
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.° 003/2020, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020 

Edital de Chamada Pública n.° 003/2020 

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul estabelece procedimento e torna público o Edital 
de Chamada Pública de Cadastramento de Espaços ou Organizações Culturais e análise 
de concessão de subsídio em atendimento ao Inciso II do Art. 2° da Lei 14.017/2020 - Aldir 
Blanc. 

O Município de Jandala do Sul - PR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 
75.771 .204/0001-25, com sede a Praça do Café, 22, Centro, Jandaia do Sul - PR, através 
do Departamento Municipal de Cultura, representado neste ato pelo Sr.Nilson Lopes 
Andrade, CPF: 205.991.539-20, matrícula n°24520/1, no uso de suasatribuições; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal 14.017 de 29 de junho de 2020, de 09 de 
maio de 2006, que institui em seu inciso II de seu ad. 2° o subsídio mensal para 
manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas 
culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as 
suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social. 

RESOLVE: 
Estabelecer procedimento e tornar público o Edital de Chamada Pública de Cadastramento 
de Espaços ou organizações Culturais para formação do Cadastro Municipal Cultural de 
Espaços Culturais, onde os estabelecimentos receberão homologação através da 
Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, bem como terão sua documentação analisada para 
fins de enquadramento para recebimento do subsídio mensal disposto no inciso II de seu 
ad. 2° da Lei Federal 14.017/2020. 

1. DO PRAZO DASINSCRIÇÕES 

1.1. As inscrições poderão ser feitas somente de forma onhine através do site 
https://www.sic.cultura.pr.gov.br, onde o interessado deverá realizar o cadastramento dos 
dados pessoais do agente cultural, conforme Manual constante no Anexo 01 desse Edital e 
solicitar subsídio mensal, conforme manual constante do Anexo 02, dessse Edital. 

1.2. O interessado deverá preencher os formulários e anexar toda a documentação 
solicitada neste edital. 

1.3. O prazo para a realização das inscrições será de 10/11/2020 à30/11/2020. 

1.4. Serão desconsideradas as inscrições realizadas fora do prazo previsto no 
presenteEdital. 

2. VIGÊNCIA 

2.1 O presente Edital possui prazo de validade de 01 (um) ano, a contar da data da 
publicação no Diário Oficial do Município da homologação do resultado definitivo dos 
estabelecimentoscadastrados. 
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3. DO OBJETO 

3.1. O objeto deste Edital é o cadastramento de Espaços ou Organizações Culturais 
para formação do Cadastro Municipal de Espaços Culturais, onde os estabelecimentos 
receberão homologação através da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, bem como 
terão sua documentação analisada para fins de análise de enquadramento para 
recebimento do subsídio mensal disposto no inciso II de seu art. 2° da Lei 
FederaI14.017/2020. 

3.2. Compreendem-se como espaços culturais microempresas e pequenas empresas 
culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias e todos aqueles 
organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, 
organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições 
culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e 
culturais, tais como: 

- pontos e pontões de cultura; 
II - teatrosindependentes; 
III - escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de 

dança; 
IV -circos; 
V -cineclubes; 
VI - centros culturais, casas de cultura e centros de radição regionais; 
Vil - museus comunitários, centros de memória epatrimônio; 
VIII - bibliotecascomunitárias; 
IX - espaços culturais em comunidades indígenas; 
X - centros artísticos e culturais afro-brasileiros; 
Xl - comunidadesquilombolas; 
XII - espaços de povos e comunidadestradicionais; 
XIII - festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráterregional; 
XIV - teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em 

espaçospúblicos; 
XV - livrarias, editoras esebos; 
XVI - empresas de diversão e produção de espetáculos; 
XVII - estúdios de fotografia; 
XVIII - produtoras de cinema eaudiovisual; 
XIX - ateliês de pintura, moda, design e artesanato; 
XX - galerias de arte e defotografias; 
XXI - feiras de arte e deartesanato; 
XXII - espaços de apresentaçãomusicai; 
XXIII - espaços de literatura, poesia e literatura decordel; 
XXIV - espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de 

culturas originárias, tradicionais epopulares. 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CADASTRO MUNICIPAL DE 
ESPAÇOSCULTURAIS 

4.1. Poderão habilitar-se, para o cadastramento, pessoas jurídicas (CNPJ) que 
exerçam ao menos uma das atividades dispostas no item 3.2 desteEdital. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.° 003/2020, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020 

4.2. Não poderão participar destecadastramento pessoas físicas. 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO PARA ANÁLISE DE RECEBIMENTO DO 
SUBSÍDIOCULTURAL 

5.1. Poderão habilitar-se, para análise de concessão de subsídio mensal em 
conformidade com o inciso II do art. 2° da Lei Federal 14.017/2020, pessoas jurídicas 
(CNPJ) ou organizações culturais que exerçam ao menos uma das atividades dispostas no 
item 3.2 deste Edital, devendo comprovar, no mínimo, funcionamento regular nos últimos 
12 (doze)meses. 

