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OBJETO: 

CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E 
CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM 
PLATAFORMAS DIGITAIS — UNA, MOSAICO CULTURAL — NOSSOS ARTISTAS, NOSSA 
RIQUEZA 

Data: 03 de dezembro de 2020 

Una (BA), 19 de Maio de 2017. 



Atenciosamente, 

Obefval Calat-a—ns Berbert 
J0 Secretária Municipal ao Tugsmo, Cultur sport e Lazer 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

0028 70 ESTADO DA BAHIA 

C.I. 152/2020 — Secretaria Municipal do Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 

De: Secretária Municipal do Turismo, Cultura, 	 Oberval Calazans Berbert 

Esporte e Lazer 

Para: Gabinete do Prefeito 	 Tiago Birschner 

Assunto: Abertura de Procedimento Administrativo para Prestação de Serviços. 

Prezado Senhor, 

Considerando o que preconiza a Lei Federal n°. 14.017/2020 que dispõe sobre ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020; 

Considerando especificamente o art. 2°., inc. III da referida Lei Federal que trata da aplicação 
dos recursos financeiros para editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e 
serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de 
agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de 
atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de 
manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que 
possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras 
plataformas digitais; 

Considerando por fim a imensa dificuldade que o setor artístico tem enfrentado por conta das 
restrições impostas pelo isolamento social por conta da Pandemia do novo Coronavírus; 

Solicitamos de V. Sa. Abertura de procedimento administrativo para, CREDENCIAMENTO DE 
ARTISTAS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA 
REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS 
DIGITAIS — UNA, MOSAICO CULTURAL — NOSSOS ARTISTAS, NOSSA RIQUEZA. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

002871 
ESTADO DA BAHIA 

Una (BA), 03 de dezembro de 

2020. 

C.I. 098/2020 — Gabinete 

De: Gabinete do Prefeito 	 Tiago Birschner 

Para: Secretaria da Fazenda 	 Ziuender Zulmir Capato 

Assunto: Verificação da existência de dotação orçamentária 

Prezado Senhor, 

Visando atender a solicitação da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer visando a 
CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E 
CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM 
PLATAFORMAS DIGITAIS - UNA, MOSAICO CULTURAL - NOSSOS ARTISTAS, 
NOSSA RIQUEZA. Solicito informações deste Setor quanto à existência de dotação 
orçamentária considerando o corrente exercício para a realização referida despesa. Segue 
em anexo Termo de Referencia com as quantidades necessárias conforme requerimento da 
Secretaria. 

Atenciosamente, 

TIAGO BIR HNER 
Prefeito Municipal 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

002872  ESTADO DA BAHIA 

Una (BA), 22 de Maio de 2017. 

C. I. 107/2017 - SEC. FAZENDA 

De: 	Secretaria das Finanças 	 Ziuender Zulmir Capato 

Para: Departamento de Contabilidade 	Fábio Chagas de Almeida 

Assunto: Solicitação de Dotação Orçamentária 

Prezado Senhor, 

Visando atender a solicitação da Secretaria Municipal Turismo, Cultura, Esporte e Lazer com objetivo de 
CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E 
CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM 
PLATAFORMAS DIGITAIS - UNA, MOSAICO CULTURAL - NOSSOS ARTISTAS, 
NOSSA RIQUEZA. Solicito informações deste Setor quanto a existência de dotação orçamentária 
considerando o corrente exercício para a realização referida despesa. Segue em anexo Termo de 
Referência com as quantidades necessárias conforme requerimento da Secretaria. 

e, 	 ato 

7 cretáno da Fazenda 

Atenciosamente, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

elP100t  
ESTADO DA BAHIA 

 

002873 

Una (BA), 03 de dezembro de 2020. 

C. I. 057/2020 - COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE 

De: 	Departamento de Contabilidade Fábio Chagas de Almeida 

Para: Secretaria da Fazenda 	 Ziuender Zulmir Capato 

Assunto: Disponibilização de Dotação Orçamentária 

Prezado Senhor, 

Em atenção à comunicação interna de V. Sr°., visando atender o pedido de , 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E 
EQUIPAMENTOS PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS NO MUNICiP10 DE UNA, 

DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, segue informação deste setor quanto a existência de 
dotação orçamentária para o exercício de 2017, no intuito de empenho da referida 
despesa, conforme especificação abaixo: 

Órgão: 23 -Secretaria Municipal do Turismo,Cultura,Esporte e Lazer - Unidade: 23 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - 
Projeto/Atividade: 232313122122.027 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO 

• 
CULTURAL - CULTURAL - 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, 
Científicas, Desportivas e Outras -2027310000 - Fonte de Recurso - 00 

Ate ciosamente 

LMEIDA 
Coordenador de C tabilidade 

Decreto n° 108, 	02/03/20 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 

 

00287  

Una (BA), 04 de dezembro de 2020. 

C. I. 108/2020 - SEC. FAZENDA 

De: 	Secretaria da Fazenda 	 Ziuender Zulmir Capoto 

Para: Gabinete do Prefeito 	 Tiago Birschner 

Assunto: Solicitação de Dotação Orçamentária 

Prezado Senhor, 

Conforme a pesquisa junto ao Orçamento Municipal do corrente exercício, informamos que existe 
disponibilidade de dotação orçamentária para contabilização da despesa referente CREDENCIAM ENTO 
DE ARTISTAS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA 
REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS 
- UNA, MOSAICO CULTURAL - NOSSOS ARTISTAS, NOSSA RIQUEZA 

Atenciosamente, 

Ziliender Zulmir Capato 
Secrétário da-Fazenda 

E TAD DA BAni  



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 
Chamada Pública 002/2020 

Lei 14.017— Lei Aldir Blanc ESTADO DA BAHIA 

PORTARIA 240, DE 27 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho para acompanhamento e fiscalização, no âmbito 

do Município de Una-BA, das ações e políticas públicas emergenciais destinadas ao setor 

cultural mediante aplicação dos recursos Federais descentralizados, na forma prevista pelo art. 

22., I, II e III da Lei Federal n2. 14.017. 
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Portarias 

MUNICÍPIO DE UNA 00287G  
Estado da Bahia 

Gabinete do Prefeito 

PORTARIA N° 240, de 27 de Agosto de 2020. 

