivas atualizações, 

se for o caso;   

II. cópia simples da ata de eleição ou do termo de posse do(a) dirigente em exercício 

dentro da validade (não serão aceitas cópias cuja data da posse esteja expirada);   

III. cópia do documento de identificação e do CPF do(a) dirigente da instituição;   

IV. formulário de inscrição (Anexo II) respondido de forma escrita (à mão ou impressa) e 

devidamente assinado de próprio punho pelo(a) dirigente da Instituição.  

V. comprovante de inscrição e situação cadastral no CNPJ;   

VI. Declaração de Ciência e Autorização do uso de imagem (Anexo III) devidamente 

assinado de próprio punho pelo(a) dirigente da Instituição que autoriza a Secretaria 

Municipal de Cultura do município de Nova Lima/MG   a divulgar as imagens e 

informações contidas na inscrição e que responsabiliza o candidato pelos documentos 

e materiais apresentados;   

VI. cópias de materiais que permitam aos avaliadores conhecer a atuação da Instituição, 

tais como: cartazes, folders, fotografias ou material audiovisual (impressos ou pendrive 

com fotografias, folhetos, matérias de jornal, páginas da internet, vídeo, áudios ou 

outros materiais);  que serão utilizados para análise pela Comissão Técnica de Análise 

e Seleção. 

6.4.3. Pessoas jurídicas sem constituição jurídica – Coletivo cultural:   

I. uma Carta de Apoio do Grupo (Anexo IV), comprovando o conhecimento coletivo da 

inscrição, constando a indicação do(a) representante responsável pelo formulário de 

inscrição, bem como para receber a premiação em nome do coletivo; 

II. cópia do documento de identificação e do CPF do(a) representante indicado(a), bem 

como cópia do documento de identificação e do CPF de todos os membros que 

assinaram o Anexo IV; 

III. formulário de inscrição (Anexo II) respondido de forma escrita (à mão ou impressa) e 

devidamente assinado de próprio punho pelo(a) dirigente da Instituição.  

IV. Declaração de Ciência e Autorização do uso de imagem (Anexo III) devidamente 

assinado de próprio punho pelo(a) dirigente da Instituição que autoriza a Secretaria 



 
 

 

Municipal de Cultura do município de Nova Lima/MG   a divulgar as imagens e 

informações contidas na inscrição e que responsabiliza o candidato pelos documentos 

e materiais apresentados;   

VII. cópias de materiais que permitam aos avaliadores conhecer a atuação da Instituição, 

tais como: cartazes, folders, fotografias ou material audiovisual (impressos ou pendrive 

com fotografias, folhetos, matérias de jornal, páginas da internet, vídeo, áudios ou 

outros materiais), que serão utilizados para análise pela Comissão Técnica de Análise 

e Seleção. 

6.5- Os candidatos que enviarem cópias ilegíveis de qualquer material solicitado, 

terão, desde que solicitado pela Comissão Técnica de Análise e Seleção, 2 (dois) dias 

úteis, para apresentar nova(s) cópia(s), porém não poderão ser enviados documentos 

novos que não haviam sido incluídos no envelope de inscrição. 

6.6. O ônus decorrente da participação neste Concurso, incluídas as despesas com 

cópias e emissão de documentos, é de exclusiva responsabilidade do candidato.   

 

7. DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

7.1. À Secretaria Municipal de Cultura compete a habilitação e classificação dos 

candidatos, por meio da Comissão Técnica de Análise e Seleção, especialmente 

designada para este fim.   

7.2. A candidatura que não for apresentada nos prazos estabelecidos no item 7.3 será 

inabilitada.  

7.3. A Comissão Técnica de Análise e Seleção atribuirá nota de 0 (zero) a 100 (cem) 

pontos e observando os seguintes critérios e pontuações para cada categoria: 

 

7.3.1. Para Mestres e Mestras (pessoa física):   

Nº 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E 
SELEÇÃO 

Não atende 

 
Atende 

parcialmente 

 
Atende 

totalmente 

1 

Reconhecimento da proposta como 
referencial de cultura popular- 
relativos preservação ou salvaguarda? 

