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Município 028

Prefeitura Municipal de Jequié
Outros

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE FOMENTO À LITERATURA ‐ Nº 01/2018
INTRODUÇÃO: INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE ESTE EDITAL.
NOME DO EDITAL
Fomento à Literatura

VALIDADE
31/12/2018

UNIDADES EXECUTORAS
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
FORMAS DE CONTATO
Telefones: (73) 3525 4433 ‐ 3525 6306
Site Oficial: www.jequie.ba.gov.br
Email: cultura@jequie.ba.gov.br
PERÍODO E FORMA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS
Pessoalmente, na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:
Início: 23de fevereiro de 2018.
Término: 23de março de 2018.
Dias e Horários: segunda a sexta‐feira, das 8h. às 12h.
ENDEREÇO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS
Local: Av. José Moreira Sobrinho, 212 ‐ Jequiezinho ‐ Jequié‐BA ‐ CEP: 45208‐091.
PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS PROPOSTAS:
DO INÍCIO: Serão aceitas apenas propostas cujo cronograma de execução tenha início a partir
do dia 1º de junho de 2018.
DO TÉRMINO: Serão aceitas apenas propostas cujo cronograma de execução tenha fim até o
dia 31 de dezembro de 2018.

Considerando as diretrizes apregoadas no texto da Lei Federal nº 10.753/2003, que institui a
Política Nacional do Livro, oMunicípio de Jequié ‐ Bahia, através dasSecretarias Municipais
deCultura e Turismo,e de Educação, torna público a abertura de prazo para apresentação de
propostas com vistas à seleção e concessão de apoio cultural, nos termos do presente Edital e
seus Anexos.
1. FINALIDADE DO APOIO
1.1 O objetivo deste Edital é selecionar, no mínimo, 5 (cinco) propostas inéditas de
publicações literárias, escritas ou organizadaspor autores jequieenses ou radicados em
Jequié, estimulando à difusão literária e promovendoo desenvolvimento cultural,
educacional e social,bem como o fortalecimento da Literatura no âmbito do município
de Jequié.
1.2. O montante dos recursos financeiros disponíveis para este Edital está indicado no
Anexo I.
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2. PRAZOS PARA REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO DE PROPOSTAS
2.1 O cronograma e os prazos desta seleção estão estabelecidos no Anexo II, devendo
ser observados em todas as etapas pelos proponentes.
2.2 Excepcionalmente, mediante solicitação das Unidades Executoras e/ou das
comissões de seleção, os prazos previstos no Anexo II poderão ser prorrogados,
justificadamente, por ato conjunto dos secretários Municipais de Cultura e Turismo e
de Educação, cujas alterações deverão ser publicadas no Diário Oficial do Município de
Jequié, bem como nos quadros dos órgãos públicos supracitados.
3. PROPONENTE: QUEM PODE APRESENTAR E TER PROPOSTAS CULTURAIS APOIADAS
3.1Poderão encaminhar propostas para esta seleção:
(a) Pessoasfísicas maiores de 18 anos.
3.2O apoio público de que trata este Edital não poderá ser concedido a projeto que
não seja de natureza estritamente cultural, social ou educacional, ou ainda, cujo (a)
proponente:
(a) não seja natural ou radicado no Município de Jequié;
(b) não tenha cumprido suas obrigações legais estando,portanto, inadimplente com a
Fazenda Pública Municipal, com o Fundo Municipal de Apoio à Cultura (FUMAC) ou
ainda com a Lei Municipal nº 1.450/1998 (que trata doincentivo fiscal para o
financiamento de projetos culturais);
(c) não tenha prestado contas ou tenha contas desaprovadas, estando inadimplente
em relação à proposta cultural realizada anteriormente;
(d) esteja, em relação à proposta, sendo patrocinado por quaisquer das Leis Municipais
de Fomento à Cultura.
(e) já tenha projeto aprovado e patrocinado pela Prefeitura Municipal de Jequié, para
execução no mesmo ano civil.
4. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:
4.1. A proposta deverá ser elaborada no(s) formulário(s) disponível (is) no site indicado