5.2 Espaços culturais com atividades interrompidas, que comprovem sua inscrição e a 
respectiva homologação em, pelo menos, um dos seguintes cadastros: 
a. Cadastros Municipais de Cultura; 
b. Cadastros Estaduais de Cultura; 
c. Cadastro Distrital de Cultura; 
d. Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura; 
e. Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões de Cultura; 
f. Sistema Nacional de Informações e Indicadores Cu!turais(Sniic); 
g. Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro(Sicab). 

5.3 Não poderão participar deste cadastramento: 
a. Pessoasfísicas; 
b. Servidores públicos municipais, estaduais ou federais e de suas autarquias e fundações; 
que estejam em exercício, quer como representantes, quer como componentes dos 
eventos culturais eartísticos; 
c. Membros do Conselho Municipal de Cultura e/ou da Comissão de Análise, 
Acompanhamento e Fiscalização, criada através do Decreto Municipal 7.331/2020, bem 
como seus cônjuges, ascendentes, descendentes em qualquer grau, além de seus 
sócioscomerciais; 
d. Espaços culturais criados pela administração pública de qualquer esfera ou vinculados a 
ela, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições 
criados ou mantidos por grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos de 
diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos pelos 
serviços sociais do Sistema 5, em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 
8° da Lei14.017/2020. 

6. DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA INSCRIÇÃO NO CADASTRO 
MUNICIPALCULTURAL E ANÁLISE DE RECEBIMENTO DO SUBSÍDIOCULTURAL 

6.1. A documentação obrigatória para inscrição no cadastro municipal de cultura e 
analise de recebimento do subsidio cultural deverá ser inserida, de forma online através 
do site https://www.sic.cultura.pr.gov.br, no campo "solicitação de subsídio mensal", 
conforme manual constante do Anexo 02, dessse Edital. 

6.2. No campo "Documentos que comprovem a atuação da entidade", deverão ser 
inseridos, em arquivo único, nas extensões pdf, jpeg, jpg, ou pgn, com tamanho máximo de 
08 (oito) megabytes, os seguintes documentos: 

Cópia do comprovante de funcionamento do espaço cultural. Serão aceitos os 
seguintes documentos comprobatórios em nome do espaço cultural ou de seu 
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representantesocietário: 
a) caso funcione em sistema de locação apresentar o recibo ou contrato de locação 
vigente no mínimo a 12 (doze) meses anteriores a publicação desteedital; 
b)em se tratando de imóvel próprio a comprovação se dará pela apresentação 
comprovante de pagamento de tarifa de energia elétrica ou água, emitido no mínimo a 12 
(doze) meses anteriores a publicação deste edital em nome do espaço cultural ou de seu 
representante societário. 
II. O Espaço ou organização cultural deverá anexar 03 (três) faturas do ano de 2020, 
emitidas anteriores a publicação deste edital, de cada despesa que entrar na sua cota de 
solicitação de subsídio, em conformidade com as despesas permitidas listadas no item 8 
deste documento, para fins de cálculo do valor a ser concedido a título de subsídio. 
III. Comprovação das atividades culturais desenvolvidas no Espaço Cultural, feita via 
portfólio ou fotos que permitam o reconhecimento do espaço cultural. 
IV. GFIP (Guia de Recolhimento de FGTS e de Informações à Previdência Social) que 
demonstre as informações de vínculos empregatícios e remunerações, geradas pela 
SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) 
de 03 (três) meses do ano de 2020. 

6.3. No campo "Estatuto ou Contrato Social", deverão ser inseridos, em arquivo único, 
nas extensões pdf, jpeg, jpg, ou pgn, com tamanho máximo de 02 (dois) megabytes, os 
seguintes documentos: 
a. Cópia do cartão de registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ; 
b. Cópia de identidade e CPF do representante legal do Espaço Cultural; 
c. Cópia do contrato social ou estatuto social do Espaço Cultural e suas respectivas 

alterações; 
d. Cópia da ata da eleição do presidente ou representante e dos poderes a eles conferidos 

(quando for o caso). 