"Dispõe sobre a criação do Grupo de Trabalho 
(GT) para acompanhamento e fiscalização, no 
âmbito do Município de Una, das ações e 
políticas públicas emergenciais destinadas ao 
setor cultural mediante aplicação dos recursos 
federais descentralizados, na forma prevista 
pelo artigo 2°, I, II, da Lei Federal n° 14.017, de 
29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc) e seu 
regulamento, e dá outras providências". 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, ESTADO DA BANIA, FAZ SABER, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e 
consoante previsão legitimada pela Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020, e 
sua regulamentação; 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020, que 
dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas 
durante o estado de calamidade pública, então reconhecido pelo Decreto 
Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO, a subsistência do Decreto Legislativo n° 2.079, de 
08 de abril de 2020 da Assembleia Legislativa da Bahia, publicado em 09/04/2020 na 
edição n° 22.879 do Diário Oficial, que reconhecera a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Una, bem assim a sua prorrogação por mais 
90 (noventa) dias que se operou por intermédio do Projeto de Resolução n° 
2910/2020, de 26/06/2020; 

CONSIDERANDO, que no transcurso da pandemia o Poder Público 
Estadual e Municipal instaram sucessivos decretos normativos que tiveram por 
finalidade conter a proliferação do vírus, inibindo a aglomeração de pessoas ou 
realização de reuniões, espetáculos ou atividades do gênero, de sorte que os atos 
necessários, 	inclusive 	de 	isolamento, 	foram 	imprescindíveis 	ao 
controle/achatamento da curva epidemiolágica, além de ter contribuído 
sobremaneira para as normas sanitárias de enfrentamento; 

CONSIDERANDO que, consoante disposição legal, serão destinados 
aos Municípios brasileiros recursos financeiros para aplicação no setor da cultura, 
enquanto instrumento de fomento que subsidiará as classes diretamente afetadas 
pela pandemia devido à abrupta paralisação de suas atividades e rotinas 
profissionais; 

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar, no âmbito 
municipal, a forma da destinação dos recursos, os cronogramas, as metodologias 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

E-mail: pmunaauna.ba.gov.br  - Tel. (73) 3236-2021/2022/2023 - Fax. (73) 3236-2186 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BUMGNVOI3JRKE7UFTBTBKZQ 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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aplicáveis e demais ajustes necessários, nos termos da norma federal; 

CONSIDERANDO que é fundamental o respeito às normas de 
Controle Social e a Transparência Pública: 

RESOLV E: 

Art. 1° Fica estabelecido no âmbito da Administração Pública 
Municipal, por interveniência, da Secretaria Municipal do Turismo, Cultura, Esporte e 
Lazer, a execução de políticas públicas emergenciais necessárias ao fomento do 
setor cultural do Município de Una através da aplicação de recursos oriundos da Lei 
Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020, assim denominada "Lei Aldir Blanc", 
como forma de contemplar as classes diretamente afetadas pela pandemia. 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos destinados às ações 
emergenciais de apoio ao setor cultural de que cuida o caput se dará na forma 
exclusiva das hipóteses previstas no art. 2°, II, III, da Lei Federal n° 14.017, de 29 de 
junho de 2020. 

Art. 2° Fica criado o Grupo de Trabalho (GT), objetivando o 
acompanhamento e fiscalização das ações emergenciais destinadas ao setor 
cultural, na condição de fomento estabelecido pela Lei Federal n° 14.017, de 29 de 
junho de 2020 (Aldir Blanc), e resguardas as seguintes atribuições: 

I. realizar as tratativas necessárias com os órgãos do Governo Federal 
responsáveis pela descentralização dos recursos; 

II. participar das discussões referentes à metodologia no âmbito do Município 
de Una para a distribuição dos recursos na forma prevista no artigo 2°, II, III, 
todos da Lei Federal n° 14.017, de 2020; 

III. acompanhar e orientar os processos necessários às providências indicadas 
no parágrafo único do artigo 1° desta portaria, mediante estabelecimento 
de cronogramas e requisitos cadastrais aos beneficiários; 

IV. acompanhar as etapas de transferência direta dos recursos do Governo 
Federal, através da plataforma pertinente, para o Município de Una; 

V. fiscalizar a execução dos recursos transferidos, elaborar processos 
administrativos, editais, seleções, plataformas de cadastros a serem 
disponibilizadas nos veículos oficiais de transparência pública, dentre outros 
instrumentos que possam viabilizar a participação dos beneficiários; 

VI. elaborar relatório e balanço final acerca da regular execução dos recursos 
no âmbito do Município de Una. 

§ 1° A Secretaria Municipal do Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, com 
o auxílio do Grupo de Trabalho de que trata o caput, e, das demais Secretarias 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

E-mail: pmunaauna.ba.ciov.br  - Tel. (73) 3236-2021/2022/2023 - Fax. (73) 3236-2186 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BUMGNVOI3JRKE7UFTETBKZO 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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Municipais competentes, deverá providenciar os meios administrativos e 
operacionais necessários ao recebimento do valor integral objeto de repasse da 
União ao Município de Una, nos termos do artigo 3° da Lei Federal n° 14.017, de 
2020, além de gerenciar as atividades com vistas ao máximo alcance de eficácia 
na aplicação dos recursos disponíveis a todos as classes diretamente envolvidas. 

§ 2° O Grupo de Trabalho (GT) será composto pelos seguintes 
integrantes: 

I. Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer que o presidirá - Sr. 
Oberval Calazans Berbert; 

II. 1 (um) representante da Secretaria Municipal do Governo, Administração e 
Planejamento - Sr. Kalinco Malta Ramos; 

III. 1 (um) representante da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - 
Sra. Marcledes Rodrigues da Cruz; 

IV. 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Fazenda - Sr. Ziuender Zulmir 
Capoto; 

V. 1 (um) representante da Câmara Municipal de Vereadores de Una; 

VI. 1 (um) representante do Conselho Municipal de Cultura de Una - CMCU. 

Art. 3° O Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 
poderá expedir atos, no âmbito de sua competência, para complementar, 
esclarecer e orientar a execução das políticas municipais conducentes ao 
cumprimento do objeto desta Portaria. 

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 27 de Agosto de 2020. 