na Introdução deste Edital ou na sede administrativa da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo ou Secretaria Municipal de Educação.
4.2. A proposta, juntamente com os documentos obrigatórios para a sua apresentação
deve ser protocolada, unicamente:
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4.2.1. Por meio físico, através de formulário específico disponível no site
indicado na Introdução deste Edital ou nos órgãos oficiais já mencionados no
item 4.1, em envelope lacrado e identificado com o nome do Edital, o nome do
proponente e o nome da proposta. O envelope deve conter, obrigatoriamente:
(a) 01 (uma) via impressa do(s) formulário(s) padrão de apresentação de
propostas;
(b) 01 (uma) via impressa da planilha orçamentária padrão (com 3 cotações);
(c) 01 (uma) via impressa do currículo do (a) proponente;
(d) 02(duas) cópias das originais do título literário:as originais deverão ser
encadernadas, digitadas e impressas da seguinte forma: fonte Times New
Roman,no formato de papel A4, com margens esquerda e direita de 5cm, e
superior e inferior de 5,85cm, com páginas numeradas em sequência.
(e) 02 (duas) cópias do resumo do título literário com mínimo de 15 linhas e
máximo de 25 linhas. O resumo também deve estar digitado.
4.3. Cada envelope poderá conter apenas 1 (uma) proposta, sendo descartados os
envelopes que contenham 2 (duas) ou mais propostas.
4.4. É recomendado o envio de documentação complementar que o (a) proponente
considere importante para enriquecer a avaliação da proposta.
4.4.1. A documentação complementar deverá ser enviada preferencialmente
em formato digital, gravados em CD ou DVD, no mesmo envelope de envio da
proposta.
4.5. Uma vez inscrita, a proposta não poderá ser alterada (exceto caso seja pré‐
selecionada, por orientação justificada da Comissão de Seleção).
4.6. Durante o prazo de apresentação definido no Anexo II o proponente poderá
cancelar a proposta já enviada, desistindo assim do processo seletivo. O cancelamento
deve ser providenciado:
4.6.1Por ofício devidamente assinado pelo (a) proponente, protocolado
presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
4.7. A apresentação de propostas implicará na aceitação integral e irrestrita das
condições estabelecidas neste Edital.
4.8. Não será admitido o envio de qualquer documento ou material fora do prazo,
forma e demais condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.
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5. ORÇAMENTO DA PROPOSTA:
5.1O orçamento físico‐financeiro deverá ser preenchido de forma clara, incluindo a
descrição do material da publicação literária (tipo da capa, gramatura e tipo do papel,
textura,formato, número total de páginas, cores, etc.), a quantidade e o custo total dos
serviços necessários à viabilização da proposta.
5.2O proponente poderá buscar outros apoios no sentido de viabilizar a execução da
proposta. Neste caso, o apoio deverá ser necessariamente declarado no campo
“outras fontes” do formulário padrão de orçamento.
5.3Não serão aceitas propostas com valor(es) globais superior(es) ao(s) estabelecido(s)
no Anexo I;
6. RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE – OBRIGAÇÕES DE QUEM APRESENTA A
PROPOSTA
6.1 Todas as informações prestadas pelo (a) proponente estarão sujeitas à
comprovação.
6.2 O proponente deve acompanhar todas as etapas do processo seletivo e observar
os prazos para atendimento de solicitações dos órgãos municipais responsáveis por
esta seleção.
6.3 São de responsabilidade do (a) proponente:
(a) todas as despesas decorrentes de sua participação neste Edital;
(b) a veracidade das informações e dos documentos apresentados, bem como
sua comprovação, quando solicitada;
(c) a guarda de cópia da proposta, documentos e de todos os anexos;
(d) o gerenciamento de recursos de restrição de recebimento de e‐mails
(filtros, antispam, etc.) que impeçam o recebimento de mensagens enviadas
pela Prefeitura Municipal de Jequié, através das secretarias competentes;