 

 

  

2 

Contribuição das atividades 
desenvolvidas para a manutenção 
das atividades em prol das culturas 
populares. A ação possui relevância 
para a memória, a identidade e a 

 

  



 
 

 

Nº 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E 
SELEÇÃO 

Não atende 

 
Atende 

parcialmente 

 
Atende 

totalmente 

cultura brasileira? 

 

3 

Possui intercâmbio de saberes e 
fazeres culturais que tenham 
proporcionado experiências de 
aprendizado mútuo entre diferentes 
gerações. Transmissão de saberes. 
 

 

  

4 

Tradição oral como forma de expressão e 
de manter viva a memória das expressões 
das culturas populares. A ação demonstra 
compromisso com a comunidade e 
localidade em que está inserida, 
considerando os usos e acessos 
comunitários, as articulações com outras 
iniciativas culturais e possíveis benefícios 
locais, assim como a sustentabilidade local. 

 

  

5 

A proposta e seus elementos não colidem 
com princípios e direitos humanos 
fundamentais em conformidade com a 
Constituição Federal de 1988 e a 
Declaração Universal de Direitos Humanos 
de 1948? 

 

  

 
Pontuação: 
Não atende ao critério – 0 ponto 

Atende parcialmente aos aspectos do critério – 10 pontos 

Atende totalmente aos aspectos do critério – 20 pontos 

 

 
7.3.2 Para Pessoas Jurídicas com ou sem constituição jurídica:   

VII. Nº 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E 
SELEÇÃO 

Não atende 

 
Atende 
parcialmente 

 
Atende 
totalmente 

1 

Reconhecimento da proposta 
como referencial de cultura 
popular- relativos preservação 
ou salvaguarda? 

 

 

  

2 

Contribuição das atividades 
desenvolvidas para a 
manutenção das atividades 
em prol das culturas 
populares. A ação possui 
relevância para a memória, a 

 

  



 
 

 

VII. Nº 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E 
SELEÇÃO 

Não atende 

 
Atende 
parcialmente 

 
Atende 
totalmente 

identidade e a cultura 
brasileira? 

 

3 

Possui intercâmbio de 
saberes e fazeres culturais 
que tenham proporcionado 
experiências de aprendizado 
mútuo entre diferentes 
gerações. Transmissão de 
saberes. 
 

 

  

4 

Tradição oral como forma de 
expressão e de manter viva a 
memória das expressões das 
culturas populares. A ação 
demonstra compromisso com a 
comunidade e localidade em que 
está inserida, considerando os 
usos e acessos comunitários, as 
articulações com outras iniciativas 
culturais e possíveis benefícios 
locais, assim como a 
sustentabilidade local. 

 

  

5 

A proposta e seus elementos não 
colidem com princípios e direitos 
humanos fundamentais em 
conformidade com a Constituição 
Federal de 1988 e a Declaração 
Universal de Direitos Humanos de 
1948? 

 

  

 
Pontuação: 
Não atende ao critério – 0 ponto 

Atende parcialmente aos aspectos do critério – 10 pontos 

Atende totalmente aos aspectos do critério – 20 pontos 

 

7.4. Todas as inscrições habilitadas serão avaliadas e classificadas seguindo a ordem 

decrescente das notas finais.   

7.5. Cada iniciativa será avaliada por, no mínimo, 2 (dois) membros da Comissão 

Técnica de Análise e Seleção. 

7.6. A nota final será obtida a partir do cálculo da média aritmética simples entre as 

notas dos avaliadores.   

 

 



 
 

 

 

 

7.7. Se houver discrepância maior ou igual a 30 (trinta) pontos, no julgamento da 

Comissão Técnica de Análise e Seleção, entre os resultados das avaliações de uma 

iniciativa, esta passará por reavaliação.   

7.8. Será eliminada em qualquer fase do Edital a candidatura que tiver sua atuação 

e/ou material comprovadamente associado ao desrespeito aos direitos humanos, a ser 

avaliado pela Comissão Técnica de Análise e Seleção.  

7.9 Havendo empate na totalização dos pontos, o desempate beneficiará o candidato 

que tenha apresentado maior pontuação nos critérios 1(um) e 2 (dois), 

sucessivamente, de cada tabela. Persistindo o empate, o vencedor será decidido 

mediante sorteio.   