TIAGO BIRSCHNER 
Prefeito 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

E-mail: pmunaauna.ba.qov.br  - Tel. (73) 3236-2021/2022/2023 - Fax. (73) 3236-2186 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BUMGNVOI3JRKE7UFTBTBKZO 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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Erratas 
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Gabinete do Prefeito 

ERRATA 

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Una. 

ASSUNTO: Errata para corrigir erro material, no Portaria n° 240/2020 publicada no 
Diário Oficial da Prefeitura de Una, no dia 28 de Agosto de 2020, página 4, n° 3088, 
no site www.una.ba.gov.br. 

LEIA-SE: 
" VI. 1 (um) representante do Conselho Municipal de Cultura de Una - CMCU". 

:)A 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Chamada Pública 002/2020 

Lei 14.017— Lei Aldir Blanc 

e le 

: ,1.4 . 
 	a  

ESTADO DA BAHIA 

OBJETO RESUMIDO: 

CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO 
ARTÍSTICO 	E 	CULTURAL 	PARA 	REALIZAÇÃO 	DE 	PROGRAMAÇÃO 
ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS — UNA, MOSAICO 
CULTURAL — NOSSOS ARTISTAS, NOSSA RIQUEZA. 

Secretarias Interessadas: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Retirada dos Editais: 
Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer— Prefeitura Municipal de Una 
Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-218 
E-mail: setur@una.ba.gov.br  

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO: 
DATA: 15/12/2020 
HORÁRIO: 10:00hrs 

Apresentação e Abertura dos envelopes: 
Grupo de Trabalho Lei "Adir Blanc" 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HTHHKA+4D75ZQCOFCJWQAG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 002/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2202020 

O Município de Una-Bahia, torna público aos interessados, torna público para conhecimento 
o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO objetivando CREDENCIAMENTO DE 
ARTISTAS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA 
REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS 
DIGITAIS — UNA, MOSAICO CULTURAL — NOSSOS ARTISTAS, NOSSA RIQUEZA 
conforme previsão contida no inciso III do art. 2° da Lei Federal n° 14.017/2020 — Lei Aldir 
Blanc, as normas previstas acordo com o que preconiza este Edital 

1. OBJETO 
1.1. O presente Pregão tem por objeto a CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS PARA 
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE 
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS — UNA, MOSAICO 
CULTURAL — NOSSOS ARTISTAS, NOSSA RIQUEZA Conforme especificações e condições 
constantes do Anexo I deste Edital. 

1.2 Serão selecionados até 56 (CINQUENTA) GRUPOS/ARTISTAS que comporão a 
programação especial UNA, MOSAICO CULTURAL — NOSSOS ARTISTAS, NOSSA RIQUEZA 

1.3. A programação será realizada no período de até 60 (sessenta) dias, podendo ser 
prorrogada. 

1.4 Os proponentes deverão apresentar conteúdos artísticos e culturais com duração mínima 
de 10 (dez) minutos e máxima de 20 (vinte) minutos. 

1.5. O Chamamento Público será aberto à inscrição de propostas de conteúdos artísticos-
culturais nas linguagens artísticas definidas no Anexo VI deste Edital, desde que seja possível 
sua veiculação em plataformas digitais. 

1.6. Os projetos selecionados irão ocupar programações culturais realizadas em ambiente 
virtual, por meio das plataformas digitais e mídias. Os conteúdos culturais produzidos podem 
relacionar uma ou mais linguagens artísticas e/ou segmentos culturais (música, teatro, dança, 
circo, literatura, artes visuais, humor, cultura popular e tradicional, dentre outras). 

1.7. Serão selecionados somente conteúdos de CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA LIVRE destinados 
a todos os públicos. 

1.9 A live será produzida nos dias 18 e 19 de dezembro de 2020 e obedecerão às orientações 
de segurança e saúde impostas pela Organização Mundial da Saúde e pelos poderes públicos. 

1.10 A ordem de apresentação dos artistas será definida de conformidade com a pontuação 
obtida pelos grupos/artistas, iniciando-se pelo grupo/artista com maior pontuação, segundo os 
critérios técnicos de avaliação estabelecidos neste Edital. 

1.11 Os participantes selecionados receberão a premiação definida neste edital somente após 
a realização da live e desde que cumpridas todas as condições estabelecidas neste Edital. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HTHHKA+4D75ZOCOFCJWOAG 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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Lei 14.017— Lei Aldir Blanc 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1- Poderão participar do presente Edital: 

a) PESSOAS FÍSICAS maiores de 18 anos, residentes e domiciliados no Município de 
UNA-BA, que tenham relação direta com o objeto deste Chamamento Público. 
a.1) As pessoas físicas 	poderão inscrever conteúdos artísticos-culturais 	como 
representante de grupos e coletivos culturais dos quais são integrantes. 

b) PESSOAS JURÍDICAS, com sede no Município de UNA-BA, que tenham relação 
direta com o objeto deste Chamamento Público 

c) 2.2- Não poderão concorrer: 

a) Servidores públicos municipal, estadual e federal; 

b) Membros da Comissão de Avaliação do Programa da Lei Aldir Blanc do Município de Una-
BA; 

c) Cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 1° grau, de 
servidores públicos municipais e de membros da Comissão de Avaliação do Programa da Lei 
Aldir Blanc do Município de Una-BA. 

2.3. Fica vedada a participação de um mesmo beneficiário em mais de uma linguagem artística. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. A inscrição será gratuita e o ato de inscrição pressupõe a plena concordância com os 
termos do Edital. 
As inscrições serão realizadas no período de 03 a 14 de dezembro de 2020, na sede da 
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, situada na Praça Dr. Manoel 
Pereira, s/n. O horário de funcionamento do Setor de Protocolo é de segunda a sexta-feira no 
horário de 08h às 12h e das 13h às 14h0Omin. 
3.2. Todas as informações fornecidas no ato da inscrição deverão ser verídicas e atualizadas. 
3.3. A inexatidão das informações, eventuais irregularidades nos documentos ou a não 
comprovação de atendimento a todos os requisitos e condições estabelecidos, ainda que 
verificados após a homologação, acarretará nulidade do ato de inscrição, a eliminação do 
proponente e a apuração de sua responsabilidade cível e criminal. 
3.4. CADA GRUPO/ARTISTA PODERÁ SE INSCREVER SOMENTE EM 01 (UMA) 
MODALIDADE/CATEGORIA NESTE EDITAL. 
3.4.1. O não cumprimento do disposto no item 4.6. do presente Edital acarretará na 
inabilitação compulsória do proponente. 
3.5. A responsabilidade pela conferência da documentação exigida neste edital para fins de 
participação é inteiramente do proponente/solicitante. 
3.6. Não serão aceitas inscrições que não cumpram as exigências contidas neste Edital. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HTHHKA+4D75ZQCOFCJWQAG 
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4. 	DOS DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO: 

41. INSCRICÃO DE FORMA PRESENCIAL: 01(um) envelope lacrado com os 
dizeres abaixo, contendo a documentação relacionada nos itens 4.2. deste 
instrumento, conforme se tratar de pessoa física ou jurídica, respectivamente. 