e) o acompanhamento das informações e atualizações de status da proposta.
f) A inserção da logomarca oficial da Prefeitura Municipal de Jequié, mediante
impressão em peças promocionais e na contracapa do título literário, bem
como a menção verbal do apoio em entrevistas eventualmente concedidas aos
veículos de imprensa (em caso de proposta selecionada).
g) a distribuiçãogratuita de 20 % do material publicado, para as escolas,
bibliotecas públicas e demais espaços socioculturais, vinculados ou não a
Prefeitura de Jequié (em caso de proposta selecionada).
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7. INSCRIÇÃO DA PROPOSTA ‐ ANÁLISE PRÉVIA
7.1 As propostas enviadas no período indicado no Anexo II deste Edital, serão
necessariamente submetidas à análise prévia para fins de inscrição no processo
seletivo.
7.1.1 A análise prévia será realizada por servidores efetivos vinculados a
Prefeitura de Jequié, especialmente designadospelo Chefe do Poder Executivo
Municipal,devidamente capacitados para a tarefa, e consistirá na avaliação da
pertinência de enquadramento da proposta e do (a) proponente em relação a
este Edital e à legislação aplicável.
7.1.2Não serão aprovadas em análise prévia propostas:
(a) que tenham início ou término previsto fora dos limites estabelecidos –
serão consideradas as datas de “Duração do Projeto” no formulário da
proposta;
(b) que solicitem recursos em valor superior ao limite de apoio por proposta –
será considerado o campo “Total do Projeto” no formulário de orçamento;
(c) que não se enquadrem na especificação do objeto indicado no Anexo I;
7.2 Durante a análise prévia, sendo constatado equívoco ou omissão meramente
formal, poderá ser concedido prazo para correção pelo (a) proponente, não sendo
permitidos ajustes de itens fundamentais que alterem as características da proposta.
7.3 O resultado da análise prévia com a relação das propostas inscritas será
divulgado no Diário Oficial do Município de Jequié, bem como fixados nos quadros
existentes nas Unidades Executoras,ou no site oficial da Prefeitura de Jequié indicado
neste Edital.
8. SELEÇÃO DA PROPOSTA – AVALIAÇÃO E ESCOLHA DAS PROPOSTAS
8.1 A seleção das propostas será realizada por comissão formada por, no mínimo, 05
(cinco) integrantes, podendo ser ampliada de acordo com o número de propostas
inscritas.A Comissão de Seleção será nomeada pelo chefe do Poder Executivo
Municipal, composta por pessoas comprovadamentevinculadas a Academia de Letras
de Jequié (ALJ), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,Secretaria Municipal de
Educação, Conselho Municipal de Política Cultural (representante titular do
segmento de Literatura) e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, mantendo‐se
como princípio o número ímpar. Na formação da comissão, será considerada a
atuação específica na área deste Edital (Literatura), bem como experiência na área de
projetos socioculturais e/ou educacionais.
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8.1.1 A Comissão poderá ser apoiada por parecerista(s) contratado(s) pela
Prefeitura de Jequié, se a demanda de projetos inscritos assim justificar,
objetivando cumprir todos os prazos estabelecidos neste Edital.
8.2 Serão utilizados para a avaliação das propostas os critérios indicados no Anexo III
deste Edital.
8.3 Caso seja identificado que qualquer dos participantes da Comissão de Seleção
deste Edital integra a Ficha Técnica da proposta apresentada, o mesmo deverá ser
dispensado ou solicitar dispensa como membro, sob pena da proposta ser
automaticamente desclassificada em qualquer das etapas previstas.
8.4 Cada proponente só poderá ter selecionada 01 (uma) proposta neste Edital.
8.4.1 Caso sejam identificadas propostas com uso de CPF envolvendo um
mesmo proponente, será considerada a proposta que primeiro foi
apresentada.
8.5 As propostas selecionadas, bem como a indicação das suplentes em ordem de
classificação, serão publicadas no Diário Oficial do Município de Jequié, nos quadros