6.4. No campo "Declaração assinada pelos membros do Espaço Cultural", deverá ser 
inserido, em arquivo único, nas extensões pdf, jpeg, jpg, ou pgn, com tamanho máximo de 
02 (dois) megabytes, o seguinte documento: 
a) Declaração de concordância, ciência e responsabilização, conforme modelo do 
Anexo 03 do Edital. 

6.5. Os documentos descritos acima de 6.2 a 6.4 somente serão recebidos na sua 
totalidade, ou seja, de uma só vez, ficando vedado a entrega parcial. 

7. EXIGÊNCIAS DOEDITAL 

7.1. A não apresentação de quaisquer dos documentos elencados nos itens 6.2 a 6.4. 
em desacordo com o estabelecido neste Edital implicará no indeferimento dainscrição. 

7.2. O encaminhamento de inscrição implica prévia e integral concordância com as 
normas desteEdital. 

7.3. O subsídio somente será concedido para a gestão responsável pelo espaço 
cultural, vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em 
mais de um cadastro, ou seja, responsável por mais de um espaço cultural. 

7.4. A constatação de irregularidades na documentação apresentada importa na 
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desclassificação da inscrição a qualquer tempo, com a obrigação de devolução total do 
valor recebido a título de subsídio, sem prejuízo das demais cominações penais, civis e 
administrativas, prescritas emlei. 

7.5. É vedada a inscrição de servidores da Prefeitura Municipal, bem como dos 
membros da Comissão de Análise, Acompanhamento e Fiscalização, criada através do 
Decreto Municipal 7.331/2020, e do Fundo Municipal deCultura. 

8. TIPOS DE DESPESAS COBERTAS PELOSUBSIDIO 

8.1. Somente serão acatadas as seguintes despesas do Espaço Cultural para fins de 
análise e liberação de recursos viasubsídio: 
a. Locação deimóvel; 
b. Energia elétrica doimóvel; 
c. Água doimóvel; 
d. Telefoniafixa; 
e. Internet; 
f. Transporte; 
g. Despesas com empresa de segurança/monitoramentoremoto; 
h. Outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural dobeneficiário. 

8.2. As despesas de manutenção deverão seguir as determinações da Lei Federal 
n°4.320/64. 

8.3. As faturas deverão estar em nome do espaço cultural ou de seu representante 
societário, ou ainda, se for o caso, do responsável da organização cultural solicitante do 
subsídio. 

8.4. Em se tratando de apresentação de despesas cujo imóvel seja locado, serão 
admitidas despesas com energia elétrica e água em nome do proprietário do imóvel. 

9. DA SELEÇÃO E DOJULGAMENTO 

9.1. A avaliação dos projetos será realizada pela Comissão de Análise, 
Acompanhamento e Fiscalização, formada por 03 membros, conforme Decreto Municipal 
no 7.331/2020. 

9.2. Da decisão da Comissão de Análise, Acompanhamento e Fiscalização caberá 
solicitação derevisão. 

9.3. Os membros da Comissão de Análise, Acompanhamento e Fiscalização ficam 
impedidos de participar da apreciação de projetos que estiverem em processo de avaliação 
e seleção nosquais: 
a. Tenham interesse direto ou indireto namatéria; 
b. Tenham participado como colaborador na elaboração do projeto ou se tais situações 
ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau,inclusive; 
c. Estejam litigando judicial ou administrativamente com o proponente ou respectivo 
cônjuge ou companheiro. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.° 003/2020, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020 

9.4. O membro da Comissão de Análise, Acompanhamento e Fiscalização que 
incorrerem impedimento deve comunicar o fato ao referido colegiado, abstendo-se de 
atuar, sob pena de nulidade dos atos quepraticar. 

10. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE PARA CONCESSÃO DOSUBSÍDIO 

10.1. Serão adotados os seguintes critérios adicionais para análise para a concessão 
dosubsídio: 

10.1.1. Consulta no sistema de apoio ao cadastro da Lei Aldir Blanc, fornecido pela 
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) no sítio eletrônico 
https://auxiliocultura.dataprev.gov. br/auxcultura/#/ 
10.1.2. Análise da Classificação Nacional de Atividades Econômicas-CNAE do Espaço 
Cultural, onde a atividade principal dispostas no CNPJ deverá contemplar CNAE's das 
segui ntesd ivisões: 

i. pontos e pontões decultura 

Seção: 
Divisão: 
Grupo: 
Classe: 

Subclasse 

ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 
90 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS 
90.0 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 
90.03-5 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras 
atividades artísticas 
9003-5/00 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras 
atividades artísticas 

ii. teatrosindependentes 

Seção: 

Divisão: 

Grupo: 

Classe: 

Subclasse:  

ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 

90 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS 

90.0 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 

90.01-9 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares 

9001-9/01 Produção teatral 

Seção: ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 
Divisão: 90 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS 
Grupo: 90.0 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 
Classe: 90.03-5 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras 

atividades artísticas 
Subclasse: 9003-5/00 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras 

atividades artísticas 
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iii. escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas 
dedança 

Seção: EDUCAÇÃO 
Divisão: 85 EDUCAÇAO 
Grupo: 85.9 Outras atividades de ensino 
Classe: 85.92-9 Ensino de arte e cultura 
Subclasse: 8592-9/03 Ensino de música 

Seção: EDUCAÇÃO 
Divisão: 85 EDUCAÇAO 
Grupo: 85.9 Outras atividades de ensino 
Classe: 85.92-9 Ensino de arte e cultura 
Subclasse: 8592-9/01 Ensino de dança 

iv. circos 

Seção: ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 
Divisão: 90 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS 
Grupo: 90.0 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 
Classe: 90.01-9 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares 
Subclasse: 9001-9/04 Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares 

v. cineclubes 

Seção: OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
Divisão: 94 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS 
Grupo: 94.9 Atividades de organizações associativas não especificadas 

anteriormente 
Classe: 94.93-6 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
Subclasse: 9493-6/00 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à 

arte 
Seção: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

59 ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, PRODUÇÃO DE VÍDEOS E DE 
Divisão: PROGRAMAS DE TELEVISÃO; GRAVAÇÃO DE SOM E EDIÇÃO 

DEMÚSICA 
Grupo: 59.1 Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de 

televisão 
Classe: 59.14-6 Atividades de exibição cinematográfica 
Subclasse: 5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica 

5914-6/00 Cineclubes 

vi. centros culturais, casas de cultura e centros de tradiçãoregionais 

Seção: ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 
Divisão: 90 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS 
Grupo: 90.0 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 
Classe: 90.03-5 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras 
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atividades artísticas 
Subclasse: 9003-5/00 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras 

atividades arUsticas 

vii. museus comunitários, centros de memória epatrimônio 

Seção: ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 
Divisão: 91 ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL 
Grupo: 91 .0 Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental 

91.02-3 Atividades de museus e de exploração, restauração artística e 
Classe: conservação de lugares e prédios históricos e atrações 

similares 
Subclasse: 9102-3/01 Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios 

históricos e atrações similares 

VIII. bibliotecascomunitárias 

Seção: ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 
Divisão: 91 ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL 
Grupo: 91.0 Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental 
Classe: 91 .01-5 Atividades de bibliotecas e arquivos 
Subclasse: 9101-5/00 Atividades de bibliotecas e arquivos 

IX. espaços culturais em comunidadesindígenas 

Seção: ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 
Divisão: 90 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS 
Grupo: 90.0 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 
Seção: OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
Divisão: 94 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS 
Grupo: 94.9 Atividades de organizações associativas não especificadas 

anteriormente 
Classe: 94.93-6 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
Subclasse: 9493-6/00 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à 

arte 

x. centros artísticos e culturaisafro-brasileiros 

Seção: 
Divisão: 
Grupo: 
Classe: 
Seção: 
Divisão: 
Grupo: 

Classe: 
Subclasse: 

ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 
90 ATIVIDADES ARTISTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS 
90.0 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 
90.01-9 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares 
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
94 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS 
94.9 Atividades de organizações associativas não especificadas 
anteriormente 
94.93-6 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
9493-6/00 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à 
arte 
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XI. comunidadesquilombolas 

ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 
90 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS 
90.0 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
94 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS 
94.9 Atividades de organizações associativas não especificadas 
anteriormente 
94.93-6 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
9493-6/00 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à 
arte 

Seção: 
Divisão: 
Grupo: 
Seção: 
Divisão: 
Grupo: 

Classe: 
Subclasse: 

XII. espaços de povos e comunidadestradicionais 

ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 
90 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS 
90.0 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
94 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS 
94.9 Atividades de organizações associativas não especificadas 
anteriormente 