À 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC 
EDITAL N° 02/2020 — SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA ESPORTE E 
LAZER 
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO 

NOME DO PROPONENTE OU RAZÃO SOCIAL, CONFORME O CASO: CPF 
OU CNPJ: 

42 	Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA  consistirão 

de: 

I 	— Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou 
Carteira de Categoria Profissional); 
III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente 
reside acompanhado da Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses 
imediatamente anteriores à data de publicação da Lei n° 14.017/2020, mediante a 
apresentação de autodeclaração devidamente assinada contendo a indicação das atividades 
realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo III.A); 
VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos 
anteriores, fotografias, vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material 
publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do evento e a data de apresentação, e, se 
houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em que os seus 
conteúdos estejam disponíveis. 
VII — Autodeclaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é 
servidor público federal, estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 
VIII — Autodeclaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as 
penas da lei, de que não participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, 
conforme Anexo V deste Edital. 
4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na 
inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições 
estipuladas neste edital implicará na automática inabilitação da inscrição. 

5. 	DO VALOR DA PREMIAÇÃO E DAS VAGAS 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HTHHKA+4D75ZQCOFCJWQAG 
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5.1. Serão destinadas 56 (cinquenta e seis) vagas para serem preenchidas individualmente por 
cada pessoa física participante. 
5.2. Cada artista participante receberá a título de premiação o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 
5.3. Os valores serão transferidos a cada participante através de transferência bancária em até 
05 (cinco) dias úteis após a realização da LIVE. 

6. 	DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (Total de 20 pontos): 

6.1. Tempo de experiência do Grupo e/ou Artista que vai executar o projeto (01 a 20 pontos), 
comprovado por contratos anteriores, fotografias, vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, 
reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do evento e a data de 
apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis declarações e/ou certificados e/ou diplomas 
alusivos à área cultural. 

6.1.1. Será atribuído 01 (um) ponto para cada ano de experiência, limitado a 20 pontos, 
no máximo. 

6.2. Na hipótese de o número de inscritos superar o número de vagas ofertadas no presente 
edital, serão adotados os seguintes critérios de desempate: 
I - Maior pontuação total no Tempo de experiência do Grupo e/ou Artista e/ou do responsável 
pelo projeto; 
II - Sorteio Público realizado pela COMISSÃO, em dia e hora previamente marcados, devendo 
haver publicação via internet, no sitio da Prefeitura Municipal de Una-BA, da realização do 
mesmo. 

7 DOS PROCEDIMENTOS 
7.1. Os interessados em participar do presente Chamamento Público deverão conhecer 
todas as condições estipuladas no presente Edital para o cumprimento das obrigações e 
apresentação dos documentos exigidos. 

7.2. A participação no presente Edital implica na total aceitação a todos os seus termos e 
integral sujeição à legislação aplicável, notadamente à Lei Federal n° 14.017/2020 

7.3. A análise e julgamento dos documentos de inscrição será realizada no dia 15 de 
dezembro de 2020, às 10:00h, dirigida pela Comissão de Avaliação e realizar-se-á na sede 
da Secretaria Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, localizada na Praça Dr. Manoel Pereira, sn. 
Centro de Una-BA 

7.4. A Comissão fará a verificação da conformidade dos documentos apresentados com os 
requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.5. Serão selecionados neste Edital os GRUPOS/ARTISTAS que apresentarem a maior 
pontuação, segundo os critérios de avaliação definidos neste Edital, e que estiverem dentro 
do limite de vagas estabelecidas neste edital. 

7.6. Da sessão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará os todos os participantes, 
os grupos/artistas selecionados, devendo a mesma, obrigatoriamente, ser assinada pela 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HTHHKA+4D75ZQCOFCJWQAG 
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Comissão. 

7.7. A publicação do Resultado de Julgamento será divulgada no sítio eletrônico da Prefeitura 
de UNA-BA. 

8 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

8.1. Do resultado preliminar caberá recurso com efeito suspensivo, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, contados da data de publicação do resultado. 

8.2. Os recursos deverão ser apresentados através do seguinte e-mail: 
setur@una.ba.gov.br  

8.3. Decorrida a fase recursal, será publicado o resultado final no sitio eletrônico da 
PREFEITURA DE UNA-BA. 

9 - DO RESULTADO FINAL 

9.1 O resultado final do certame será publicado na internet, no sitio da Prefeitura Municipal 
de UNA-BA: www.una.ba.gov.br, 

10. DA HOMOLOGAÇÃO 

10.1- Compete ao SECRETÁRIO EXECUTIVO da SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, 
ESPORTE E LAZER a homologação do presente certame. 

11. DO VALOR ESTIMADO 

11.1. O Valor total estimado do presente edital importa no montante de R$ 56.000,00 (cinquenta 
e seis mil reais) a serem distribuídos como premiação, igualmente entre os artistas credenciados. 

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. As despesas decorrentes do presente edital, correrão à conta dos créditos 
orçamentários e/ou suplementares consignados no Orçamento da Secretaria de Turismo, 
Cultura, Esporte e Lazer, exercício de 2020, e serão custeadas com recursos transferidos pela 
União ao Munícipio de UNA-BA através da Lei n° 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC). 

13. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC 

13.1 - A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC será 
responsável pela análise e julgamento das inscrições. 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na 
aplicação da lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
a abertura dos envelopes. 
14.1.1 Decairão do direito de impugnar os termos do presente Edital, o Proponente que não o 
fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 
14.2. Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo telefone: (073) 3236-2021 /3236-2186 
— e-mail: setur@una.ba.gov.br,  Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de segunda- 
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feira a sexta-feira das 08:00 às 14:00. 
14.3. 	O Edital e demais anexos poderão ser obtidos através do site www.una.ba.gov.br  ou 
na sede da Secretaria da Turismo, Cultura, Esporte e Lzar, localizada na Rua Praça Dr. Manoel 
Pereira de Almeida, Sn. 
14.4 - Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Secretário Executivo Turismo, 
Cultura, Esporte e Lazer 

UNA, 03 DE DEZEMBRO DE 2020 

OBERVAL CALAZANS BERBERT 

PRESIDENTE DO GRUPO DE TRABALHO LEI "ALDIR 
BLANC" 

Kalinco Malta Ramos 

MEMBRO 

Marciedes Rodrigues da Cruz 

MEMBRO 

Ziuender Zulnnir Capato 

MEMBRO 
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DE CHAMADA PÚLICA 

02/2020 — LEI 14.017/2020 

ANEXO I. (A) 

ile 	NB 

Mil 

-11A 

EDITAL 

N" 

U Mn • —,1,  
\-.0.„ia  14 	---Pir e 

P10 

ESTADO DA 13A1 

1 — NOME DO PROPONENTE: 

2—ENDEREÇO BAIRRO 

CIDADE CEP UF 

3 — CPF 4 — N° RG 

5—TELEFONE 6 - E MAIL 

7— BANCO N° AGÊNCIA N° CONTA 

8 — RELAÇÃO NOMINAL DE TODOS OS PARTICIPANTES DO COLETIVO 

(QUANDO FOR O CASO) 

- CPF  9 

10— MODALIDADE/LINGUAGUEM ARTISITCA 11 — NOME DO PROJETO 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HTHHKA+4D75ZQCOFCJWQAG 
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DATA E ASSINATURA DO PROPONENTE 

UNA. XXXX 	de 	de 2020. 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MORADIA 

Eu, 	 , inscrito no RG 

sob o n° 	 expedido pelo órgão_., e no CPF 

sob o n° 	 , declaro sob as penas das leis que o 

Sr(a). 	 , mora em minha residência situada na Rua _ n° 

, Bairro 	 , Município de 	, Estado 	 

CEP 

Declaro, ainda, que possuo o seguinte vínculo familiar ( ) Pai; ( 

) Mãe; ( ) Filho(a); ( ) Cônjuge; ( ) Companheiro(a); ( ) Outros. 

Para que se firme verdade, assino a presente declaração e 

assumo a responsabilidade da informação prestada. 

UNA, XXXX DE 2020 

DECLARANTE 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HTHHKA+4D75ZQCOFCJWQAG 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATUAÇÃO SOCIAL OU 
PROFISSIONAL - PESSOA FÍSICA 

ANEXO III (A) 

Eu, 	 , 	inscrito 	no 
RG 

sob o n° 	 expedido pelo órgão 	 , e no CPF sob o n° 

residente e domiciliado na Rua 	 , n° 	, 	Cidade , 
de 

, Estado do 	 , 	declaro sob as 	penas das leis que 	estive 	no 

exercício 	de 	atividade 	artística 	e 	cultural 	regularmente 	nos 	12 	(doze) 	meses 

imediatamente anteriores à data de publicação da Lei n° 14.017/2020, conforme lista de 

atividades apresentada a seguir: 

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS 

MÊS Descrição 
Setembro/2019 
Outubro/2019 

Novembro/2019 
Dezembro/2019 

Janeiro/2019 
Fevereiro/2019 

Março/2019 
Abril/2019 
Maio/2019 

Junho/2019 
Julho/2019 

Agosto/2019 

Observação 1: Caso não tenha desenvolvido atividades em um ou mais meses relacionados 
no formulário acima, preencha o campo com um traço (----) e com a expressão "Atividades 
interrompidas" a partir do momento em que tenham ocorrido as interrupções 

Observação 2: Esta declaração deve estar acompanhada de documentos comprobatórios, 
tais como: 	contratos anteriores, fotografias, 	vídeos, 	mídias digitais, 	cartazes, 	catálogos, 
reportagens e material publicitário, contendo a indicação, se houver, do endereço eletrônico 
de portais ou redes sociais em que os seus conteúdos estejam disponíveis 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HTHHKA+4D75ZQCOFCJWQAG 
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Declaro, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta 
declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do 
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal 

Local, data, assinatura 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CARGO OU EMPREGO PÚBLICO 

Eu, 	  

inscrito no RG sob o n° 	expedido pelo órgão 	 , e no CPF sob o 

n° 

	 , declaro sob as penas das leis que não ocupo cargo, emprego ou 

função pública na Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, seja na 

Administração Direta ou Indireta. 

Declaro, sob as penas previstas na legislação, que as informações 

prestadas nesta declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades 

previstas no art. 299 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal. 

ASSINATURA DO DECLARANTE 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO PARTICIPA EM MAIS DE PROJETO 

INDIVIDUAL E/OU COLETIVO 

Declaro(amos) sob as penas das leis que não participo(amos) deste edital em mais de um 

projeto individual e/ou coletivo, para fins de cumprimento do disposto neste Edital. 

Declaro(amos), sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas 

nesta declaração são verdadeiras, e que estou(amos) ciente(s) das penalidades previstas 

no art. 299 do Decreto-Lei n°2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal. 

NOME COMPLETO DO INTEGRANTE: _ CPF: 	  

RG: 	 Órgão emissor: 	  

Endereço: 	 CEP: 

Telefone. 	 E-mail: 	 

NOME COMPLETO DO INTEGRANTE: _ CPF: 	  

RG: 	 Órgão emissor: 	  

Endereço: 
	 CEP: 

Telefone: 	 E-mail: 

NOME COMPLETO DO INTEGRANTE: _ CPF: 	  

RG: 	 Órgão emissor: 	  

Endereço: 	 CEP: 

Telefone: 	 E-mail: 	 
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Prefeitura Municipal de 
Una publica: 

• Aviso - Chamamento Público - 002/2020 — Objeto: Credenciamento de 
Artistas para Produção de Conteúdo Artístico e Cultural Para Realização 
de Programação Especial de Difusão em Plataformas Digitais — Una, 
Mosaico Cultural — Nossos Artistas, Nossa Riqueza. 

• Publicação de Pregão Presencial n°. 062/2018 - Objeto: Prestação de 
serviços de lavagem, higienização e lubrificação da frota de veículos 
pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de Una-BA. 