7.10 O resultado final da etapa de Classificação será registrado em ata e divulgado 

pela Secretaria Municipal de Cultura no portal eletrônico da prefeitura 

www.novalima.mg.gov.br e no Paço Municipal, fazendo constar na publicação:   

I. Nome da iniciativa;   

II. Nome do candidato;   

III. Número de identificação da proposta; 

IV. Nota obtida na classificação.   

7.11 A decisão da Comissão Técnica de Análise e Seleção caberá recurso no prazo de 

05 (cinco) dias úteis da data da publicação, cujas razões do recurso devem ser   

protocoladas junto à Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Avenida Rio Branco 

– 308 – centro – Nova Lima/MG, aos cuidados da Comissão Técnica de Análise e 

Seleção. 

7.12 Serão analisados somente os recursos tempestivos, motivados e não 

protelatórios e não será aceita a juntada de novos documentos que deveriam ter sido 

juntados quando da inscrição. 

7.13  A análise do recurso constará em ata da Comissão Técnica de Análise e Seleção 

e o resultado final da etapa de habilitação será divulgado pela Secretaria Municipal de 

Cultura no portal eletrônico da prefeitura www.novalima.mg.gov.br. 

 

 

 

 

http://www.novalima.mg.gov.br/


 
 

 

 

 

8. DA COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE E SELEÇÃO   

8.1. A Comissão Técnica de Análise e Seleção será composta por servidores da 

Secretaria Municipal de Cultura. 

8.2. Compete à Secretária Municipal de Cultura a nomeação dos membros da 

Comissão Técnica de Análise e Seleção.   

8.3. O membro da Comissão Técnica de Análise e Seleção, fica impedido de avaliar 

iniciativas:   

I. nas quais tenha interesse pessoal;   

II. em cuja elaboração tenha participado;   

III. de pessoa jurídica de que tenha participado;   

IV. de candidato contra o qual esteja litigando judicial ou administrativamente; e  

V. de candidato com o qual tenha relação de parentesco ou afinidade até o terceiro 

grau;   

8.4 Os trabalhos realizados pelos membros da Comissão Técnica de Análise e 

Seleção durante o processo seletivo deste edital não ensejam remuneração 

específica, cabendo à Secretaria Municipal de Cultura designar o local da realização 

da reunião presencial da Comissão.   

8.5. Os trabalhos da Comissão Técnica de Análise e Seleção serão registrados em 

ata, a qual será assinada pelos membros presentes e encaminhada à Secretaria 

Municipal de Cultura para a devida publicidade e arquivamento. 

 

9. DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS   

9.1. A Secretaria Municipal de Cultura divulgará mediante publicação no portal 

eletrônico da prefeitura www.novalima.mg.gov.br e no Paço Municipal a homologação 

do resultado final do Concurso, obedecida a ordem de classificação das notas obtidas 

pelos candidatos, e fazendo constar na publicação:   

I. Nome da iniciativa;   

II. Nome do candidato;   

III. Número de identificação da proposta; 

IV. Nota obtida na classificação e 

VI. Valor do prêmio. 

 



 
 

 

 

  

10. DA CONVOCAÇÃO   

10.1. Os candidatos convocados para o recebimento deverão comparecer no local e 

horário indicado para a solenidade de entrega do prêmio.   

10.2. Em caso de substituição do(a) representante da pessoa jurídica deverão ser 

encaminhadas as cópias dos documentos do(a) novo(a) dirigente, assim que realizada 

a convocação.   

10.3. Em caso de falecimento de pessoa física selecionada na categoria I do item 1.3, 

até a data do pagamento, poderá ser convocado o próximo candidato da lista de 

classificação, após aplicados os critérios de desempate e observadas a vigência do 

Edital.   

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

11.1. O edital contará com recursos na ordem de R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta 

mil reais) para as premiações oriundos das despesas decorrentes deste edital correrão 

à conta da(s) seguinte(s) dotação orçamentária, 10.003.13.392.0381-2123 – 3.3.90.31 

– Ficha 410. 

11.2. Os recursos citados destinar-se-ão exclusivamente à premiação das iniciativas 

selecionadas no certame. Caso haja gastos administrativos, esses correrão às custas 

do orçamento da Secretaria Municipal de Cultura.    

11.3. A gestão do Edital será realizada pela Secretaria Municipal de Cultura em 

conjunto com a Comissão de Licitação e a Comissão Técnica de Análise e Seleção. 