Classe: 94.93-6 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
Subclasse: 9493-6/00 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à 

arte 

XIII. festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de 
caráterregional 

Seção: ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 
Divisão: 90 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS 
Grupo: 90.0 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 
Classe: 90.01-9 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares 

XIV. teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em 
espaçospúblicos 

Seção: ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 
Divisão: 90 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS 
Grupo: 90.0 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 
Classe: 90.01-9 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares 

XV. livrarias, editoras esebos 

Seção: COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS 

Divisão: 47 COMÉRCIO VAREJISTA 
Grupo: 47.6 Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos 
Classe: 47.61-0 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria 
Subclasse: 4761-0/01 Comércio varejista de livros 

Seção: 
Divisão: 
Grupo: 
Seção: 
Divisão: 
Grupo: 
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XVI. empresas de diversão e produção deespetáculos 

Seção: ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 
Divisão: 90 ATIVIDADES ARTíSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS 
Grupo: 90.0 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 
Classe: 90.03-5 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras 

atividades artísticas 
Subclasse: 9003-5/00 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras 

atividades artísticas 

XVII. estúdios defotografia 

Seção: ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 
Divisão: 74 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 
Grupo: 74.2 Atividades fotográficas e similares 
Classe: 74.20-0 Atividades fotográficas e similares 
Subclasse: 7420-0/01 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e 

submarina 
7420-0/04 Filmagem de festas e eventos 

XVIII. produtoras de cinema eaudiovisual 

Seção: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
59 ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, PRODUÇÃO DE VIDEOS E DE 

Divisão: PROGRAMAS DE TELEVISÃO; GRAVAÇÃO DE SOM E EDIÇÃO DE 
MÚSICA 

Grupo: 59.1 Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de 
televisão 

Classe: 59.12-0 Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de 
programas de televisão 

Subclasse: 5912-0/02 Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual 

XIX. ateliês de pintura, moda, design eartesanato 

Seção: ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 
Divisão: 90 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS 
Grupo: 90.0 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 
Classe: 90.02-7 Criação artística 
Subclasse: 9002-7/01 Atividades de artistas plásticos 

Seção: OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
Divisão: 94 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS 
Grupo: 94.9 Atividades de organizações associativas não especificadas 

anteriormente 
Classe: 94.93-6 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
Subclasse: 9493-6/00 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à 

arte 

Seção: EDUCAÇÃO 
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Divisão: 85 EDUCAÇÃO 
Grupo: 85.9 Outras atividades de ensino 
Classe: 85.92-9 Ensino de arte e cultura 
Subclasse: 8592-9/99 Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 

XX. galerias de arte e defotografias 

Seção: COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS 

Divisão: 47 COMÉRCIO VAREJISTA 
Grupo: 47.8 Comércio varejista de produtos novos não especificados 

anteriormente e de produtos usados 
Classe: 47.89-O Comércio varejista de outros produtos novos não especificados 

anteriormente 
Subclasse: 4789-0/03 Comércio varejista de objetos de arte 

XXI. feiras de arte e deartesanato 

Seção: OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
Divisão: 94 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS 
Grupo: 94.9 Atividades de organizações associativas não especificadas 

anteriormente 
Classe: 94.93-6 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
Subclasse: 9493-6/00 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à 

arte 

XXII. espaços de apresentaçãomusical 

Seção: ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 
Divisão: 90 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS 
Grupo: 90.0 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 
Classe: 90.03-5 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras 

atividades artísticas 
Subclasse: 9003-5/00 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras 

atividades artísticas 

Seção: EDUCAÇÃO 
Divisão: 85 EDUCAÇAO 
Grupo: 85.9 Outras atividades de ensino 
Classe: 85.92-9 Ensino de arte e cultura 
Subclasse: 8592-9/01 Ensino de dança 

XXIII. espaços de literatura, poesia e literatura decordel 

Seção: ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 
Divisão: 90 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS 
Grupo: 90.0 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 
Classe: 90.03-5 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.° 003/2020, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020 

atividades artísticas 
Subclasse: 9003-5/00 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras 

atividades artísticas 

XXIV. espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica 
e de culturas originárias, tradicionais epopulares 

Seção: OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
Divisão: 94 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS 
Grupo: 94.9 Atividades de organizações associativas não especificadas 

anteriormente 
Classe: 94.93-6 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
Subclasse: 9493-6/00 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à 

arte 

11.2. O valor total disponível para concessão de subsídios é de R$ 120.898,95 (cento 
e vinte mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), que será 
distribuído após análise da documentação apresentada por espaços ou organizações 
culturais solicitantes dobenefício. 