• Edital de Chamada Pública 002/2020. 

Imprensa Oficia 

Lei exige que todo gestor publique seus 
atos no seu veiculo oficial para que a 
gostar) seja mais tinas rente. 
A imprensa Oficial cumpre esse papei, 

Imprensa Oficial 
a publicidade legal 

levada a séxii) 

Prefeitura Municipal de Una 
nta 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 

ano fumai so 
MUNICÍPIO 

Gestor - Tiago Birschner / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação 
Pça Dr. Manoel Pereira de Almeida,14 Centro 
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AVISO CHAMAMENTO PÚBLICO 

CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020 

O município de Una-BA, Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, do Grupo 
de Trabalho Lei Aldir Blanc, designado pela Portaria 240/2020, de 27 de agosto de 
2020, torna público aos interessados que estará recebendo pelo período de 12 (doze 
dias) iniciando no dia 03/12/2019 e terminando dia 15/12/2020, no horário das 
08:00 às 14:00, na sede da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer a 
documentação dos interessados em participar CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS 
PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA 
REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS 
DIGITAIS — UNA, MOSAICO CULTURAL — NOSSOS ARTISTAS, NOSSA 
RIQUEZA Regência: Lei no inciso III do art. 2° da Lei Federal n° 14.017/2020 — Lei Aldir 
Blanc. Informações: setur©una.ba.gov.br  / www.una.ba.gov.br  — tel.: 3236-2021 — Sede da Prefeitura 
Municipal — Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HTHHKA+41D75ZOCOFCJWQAG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Chamada Pública 002/2020 

Lei 14.017— Lei Aldir Blanc 002898 ESTADO DA BANIA 

ATA GRUPO DE TRABALHO 

Resultado da análise da documentação 



Editais 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 	 002893 

RELAÇÃO DE CLASSIFICADOS 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 002/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2202020 

Lei 14.017, de 29 de junho de 2020, "Lei Aldir Blanc" Art. 20  - Inciso III — 

"editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros 
instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de 
desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de 
manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser 
transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais." 

O Município de Una-Bahia, torna público para conhecimento o presente RESULTADO DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO objetivando CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS PARA PRODUÇÃO DE 

CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE 

DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS — UNA, MOSAICO CULTURAL — NOSSOS ARTISTAS, 

NOSSA RIQUEZA conforme previsão contida no inciso III do art. 20  da Lei Federal n° 14.017/2020 — 

Lei Aldir Blanc, as normas previstas acordo com o que preconiza Edital 002/2020. 

01. A documentação dos proponentes foi analisada pelo GRUPO DE TRABALHO para 

acompanhamento e fiscalização no âmbito do município de Una-BA, das ações e políticas públicas 

emergenciais destinadas ao setor cultural, compostas por: 

i. Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer que o presidirá — Sr. 
Oberval Calazans Berbert; 

ii. 1 (um) representante da Secretaria Municipal do Governo, Administração e 
Planejamento — Sr. Kalinco Malta Ramos; 

ni 	1 (um) representante da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social — Sra. 
Marcledes Rodrigues da Cruz; 

INT. 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Fazenda —Sr. Ziuender Zulmir 
Capto; 

v. 1 (um) representante da Câmara Municipal de Vereadores de Una — Bhrenda Loren Cardoso 

Becker. 

vi 1 (um) representante do Conselho Municipal de Cultura de Una —CMCU - Carlos Magno de 

Melo Ramos 

III MI 

ESTADO DA BAHIA 

Quinta-feira 
17 de Dezembro de 2020 
2 - Ano - N° 3203 

Una 
Diário Oficial do 
MUNICIPIO 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+WTJ4FHKPF4+DLNEOZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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002900 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 
,px) 

E 5 TADC DA BAHIA 

CLASSIFICADOS 
NOME 	 CPF 	CATEGORIA 

MARISTONE ALMEIDA DOS SANTOS 	 066.223.145-78 PROF CAPOEIRA 
MARIO OLIVEIRA PORTO 	 010.542.905-80 ANIMADOR DE FESTAS  
GENILSON MAGALHAES DOS SANTOS 	 929.452.015-34 ARTESÃO 
GEANE CORREIA ALMEIDA, 	 03.782.115-60 CANTORA 
TENILTON 	DOS SANTOS 	SANTANA 	 992.131.095-04 ARTESÃO 
SOLANGE LOMBARDO GARCÊS DE SOUZA 	k658.759.405-06 ARTISTA PLÁSTICO  
SOLANGE SILVA DOS SANTOS 	 167.455.467-28 CABELEIREIRA CULTURA AFRO 

	

-MICHELE TRINDADE DOS SANTOS 	 052.44á5-52 ANIMADORA FESTAS INFANTIL 
TAÍS DE ARAÚJO BATISTA 	 482.525.788-70 CABELEIREIRA CULTURA AFRO 
LUAR GOMES DA SILVA 	 075.398--.955-02 PROFESSOR DE DANÇA 
JUCELIA SANTOS PORTO 	 936.171.605-06 ANIMADORA DE FESTAS 
VICTOR DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA 	 084.805.105-01 INSTRUMENTISTA MUSICAL  
MARCOS REIS DE  BRAGA 	 602.231.465-87 
MARCONES ALMEIDA DOS SANTOS 	066.223.255-02 

CANTOR 
INSTRUMENTISTA MUSICAL 

MARIA 	ERMEVALDA 	PIRES SANTA BÁRBARA  ' 549.844.405-20 
ARIEDSON RODRIGUES DOS SANTOS ‘ ' 	001.257.635-22 CANTOR 
EMERSON 	NASCIMENTO SENA 	 052.821.185-48 INSTRUMENTISTA MUSICAL 
MARIA JAMILLY AMARAL DO NASCIMENTO 	, 991.077.325-20 ARTESA 
ALAN CRUZ DA SILVA 	 058.081.725-35 INSTRUMENTISTA MUSICAL 
ADRIANA:DE JESUS SANTOS 	 041.661.845-63 CABELEIREIRA CULTURA AFRO 
RUY DA SILVA ARAUJO 	 859.982.308-68 CANTOR 
ILDEMAR SANTOS ALVES 	 044.059,015-97 CANTOR 
HELIKS SANTOS RODRIGUES 	 072.358.165-70 MUSICO 