12.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

12.1. As iniciativas inscritas, selecionadas ou não, passarão a fazer parte do cadastro 

da Secretaria Municipal de Cultura do município de Nova Lima/MG, para fins de 

pesquisa, documentação e mapeamento da produção cultural brasileira.   

12.2 – Os premiados por este edital farão entrevista e/ou apresentação a ser 

transmitido por meio online do Instragram da Cutura - @culturanovalima ou presencial, 

de acordo com o boletim epidemiológico do município, em local a ser definido, com o 

objetivo de divulgar os premiados e a Cultura Popular do município. 

12.3. Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativas à 

classificação ou nota do candidato, valendo, para tal fim, os resultados publicados no 

portal eletrônico do município.   

 



 
 

 

 

 

12.4 Os candidatos do presente edital cederão e autorizarão automaticamente à 

Secretaria Municipal de Cultura do Município de Nova Lima/MG a difundir e/ou publicar 

imagens resultantes das inciativas inscritas, bem como a transmitir e retransmitir o 

conteúdo em seus canais oficiais e redes sociais.  

12.5. Ao se inscrever, o candidato declara que todas as informações prestadas são 

verdadeiras, que os elementos, ou qualquer tipo de trabalho utilizado, ou incluído na 

iniciativa não violam nenhum direito de uso de imagem, ou de propriedade intelectual 

de terceiros, concordando em assumir exclusiva responsabilidade legal por 

reclamação, ação judicial, ou litígio, seja direta, ou indiretamente, decorrente da 

exibição, ou uso dos trabalhos.  

12.6. Ao se inscrever, o candidato garante a inexistência de plágio na iniciativa, 

assumindo integralmente a autoria e respondendo exclusivamente por eventuais 

acusações ou pleitos nesse sentido.   

12.7. A Secretaria Municipal de Cultura do município de Nova Lima/MG, reserva-se o 

direito de realizar comunicações por meio de correio eletrônico (e-mail) ou telefone, 

exceto as informações ou convocações que por força de lei ou deste edital exijam 

publicações no portal eletrônico do Município e no Paço Municipal. 

12.8. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço e outros dados cadastrais 

junto à Secretaria Municipal de Cultura.   

12.9. Os prazos previstos neste edital iniciam e terminam em dia útil. No caso de o 

prazo final de qualquer etapa coincidir com data de feriado, final de semana, ou ponto 

facultativo, será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.   

12.10. Os casos omissos constatados na fase de classificação serão resolvidos pela 

Comissão Técnica de Análise e Seleção durante as reuniões para avaliação e para 

julgamento dos recursos.   

12.11. O presente Edital ficará à disposição dos interessados no portal eletrônico da 

Prefeitura Municipal – www.novalima.mg.gov.br e no Paço Municipal, até a entrega da 

premiação. 

12.12. O material apresentado para fins de inscrição em nenhuma hipótese será 

restituído ao candidato, independente do resultado da seleção, cabendo à Secretaria 

Municipal de Cultura sua destinação.  

 



 
 

 

 

 

12.13. Todas as informações referentes a este edital estarão disponíveis no quadro de 

publicação oficial dos atos da Prefeitura Municipal de Nova Lima, bem como no site do 

município.  

12.14. Dúvidas, informações referentes a este Edital poderão ser esclarecidas e/ou 

obtidas junto à Secretaria Municipal de Cultura pelo e-mail: 

cultura.turismo@pnl.mg.gov.br ou pelo telefone: 3541-9635. 

12.15. Qualquer cidadão ou concorrente é parte legitima para impugnar este edital por 

irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar o pedido até 02 (dois) dias úteis 

antes da data fixada para início das inscrições, na Secretaria Municipal de Cultura, 

localizada na Avenida Rio Branco – 308 – centro – Nova Lima/MG, ou pelo e-mail: 

cultura.turismo@pnl.mg.gov.br. 