11.2.1 O valor disponível para a concessão do subsídio poderá ou não ser usado em sua 
totalidade, não obrigando o município ao repasse total dos recursos para o objeto desse 
edital, conforme a Lei14.017/2020. 

11.3. O valor do subsídio será calculado baseado na média das 03 (três) faturas de 
despesas necessárias a manutenção apresentadas pelos espaços ou organizações 
culturais, conforme descrito no tem 8 desteedital. 

11.4. O valor individualizado do subsídio a ser pago só será divulgado após a análise das 
solicitações de subsídio e soma do quantitativo total de subsídios a 
seremconcedidos. 

11.5. A quantidade de parcelas de subsídio a ser paga só será divulgada após a 
análise das solicitações de subsídio e soma do quantitativo total de subsídios a 
seremconcedidos. 

11.6. O subsídio mensal terá valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com o disposto no ad. 7° da 
Leil4.017/2020. 

11.7. Os membros da Comissão de Análise, Acompanhamento e Fiscalização 
deverão utilizar como regra o princípio do julgamento objetivo, seguindo os critérios 
previstos nesteedital. 

12. DADIVULGAÇÃO 

12.1. A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul publicará no site Oficial do Município a 
relação dos proponentes que serão beneficiados com o subsídio, bem como o seu valor, 
que pode ser acessado no site http://www.jandaiadosul.pr.gov.br  
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13. DA OBRIGAÇÃO DOS ESPAÇOS  CULTURAIS BENEFICIADOS COM 
OSUBSÍDIO 

13.1. Os espaços culturais beneficiados com o subsídio ficarão obrigados a garantir 
como contrapartida, após o reinício de suas atividades, a realização de atividades 
destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços 
públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e 
planejamento definido com a Prefeitura Municipal. 

13.2. Os espaços culturais que forem selicionados para receber o subsídio deverão 
encaminhar para a Prefeitura em até 30 (trinta) dias, após a publicação do resultado do 
presente edital, o plano das atividades previstas no item 12.1 deste Edital. O modelo do 
plano de atividades será fornecido aos espaços culturais após a publicação do resultado 
desteedital. 

13.3. O beneficiário do subsídio deverá apresentar prestação de contas referente ao 
uso do benefício ao Município, em até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento .da 
última parcela dosubsídio, devendo as despesas serem exclusivamente as elencadas no 
item 8.1. desse edital. 

13.4. A prestação de contas citada no item 13.3 deverá ser protocolada na Prefeitura 
Municipal de Jandaia do Sul, no endereço Praça do Café, 22, contendo: 

a. Oficio destinado ao Departamento Municipal de Cultura encaminhando a Prestação de 
Contas do Auxílio Emergencial Cultural; 
b. Formulário de Prestação de Contas, modelo Anexo 04; 
c. Boletos, Faturas e/ou Notas Fiscais das despesas pagas com o subsídio 
d. Comprovantes de pagamento de cada Boleto, Faturas e/ou Nota Fiscal pagos (serão 
aceitos recibos que deverão estar assinados e datados; o comprovante deve conter o 
código de barras do boleto, data depagamento e dados do pagador) 

13.5. A Prefeitura assegurará ampla publicidade e transparência à prestação de contas 
que será publicada no site Oficial doMunicípio. 

14. DAS DISPOSIÇÕESGERAIS 

14.1. A divulgação dos resultado será realizada até o dia 10/12/2020 no portal da 
Prefeitura, em http://www.jandaiadosul.pr.gov.br   

14.2. Prazo para recurso é de 03 dias úteis após a publicação do resultado. 

14.3. Os prazos previstos neste edital somente se iniciam e vencem em dia de normal 
expediente da Prefeitura Municipal, caso em que será prorrogado para o primeiro dia 
útilsubsequente. 

14.4. Cabe a Prefeitura Municipal a decisão de remanejar ou não, a verba destinada aos 
gêneros que não tiverem projetos inscritos ou selecionados. 

14.5. O proponente deverá manter atualizados os seus dados cadastrais enquanto 
estiver participando do processo seletivo. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.° 003/2020, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020 

14.6. A Prefeitura Municipal se reserva o direito de realizar comunicações, solicitar 
documentos ou informações aos proponentes, por meio eletrônico, excetoas informações 
ou convocações que exijam publicação na imprensa oficial. 

14.7. O presente Edital ficará à disposição dos interessados no portal da Prefeitura, em 
http://www.jandaiadosul.pr.gov.br. 