existentes nas unidades executoras e no endereço eletrônico indicadono preâmbulo
deste Edital.
8.6 A homologação da seleção de cada proposta está condicionada ao atendimento à
realização dos eventuais ajustes, referentes à apresentação de documentos,
adequação de itens orçamentários, entre outros, visando o atendimento à legislação
pertinente.
8.6.1 Os proponentes selecionados serão convocados para envio dos ajustes
indicados e entrega da documentação necessária,no prazo indicado no Anexo
II. O descumprimento desse prazo implicará em desclassificação sumária da
proposta.
8.7 Após a aprovação da proposta não será permitida a transferência de sua
titularidade.
8.8 O proponente selecionado deverá prestar contas daexecução do projeto
mediante apresentação de um exemplar do título publicado, bem como através de
documento em que comprove a distribuição gratuita de 20% do total de livros
impressos.
9. RECURSOS DAS DECISÕES DE ANÁLISE PRÉVIA E SELEÇÃO
9.1 Só serão aceitos recursos relativos a erros formais ou de procedimento, caso
identificados, e deverão ser objetivamente fundamentados e protocolados por meio
físico na Secretaria de Cultura e Turismo, dentro dos prazos previstos no Anexo II.
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9.2Todos os recursos (nas fases de análise prévia e de seleção) serão
decididos,conjuntamente, pelo secretário municipal de Cultura e Turismo e pelo
secretário municipalde Educação.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Fazem parte deste Edital:
Anexo I ‐ Detalhamento do objeto e valores do Edital;
Anexo II ‐ Prazos;
Anexo III ‐ Critérios para seleção das propostas.
10.2 As Unidades Executoras serão responsáveis pela gestão dos procedimentos
desta seleção, bem como pelo acompanhamento e fiscalização da execução do
projeto ou atividade e deliberação sobre alterações eventualmente solicitadas ao
proponente.
10.3 Cabem às Unidades Executorasviabilizar aexecução da proposta selecionada.
10.4 O proponente selecionado deverá manter seus dados atualizados até a
aprovação da prestação de contas final do projeto.
10.5As Unidades Executoras exercerão o dever de, a qualquer tempo, corrigir
eventuais erros processuais identificados e comprovados, bem como disporão do
direito de excluir deste Edital, os proponentes que:
(a) se enquadrem nas vedações indicadas neste Edital e na legislação aplicável;
(b) não tenham comprovada a veracidade das informações e dos documentos
apresentados, quando solicitado;
(c) não atendam em tempo hábil às diligências solicitadas pelas Unidades Executoras
durante o processo seletivo.
10.6 As propostas não selecionadas ficarão à disposição dos proponentes na sede
administrativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismopara retirada no prazo de
até 60 (sessenta) diascorridoscontados da publicação da divulgação do resultado no
Diário Oficial do Município de Jequié, podendo ser, a partir de então, inutilizadas.
10.7 As Unidades Executoras não se responsabilizam por informação não recebida
por motivos de ordem técnica de computadores pessoais, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados ou acesso aos arquivos disponíveis no site
indicado na Introdução deste Edital.
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10.8 Os casos omissos relativos a este Edital serão decididos, conjuntamente, pelos
secretários de Cultura e Turismo e de Educação, observada a legislação
pertinente.Caso julguem necessário, os titulares dos órgãos citados neste item
poderão solicitar parecer específico doConselho Municipal de Política Cultural.
10.9 Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos nas sedes
administrativas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo ou de Educação, ou
ainda, através dos telefones e do e‐mailmencionados na Introdução deste Edital,
fazendo constara citação deste Edital e o Nome da Proposta, para que sejam
respondidos por meio oficial.