 

13 - Este Edital possui 04 (quatro) anexos: 

 

ANEXO I – Formulário de Inscrição: Categoria: mestres e mestras – pessoa física; 

ANEXO II - Formulário de Inscrição: Categoria: pessoa jurídica sem fins lucrativos e 

coletivos culturais; 

ANEXO III– Declaração de Ciência e Autorização de uso de imagem; 

ANEXO IV - Carta de Autorização e Indicação de Representante do Grupo, Coletivo 

Cultural para inscrição no Edital; 

 

13.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Edital e não resolvidas na esfera 

administrativa é competente o Foro da Comarca de Nova Lima, por mais privilegiado 

que outro seja.        

      

Nova Lima, 12 de maio 2021. 

 

 

Leonardo Costa Ribeiro 
Secretário Municipal de Cultura 
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ANEXO I 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  255/2021 

CONCURSO Nº 001/2021 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

CATEGORIA: MESTRES E MESTRAS – PESSOA FÍSICA 

 

Em caso de respostas feitas à mão, usar outra página indicando claramente o número 

da questão que está sendo respondida. 

ATENÇÃO: Cada candidato só poderá inscrever uma iniciativa. Caso se inscreva em 

mais de uma categoria, todas as iniciativas apresentadas por este candidato serão 

inabilitadas. 

DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO:  

Indique o nome da iniciativa cultural apresentada: 

Nome: 

Apelido, se houver: 

Identidade de gênero: FEMININO (  ) MASCULINO (   ) 

Endereço: 

Cidade: Nova Lima UF: MG 

Bairro:          Número:                               Complemento: 

CEP:                     DDD / Telefone:  

Data de Nascimento: RG: CPF: 

E-mail:  

Página da internet (exemplo: Facebook, site, canal no Youtube, etc.): 

DADOS BANCÁRIOS DO CANDIDATO: 

Nome do Banco: Agência nº: Conta corrente: (     ) Conta Poupança(     ) 

Nº:  

Atenção: O prêmio será pago em conta corrente ou poupança de qualquer banco 

tendo o candidato premiado (pessoa física) como único titular, não serão aceitas 

contas conjuntas ou de terceiros. 

 

 

 



 
 

 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A INICIATIVA CULTURAL 

1. Informe a expressão cultural e/ou povos tradicionais.  

• Expressão cultural: (ex. capoeira, artesanato, renda, culinária, etc.) 

• Especifique: (ex. capoeira de angola, artesanato em barro, renda renascença, culinária 

tradicional, etc.) 

2. Descreva a atividade cultural relatando como ela é desenvolvida. 

3. Em qual período do ano e onde a atividade acontece? 

4. Há quanto tempo de atuação o mestre ou mestra desenvolve as atividades 

culturais? 

5. A iniciativa é atendida ou apoiada por programas, projetos e ações de governo 

(municipal, estadual ou federal) ou de organizações não governamentais? Cite quais 

são. 

6. Quais são os principais problemas enfrentados para manter a atividade (saúde, 

emprego, renda, moradia, desinteresse das pessoas ou outros)? Como esses 

problemas são enfrentados? 

7. Como é feita a transmissão dos saberes às novas gerações e quais têm sido as 

dificuldades para manter o interesse dos mais jovens pela tradição? 

8. Quantas pessoas da comunidade participam da realização da iniciativa cultural? 

Diga também o que é feito por estas pessoas. 

9. Liste quais são os materiais complementares que estão sendo enviados: 

pendrive, fotos, folhetos, cartazes, desenhos, livros, matérias de jornal ou outros 

materiais. 

Declaro que estou ciente de todos os termos presentes no Edital Culturas Populares 

da Secretaria Municipal de Cultura, comprometendo-me a divulgar em todos os atos 

de divulgação da premiação da sua iniciativa cultural o nome da Secretaria Municipal 

de Cultura. 

__________________________________________________ 

Nome e Assinatura Candidato 

___________________________________________________ 

Documento de Identificação - RG 

__________________________________________________ 

Local e data 



 
 

 

 

 

ANEXO II 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  255/2021 

CONCURSO Nº 001/2021 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

CATEGORIA: PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS e COLETIVOS 

CULTURAIS 

 

Em caso de respostas feitas à mão, usar outra página indicando claramente o número 

da questão que está sendo respondida. 

ATENÇÃO: Cada candidato só poderá inscrever uma iniciativa. Caso se inscreva em 

mais de uma categoria, todas as iniciativas apresentadas por este candidato serão 

inabilitadas. 