14.8. Os casos omissos e as dúvidas surgidas no presente Edital, nas fases de 
habilitação e execução de seu objeto, serão resolvidos pela Prefeitura Municipal, 
ressalvada a competência da Comissão de Análise, Acompanhamento e Fiscalização para 
dirimir procedimento, formas e critérios de julgamento na ausência de disposiçãoeditalícia. 

14.9. Não serão aceitas modificações ou substituições de dados e de anexos ao projeto 
depois de finalizada a inscrição. 

Jandala do Sul, 09 de novembro de 2020. 

BENEDITÕJOSÉ PUPIO 
Prefeito Municipal 

cdo no Or 
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ANEXO 01 

TUTORIAL 

PASSO A PASSO CADASTRAMENTO DO AGENTE CULTURAL CADASTRAMENTO 
DOS DADOS PESSOAIS DO AGENTE CULTURAL 

http :I/www. comunicacao. pr. gov. br/sites/default/arqu ivos_restritos/fi Ies/documento/2020- 
09/passo_a_passo_-_agente_cu Itural_cadastro. pdf 
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ANEXO 02 

TUTORIAL 

PASSO A PASSO 
SOLICITAÇÃO DO SUBSÍDIO MENSAL PARA ESPAÇOS CULTURAIS — 

LEI ALDIR BLANC 

http :IIwww.com u n icacao. pr. gov. br/sites/defau ItJarq u ivos_restritos/fi Ies/docu mento/2 
020-09/passo_a_passo_-_solicitacao_subsidio_espacos.pdf 
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ANEXO 03 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA, CIÊNCIA E RESPONSABILIZAÇÃO 

(Anexar Declaração assinada no site https://www.sic.cultura.pr.gov.br/,  no campo 
"Declaração assinada pelos membros do espaço cultural", dentro do item "Socilitiação de 
Subsidio Mensal") 

Jandaia do Sul, , de e2020. 

Com o presente, encaminho a Vossa Senhoria proposta de inscrição no EDITAL DE 
CADASTRO DE ESPAÇOS E CONCESSÃO DE SUBSÍDIO A ESPAÇO OU 
ORGANIZAÇÃO CULTURAL, solicitando apoio para o mesmo. 

Para tanto, declaro: 

Estar de acordo com as normas do Edital de Chamada Pública n.° XXX/2020, de 
XX de XXX de2020; 

II. A Entidade/Coletivo tem finalidade Cultural e teve suas atividades interrompidas em 
decorrência das medidas de isolamento social devido à pandemia COVID 19, conforme 
dispõe o Inciso II do artigo 2° da Lei 14.017/2020; 

III. O Espaço Cultural NÃO foi criado ou está vinculado à administração pública de 
qualquer esfera, conforme vedação prevista no § Unico do Ad. 8° da Lei 14.017/2020; 

IV. O Espaço Cultural NÃO está vinculado às fundações, institutos ou instituições 
criados ou mantidos por grupos de empresas, conforme vedação prevista no § Unico do 
Ad. 8° da Lei 14.017/2020; 

V. O Espaço Cultural NÃO é gerido pelos serviços sociais do Sistema S (Sescoop, 
Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, Senat e Senar), conforme vedação prevista no § Unico do 
Ad. 8° da Lei 14.017/2020; 

VI. Que sou responsável pela gestão do Espaço Cultural e que solicitei apenas este 
benefício, em todo território nacional, sem recebimento cumulativo, conforme vedação 
prevista no § 3° do artigo 7° da Lei 14.017/2020; 

VII. Estou ciente que devo apresentar Prestação de Contas, até 120 (cento e vinte) dias 
após o recebimento da última parcela do subsídio, nos termos do Ad. 10 da Lei 
14.017/2020; 

VIII. Estou ciente que deverei realizar contrapartida destinada, prioritariamente, a 
estudantes de escolas públicas e em espaços públicos da comunidade ao qual pertenço, 
de forma gratuita e pactuada com a Poder Público, conforme determina o Ad. 9° da Lei 
14.017/2020; 

IX. Estou ciente e autorizo o acesso e uso dos meus dados para validação das 
informações apresentadas neste cadastro, bem como atestar o atendimento aos critérios 
para o recebimento do Subsídio; 

X. Estou ciente que, caso as informações e os documentos por mim apresentados 
neste cadastro sejam legalmente falsos, responderei processo por ter incorrido em crimes 
previstos nos artigos 171 e 299 do Decreto Lei no 2.848, de 07 de dezembro de 1940 
(Código Penal) e que estarei sujeito a sanções penais sem prejuízo de medidas 
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administrativas e outras; 
Xl.	 Não possuo sócio/empregadoque seja cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive, do Prefeito, do Vice-Prefeito, 
dos Secretários e cargos assemelhados ou de servidor da Administração Pública direta e 
indireta investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, em exercício na 
Administração Pública direta e indireta do Município de Jandaia do Sul. 