Jequié (BA), 7de fevereiro de 2018.

LUIZ SÉRGIO SUZARTE ALMEIDA
Prefeito
ROBERTO GONDIM PIRES
Secretário Municipal de Educação
ALYSSON ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Cultura e Turismo
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ANEXO I – DETALHAMENTO DO OBJETO E VALORES DO EDITAL
1. Área cultural desta seleção pública: Literatura
2. Quantidade limite para propostas por proponente:
(a) Para apresentação de propostas: 01 (uma) por proponente. Caso se identifiquem
propostas com uso de CPF envolvendo um mesmo proponente, será considerada a proposta
que primeiro foi apresentada.
3. Objetivo desta seleção: Apoiar propostas de publicações na área de Literatura com o
objetivo de estimular a produção de autores jequieenses ou radicados em Jequié (poesia,
conto, cordel, crônica, romance, história em quadrinhos, entre outras possibilidades aqui não
especificadas).
4. Valor global disponível para este Edital e respectiva dotação orçamentária:
R$ 50.000,00 (cinquentamil reais).
UNIDADES GESTORAS
Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo

FONTE
00

PROJETO/ATIVIDADE
2090

ELEMENTO DE DESPESA
33.90.39‐00

Secretaria de Educação

01

2010

33.90.39‐00

5. Valor limite de apoio por proposta: R$ 10.000,00 (dezmil reais).
6. Número mínimo de propostas selecionadas neste Edital:5 (cinco).
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ANEXO II ‐ PRAZOS

ETAPA
DATAS / PRAZOS
Apresentação de propostas.
23 de fevereiro a 23de março de 2018.
Resultado da análise prévia / publicação de Até 30 dias corridos após prazo final de
propostas inscritas.
apresentação de propostas.
Recebimento de recurso da análise prévia.
02 (dois) dias, a contar do primeiro dia útil
seguinte à data de publicação do resultado
no Diário Oficial do Município de Jequié.
Publicação de resultado de recurso de análise Até 10 dias úteis após prazo final de
prévia.
recebimento de recurso de análise prévia.
Publicação de propostas selecionadas.
Até 30 dias corridos após resultado da análise
prévia / publicação das propostas inscritas.
Recebimento de recurso de seleção.
02 (dois) dias, a contar do primeiro dia útil
seguinte à data de publicação do resultado
no Diário Oficial do Município de Jequié.
Publicação de resultado de recurso de Até 10 dias úteis após prazo final de
seleção.
recebimento do recurso.
Envio/entrega da proposta ajustada para Até 2dias úteis após data de expedição de
homologaçãoda seleção.
comunicado oficial.
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ANEXO III – CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS
A seleção tem como parâmetros as diretrizes da Política Nacional do Livro, as diretrizes da
Política Estadual de Cultura (Lei nº 12.365/2011), o Plano Estadual de Cultura (Lei nº
13.193/2014), as sugestões da sociedade local por ocasião da realização, em 2017, das
Audiências Públicas do Plano Municipal de Cultura (documento em fase de conclusão), bem
como as propostas sistematizadas através das Conferências Municipais de Cultura já realizadas
em Jequié. Uma vez organizadas com base nos parâmetros supracitados, as propostas serão
avaliadas a partir dos seguintes critérios:
a) Valor artístico‐cultural, priorizando‐se:
I. Criatividade, inovação e/ou singularidade;
II. Relevância no contexto sociocultural e educacional de sua realização;
III. Estímulo à diversidade de autores.
b) Consonância com a políticanacional do livro, políticaestadual de cultura, audiências
públicas do plano municipal de cultura, bem como propostas das conferências municipais de
cultura já realizadas em Jequié, priorizando‐se:
I. Harmonia com a Lei Orgânica da Cultura (Lei nº 12.365/2011) e o Plano Estadual de Cultura
(Lei nº 13.193/2014);
II. Harmonia com as propostas colhidas nas audiências públicas do Plano Municipal de Cultura
e Conferências Municipais de Cultura realizadas anteriormente em Jequié;
III. Articulações e/ou parcerias integrantes da proposta;
IV. Estratégias de democratização de acesso ao produto cultural a ser patrocinado;e
V. Capacidade fomentadorada Literatura local;
c) Viabilidade técnica, priorizando‐se:
I. Clareza, consistência das informações e coerência na composição da proposta;
II. Coerência e razoabilidade dos itens de despesas e seus valores, bem como relação custo /
benefício; e
III. Capacidade do (a) proponente e/ou equipe técnica para execução satisfatória da proposta.
IMPORTANTE: Não serão admitidas propostas:
(a) Com conteúdos que desrespeitem as diversidades, os direitos da pessoa com
deficiência(Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015), bem como os
direitos humanos em geral.
(b) Que envolvam a promoção pessoal de autoridades ocupantes de cargos públicos (em
observância ao princípio da Impessoalidade apregoado no caputdo artigo 37 da CF‐
88),bem como a promoção de partidos políticos.
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