 

CATEGORIA: INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS e COLETIVOS CULTURAIS 

Indique o nome da iniciativa cultural apresentada: 

Nome da Instituição: 

CNPJ: (se houver) 

 Endereço: 

Cidade:                                                                              UF: 

Bairro:                                                  Número:             Complemento: 

CEP:                                                            DDD/Telefone:  

E-mail da instituição:  

Página da internet: 

Indique outras ferramentas de comunicação utilizadas: 

 

DADOS BANCÁRIOS DA INSTITUIÇÃO: 

 Nome do Banco: Agência nº: Conta corrente: (     ) Conta Poupança (      ) 

Nº:  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

DADOS BANCÁRIOS DO REPRESENTANTE DO COLETIVO CULTURAL: 

 Nome do Banco: Agência nº: Conta corrente: (     ) Conta Poupança (      ) 

Nº:  

Nome do Representante do Coletivo Cultural: 

CPF do Representante do Coletivo Cultural: 

 

*Importante que o anexo IV também seja preenchido 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO OU COLETIVO 

CULTURAL: 

Nome: 

Cargo: 

CPF: 

RG: 

Data de nascimento: 

Endereço: 

Cidade/UF: 

CEP: 

Bairro: 

DDD / Telefone: 

E-mail: 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A INICIATIVA CULTURAL 

1.Informe a expressão cultural e/ou povos tradicionais.  

• Expressão cultural: (ex. capoeira, artesanato, renda, culinária etc.) 

• Especifique: (ex. capoeira de angola, artesanato em barro, renda renascença, culinária 

tradicional, etc.)  

2. Descreva a atividade cultural relatando como ela é desenvolvida. 

3. A iniciativa agrega novos elementos e linguagens entre a cultura tradicional e a 

cultura moderna, possibilitando a construção de novas identidades? 

 

 



 
 

 

 

 

4. A iniciativa é atendida ou apoiada por programas, projetos e ações de governo 

(municipal, estadual ou federal) ou de organizações não governamentais? Cite quais 

são. 

5. Quais são os principais problemas enfrentados para manter a atividade (saúde, 

emprego, renda, moradia, desinteresse das pessoas ou outros)? Como esses 

problemas são enfrentados? 

6. Como é feita a transmissão dos saberes às novas gerações e quais têm sido as 

dificuldades para manter o interesse dos mais jovens pela tradição? 

7. Qual é o objetivo desta iniciativa de fortalecimento e valorização cultural? 

8. Quando esta iniciativa começou? Conte quando o trabalho foi iniciado e o que já 

foi realizado. 

9. Quantas as pessoas que participam da realização da iniciativa cultural? Diga 

também o que é feito por estas pessoas. 

10. Liste quais são os materiais complementares que estão sendo enviados: 

pendrives, fotos, folhetos, cartazes, desenhos, livros, matérias de jornal ou outros 

materiais. 

 

Declaro que estou ciente de todos os termos presentes no Edital Culturas Populares 

da Secretaria Municipal de Cultura, comprometendo-me a divulgar em todos os atos 

de divulgação da premiação da sua iniciativa cultural o nome da Secretaria Municipal 

de Cultura. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do(a) Representante da Instituição ou Coletivo Cultural 

 

___________________________________________________ 

Documento de Identificação 

 

__________________________________________________ 

Local e data 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

ANEXO III 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 255/2021 

CONCURSO Nº 001/2021 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Eu, _____________________________________________________, RG nº: 

_________________, CPF nº: ________________, residente e domiciliado à 

_____________________________________________________________________

____, bairro ___________________, na cidade de Nova Lima, UF:MG, na condição de 

responsável pela apresentação da iniciativa inscrita no Edital do Concurso nº 

______/2021, Culturas Populares, reconheço sob as penas da lei que: 

a) Estou ciente dos meus direitos e deveres e dos procedimentos definidos pelo 

Edital do Concurso nº ______/2021, Culturas Populares, zelando pela observância das 

suas determinações; 

b) Declaro que as informações e documentos apresentados nesta inscrição são de 

minha inteira responsabilidade, sendo a expressão da verdade; 

c) Autorizo a Secretaria Municipal de Cultura a publicar e divulgar, mediante 

reprodução, distribuição, comunicação ao público e quaisquer outras modalidades de 

utilização, sem quaisquer ônus, por tempo indeterminado, os conteúdos desta 

inscrição; 

d) Declaro estar ciente e de acordo que a publicação e divulgação dos materiais 

poderá ser realizada inclusive em universidades, escolas, seminários, congressos, 

outros eventos e na mídia em geral, no Brasil e no exterior, observadas as legislações 

vigentes de cada país; e 

e) Declaro que não me enquadro nas vedações expressas nos itens 5.2 e 5.3 do 

presente edital. 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que assumo total 

responsabilidade pela veracidade das informações e pelos documentos apresentados 

cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente. 