XII.	 O Espaço Cultura está em atividade cultural no mínimo, há pelo menos 12 (doze) 
meses no Município de Jandaia do Sul. 

Atenciosa mente, 

Nome do Proponente 
RG: CPF: 

lImo. Sr. BENEDITO JOSÉ PUPIO 
Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul 
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ANEXO 04 

FORMULÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

- DADOSCADASTRAIS 
Nome do Espaço Cultural C.N.P.J 

Endereço 

Cidade U.F. C.E.P. DDDlTelefone DDD/Celular 

E-mail do Espaço Cultural 

Nome do Responsável pelo Espaço Cultural C.P.F. 

C.l./Órgão Expedidor Cargo E-mail do Responsável 

Endereço C.E.P. 

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA EDESPESA 
Receita Despesa 

Valores Recebidos 
Despesas Realizadas Agência: Conta 

Corrente: 
Data Valor (R$) Data Valor (R$) Descrição da Despesa 

12/07/202 
o 
(EXEMPL 
O) 

6.000,00 

(EXEMPLO) 

12/07/202 
o 
(EXEMPL 
O) 

6.000,00 

(EXEMPLO) 

Aluguel Julho 

(EXEMPLO) 

Total Recebido (R$) Total Realizado (R$) 

Responsável pelo Espaço Cultural 

Assinatura 
Nome completo 
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INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO - DADOS CADASTRAIS 

Nome do Espaço Cultural — Registrar o nome do EspaçoCultural. 
CNPJ — Registrar o número de inscrição do Espaço Cultural no Cadastro Nacional de 
PessoaJurídica. 
Endereço - Registrar o endereço completo do Espaço Cultural (rua, número,bairro). 
Endereço Eletrônico (e-mail) — Registrar o endereço eletrônico do EspaçoCultural. 
Cidade - Registrar o nome da cidade onde esteja situado o EspaçoCultural. 
UF — Registrar a sigla da unidade da federação a qual pertença o EspaçoCultural. 
DDD/Telefone e Fax - Registrar o código DDD e os números do telefone e fax do 
EspaçoCultural. 
CEP — Registrar o código do endereçamento postal do EspaçoCultural. 
Nome do Responsável - Registrar o nome pelo EspaçoCultural. 
CPF - Registrar o número da inscrição do responsável no Cadastro de PessoasFísicas. 
Cl/Orgão Expedidor - Registrar o número da carteira de identidade do responsável, sigla 
do órgão expedidor e unidade dafederação. 
Cargo - Registrar o cargo doresponsável. 

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO — DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA 

Refere-se ao registro das receitas arrecadadas e das despesas realizadas na execução do 
projeto. 
Agência - Indicar o código da agência bancária em que os recursos financeiros forma 
depositados pela Prefeitura/Estado. 
Conta Corrente - o código da conta corrente em que os recursos financeiros forma 
depositados pela Prefeitura/Estado. 

Coluna Receitas: 
Data: registrar a data em que os valores foram recebidos (depositados na conta) para 
aplicação no subsídio liberado. 
Valor: registrar os valores que foram recebidos (depositados na conta) para aplicação no 
subsídioliberado. 
Total: registrar o somatório dos valoresrecebidos. 

Coluna Despesa: 
Data: registrar a data em que a despesa foi realizada (data do pagamento dadespesa). 
Valor: registrar o valor da despesa realizada (valor dadespesa). 
Descrição da Despesa: registrar o tipo de despesa paga (ex.: pagamento de aluguel; 
pagamento de conta de energia elétrica; pagamento de conta de empresa de 
monitoramento virtual,etc.) 
SALDO: registrar o valor do saldo recolhido e/ou a recolher, apurado pela diferença entre a 
receita e a despesa. 
Total: registrar o somatório da "despesarealizada". 
Assinatura: constar e assinatura do responsável pelo EspaçoCultural. 
Responsável pelo Espaço Cultural: constar o nome completo do responsável pelo Espaço 
Cultural que assina odocumento. 
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