Nova Lima, ________/____________/2020. 

_________________________________________ 

Nome Assinatura  

RG: _____________________ 



 
 

 

 

 

ANEXO IV 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 255/2021 

CONCURSO Nº 001/2021 

PRÊMIO CULTURAS POPULARES 

 

Carta de Autorização e Indicação de Representante do Grupo, Coletivo Cultural 

para inscrição no Edital 

 

Nós, membros do grupo_____________________________________ declaramos 

que, em reunião realizada no dia _______ do mês de _________ de (ano)_________, 

decidimos apresentar a inscrição da iniciativa cultural: 

“____________________________________________________________________

__________________________________________________________”, ao Edital de 

Concurso nº ___/2021, Prêmio Culturas Populares. Nesta reunião, nomeamos o(a) 

Sr.(a)_________________________________________________________________

______ 

____________, RG:______________________________, Órgão emissor:_________, 

CPF:____________________, como nosso(a) representante e responsável pela 

inscrição da iniciativa que concorrerá ao prêmio, bem como para receber o Prêmio em 

nome de nosso grupo. 

 

Autorizamos o(a) representante acima indicado(a) a efetuar a inscrição da iniciativa, a 

receber o prêmio após a emissão da Ordem Bancária. 

 

Nesses termos, estamos cientes que, caso a iniciativa venha a ser selecionada, os 

recursos da premiação serão depositados exclusivamente em conta bancária do(a) 

representante indicado(a) e reconhecido(a) nesta carta. 

 

Estamos cientes que a Secretaria Municipal de Cultura não se responsabilizará se o(a) 

representante indicado(a) pelo Grupo fizer destinação dos recursos do Prêmio em 

desacordo com o pactuado com os demais membros, ou por qualquer outra 

irregularidade praticada na destinação dos recursos, e que o(a) representante  



 
 

 

 

 

indicado(a) responderá, na forma da legislação civil, em casos de desvio de recursos 

ou outras irregularidades. 

Declaramos ter ciência de todas as regras do Edital e estarmos de acordo com seus 

termos. 

 

Atenção: No ato da inscrição devem ser enviadas cópias do documento de 

identificação e do CPF de todos os membros do grupo que assinarem a carta. Todos 

os membros que assinarem devem ser maiores de 18 anos. 

 

1.Nome completo: 

Documento de Identificação: 

CPF:                                                                                    Data de Nascimento:          

Assinatura: 

 

2.Nome completo: 

Documento de Identificação: 

CPF:                                                                                   Data de Nascimento:              

Assinatura: 

 

3.Nome completo: 

Documento de Identificação: 

CPF:                                                                                   Data de Nascimento:            

Assinatura: 

 

4.Nome completo: 

Documento de Identificação: 

CPF:                                                                                   Data de Nascimento:            

Assinatura: 

5.Nome completo: 

Documento de Identificação: 

CPF:                                                                                  Data de Nascimento:  

Assinatura: 



 
 

 

 

 

 

6.Nome completo: 

Documento de Identificação: 

CPF:                                                                                  Data de Nascimento:  

Assinatura: 

 

Observação: É obrigatório o envio no ato da inscrição de cópia simples do 

documento de identificação e do CPF de todos os membros que assinarem esta 

carta. Serão considerados como documento de identificação, cédula de identidade 

expedida por Secretaria de Segurança Pública, carteira de identidade expedida por 

comando militar, pelo Corpo de Bombeiros ou Polícia Militar, passaporte brasileiro, 

carteira nacional de habilitação expedida pelo DETRAN, carteira de identidade 

expedida por órgão fiscalizador do exercício de profissão regulamentada por lei e 

carteira de trabalho e previdência social‐CTPS. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                          

  