[ CAIO CESAR SOUZA DE OLIVEIRA 	 057.800.585-98 Di 	 
GUIOMAR ANUNCIAÇÃO SILVA 	 848.235.695-04 ARTESÃ 	 

253.329.448-96 ANIMADORA DE FESTA INFANTIL 
586.071.965-53 ARTESÃ  

OTONIEL RAMOS DA SILVA 	 008.695.365-67 ARTESÃO 
RITA DE CASSIA PIRES SANTA BÁRBARA 	060,802.048-60  ARTESA  

Una, 17 de dezembro de 2020 

ARTESÃ 

GILVANIA CAVALCANTE DA SILVA 
JAZIEL MENDES 	DO AMARAL 
ROBSON NASCIMENTO SANTOS 	 041,374.405-14 INSTRUMENTISTA MUSICAL 
RUBEM FRANCISCO DE ARAÚJO 	 121.984.475-68 CONTADOR DE HISTÓRIA 
.30AQÚ/M BATISTA DE SOUZA JUNIOR 	 864.738.625-60 INSTRUMENTISTA MUSICAL 
MARIA RITA DOS SANTOS 	 028.392.215-00 ARTESÃ 
GUILHERME NONATO DOS SANTOS NETO 	049.074.115-02 ARTESÃO 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+WTJ4FHKPF4+DLNEQZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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ESTADO DA BANIA 

007  9C 1 	'Diário Oficial do 
MUNICIONO Una 

Quinta-feira 
17 de Dezembro de 2020 
4 - Ano - N° 3203 

Atos Administrativos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 

Estado da Bahia 

PROPONENTE: MARIA MARGARIDA MATA 

02 — RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional  

03 — CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas(CPF) 

01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 

apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA  consistirão 

de: 

1 — Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo M.A); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital 
implicará na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Gi-WTJ4FHKPF4+DLNEOZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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Diário Oficial do 
MUNICIPIO Una 

Quinta-feira 
17 de Dezembro de 2020 

5 - Ano - N° 3203 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 

Estado da Bahia 
ESTADO DA BAHIA 

PROPONENTE: DAMIÃO MOREIRA DOS SANTOS 

02 — RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional)  

03 — CPF 
- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas(CPF) 

01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 

apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA consistirão 

de: 

— Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo III.A); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital 
implicará na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+WTJ4FHKPF4+DLNEQZVXA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 

Estado da Bahia 
ESTADO DA BANIA 

PROPONENTE: ROBERTO SANTOS SOUZA 

02 — RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional 

03 — CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF 

01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 

apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA consistirão 

de: 

I — Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo M.A); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital implicará 
na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+WTJ4FHKPF4+DLNEDZVXA 
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002994 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 

Estado da Bahia 
ESTADO DA BAHIA 

PROPONENTE: SOLANGE APARECIDA PIRES SANTA BARBARA 

02 — RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional 

03 — CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF 

04 — COMPROVANTE DE ENDEREÇO 
Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 
01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 

apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA  consistirão 

de: 

I — Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo IMA); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital 

implicará na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+WTJ4FHKPF4+DLNEQZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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002905  

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 

Estado da Bahia 

PROPONENTE: GIDEON CARVALHO DOS SANTOS 

02 — RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional 

03 — CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF 

01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 

apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA  consistirão 

de: 

— Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo M.A); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital implicará 
na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+WTJ4FHKPF4+DLNEOZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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Oficiai cio 

MUNICIPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 

Estado da Bahia 
ESTADO DA BAHIA 

PROPONENTE: OZEANDRO CARDOSO SILVA 

02 - RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional  

03 - CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF 
01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 

apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA  consistirão 

de: 

— Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo M.A); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 

vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII - Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital implicará 

na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+WTJ4FHKPF4+DLNEQZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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MUNICIPIO Una 

Quinta-feira 
17 de Dezembro de 2020 
10 - Ano - N° 3203 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 

Estado da Bahia 
ESTADO DA BAHIA 

PROPONENTE: OSEIAS SANTOS DOS ANJOS 

01— FICHA DE INSCRIÇÃO: 

02 — RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional 

03 — CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF 
01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 

apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA  consistirão 

de: 

— Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo M.A); 

VI - Documentos comprobatários da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital implicará 
na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+VVTJ4FHKPF4+DLNEQZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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002903 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 

Estado da Bahia 
ESTADO DA BAHIA 

PROPONENTE: LUCAS SILVA ROCHA 

02 — RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional 

03 — CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF 
01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 

apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA Fisica  consistirão 

de: 

I — Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo M.A); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital implicará 
na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+WTJ4FHKPF4+DLNEQZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



Diário Oficial do 
MUNICIEM° Una 

Quinta-feira 
17 de Dezembro de 2020 
12 - Ano - N° 3203 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 

Estado da Bahia 
ESTADO DA BANIA 

PROPONENTE: LUCAS MESQUITA DOS ANJOS 

02 — RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional 

03 — CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF 
01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 

apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA  consistirão 

de: 

— Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo M.A); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital implicará 
na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+VVTJ4FHKPF4+DLNEQZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 

Estado da Bahia 
ESTADO DA BANIA 

Diário Oficiai do 
MUNICIPIO Una 

Quinta-feira 
17 de Dezembro de 2020 

13 - Ano - N° 3203 

PROPONENTE: EPIFÂNIO MACHADO BRANDÃO FILHO 

02 — RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional 

03 — CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF 
01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 

apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA  consistirão 

de: 

I — Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 

Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 

Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo M.A); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 

estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital implicará 
na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+WTJ4FHKPF4+DLNEDZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL D 

UNA 

Estado da Bahia 

-■ • 11 

       

   

MI MI 

   

       

  

ESTADO DA BAHIA 

  

PROPONENTE: JUARI BARBOSA DO NASCIMENTO 

02 — RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional 

03 — CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF 
01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 

apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA  consistirão 

de: 

— Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo TUA); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital implicará 
na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+WTJ4FHKPF4+DLNEQZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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002912 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 

Estado da Bahia 
ESTADO DA BAHIA 

PROPONENTE: WANDERSON DE SOUZA PEIXOTO JUNIOR 

02 — RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional 

03— CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF 

01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 
apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA  consistirão 

de: 

— Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo III.A); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital implicará 
na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+WTJ4FHKPF4+DLNEQZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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002913 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 

Estado da Bahia 
ESTADO DA BAHIA 

PROPONENTE: STEFFANE ALMEIDA DE SOUZA 

01— FICHA DE INSCRIÇÃO: 

02 — RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional 

3— CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF 
4— COMPROVANTE DE ENDEREÇO 
Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 

apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA  consistirão 

de: 

— Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo M.A); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital implicará 
na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+WTJ4FHKPF4+DLNEOZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 

Estado da Bahia 
ESTADO DA BAHIA 

PROPONENTE: WEBSON BARBOSA SANTOS 

02 — RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional 

03 — CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF 

01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 

apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA consistirão 

de: 

I — Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo IMA); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital implicará 
na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+WTJ4FHKPF4+DLNEQZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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Una 
Diário 	ii do  
MUNICIPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 

Estado da Bahia 
ESTADO DA BAHIA 

PROPONENTE: KEVEN MARTINS DOS SANTOS 

02 — RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional 

03 — CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF 

01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 

apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA  consistirão 

de: 

I — Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo IMA); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital implicará 
na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G-F\NTJ4FHKPF4+DLNEQZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



Diário Oficiai do 
MUNICIPIO Una 002916 Quinta-feira 

17 de Dezembro de 2020 
19 - Ano - N° 3203 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 

Estado da Bahia 
ESTADO DA BAHIA 

PROPONENTE: LAURO JOSÉ DOS SANTOS 

02 — RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional 

03 — CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF 

01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 

apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA  consistirão 

de: 

— Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo III.A); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital implicará 
na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+WTJ4FHKPF4+DLNEOZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



002917  Diário Oficial do 
MUNICIPIO Una 

Quinta-feira 
17 de Dezembro de 2020 
20 - Ano - N° 3203 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 

Estado da Bahia 
ESTADO DA BAHIA 

PROPONENTE: ANTONIO JOSÉ CORREIA 

01— FICHA DE INSCRIÇÃO: 

02 — RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional 

03 — CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF 

04 — COMPROVANTE DE ENDEREÇO 
Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 
apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA  consistirão 

de: 

— Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo IMA); 

VI - Documentos comprobatorios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital implicará 
na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+WTJ4FHKPF4+DLNEQZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



Diário Oficial do 

MUNICIP110 Una 	002913 
Quinta-feira 

17 de Dezembro de 2020 
21 - Ano - N°3203 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 

Estado da Bahia 
ESTADO DA BAHIA 

PROPONENTE: JADSON SANTANA 

02 — RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional 

03— CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF 

01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 

apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA  consistirão 

de: 

I — Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo M.A); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital implicará 
na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+WTJ4FHKPF4+DLNEQZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



002919 — Diano Oficial do 
MUNICIP10 Una 

Quinta-feira 
17 de Dezembro de 2020 
22 - Ano - N° 3203 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 

PROPONENTE: ANALICE MACIEL 

2— RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional 

3— CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF 

04 — COMPROVANTE DE ENDEREÇO 
Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

05 — COMPROVANTE DA ATIVIDADE ANEXO III 
Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data de 
publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de autodeclaraçãodevidamente assinada contendo a 
indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (AnexoIII.A) 

01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 

apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA consistirão 

de: 

— Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo M.A); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital implicará 
na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+WTJ4FHKPF4+DLNEQZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



IN NI 
e 

Diário Oficial do 
MUNICIPIO Una 

002920 Quinta-feira 
17 de Dezembro de 2020 

23 - Ano - N° 3203 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 

Estado da Bahia 
ESTADO DA BAHIA 

PROPONENTE: MARIA JOSÉ SOUZA SANTOS 

01— FICHA DE INSCRIÇÃO: 

02 — RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional 

03 — CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF 

04 — COMPROVANTE DE ENDEREÇO 
Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 
apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA  consistirão 

de: 

— Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV- Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo M.A); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital implicará 
na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+WTJ4FHKPF4+DLNEOZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



Diário Oficial do 
MUNICIPIO Una 

Quinta-feira 
17 de Dezembro de 2020 
24 - Ano - N° 3203 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 002921  

UNA 

Estado da Bahia 
ESTADO DA BAHIA 

PROPONENTE: MARIA JOSÉ SOUZA SANTOS 

01— FICHA DE INSCRIÇÃO: 

02 — RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional 

3— CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF 

4— COMPROVANTE DE ENDEREÇO 
Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 

apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA  consistirão 

de: 

— Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo III.A); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital implicará 
na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+WTJ4FHKPF4+DLNEOZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



PIN7-3.W5  

ESTADO DA BANIA 

MI 

Diário Oficial do 
MUNICIPIO Una 

Quinta-feira 
17 de Dezembro de 2020 

25 - Ano - N° 3203 

002922  

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 

Estado da Bahia 

PROPONENTE: GUILHERME ANDRADE FINATI 

01- FICHA DE INSCRIÇÃO: 

02 - RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional 

03— CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF 

04 — COMPROVANTE DE ENDEREÇO 
Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de no ter 

apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA  consistirão 

de: 

— Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 

Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 

Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo M.A); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 

estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital implicará 
na automática inabilitação da inscrição. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: G+VVTJ4FHKPF4+DLNEQZVXA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



002923 Diário °ficá! do 
MUNICIPIO Una 

Quinta-feira 
17 de Dezembro de 2020 
26 - Ano - N° 3203 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 

Estado da Bahia 
ESTADO DA BAHIA 

PROPONENTE: MARIA MARLENE RODRIGUES SANTOS 

02 — RG 
Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional 

03 — CPF 
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF 

01. Proponentes cujo balizamento aponta ausência de RG E CPF deve-se ao fato de não ter 

apresentado as devidas fotocópias dos referidos documentos. 

SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

4.1 Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA consistirão 

de: 

— Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II - Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado da 
Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V — Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de auto declaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo M.A); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome do 
evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Auto declaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Auto declaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 

4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital implicará 
na automática inabilitação da inscrição. 
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REVISÃO DE DECISÃO DO GRUPO DE 
TRABALHO 

RELAÇÃO DE DESCLASSIFICADOS 

Fundamentação: 

ITEM 3.3. EDITAL 002/2020. 

A inexatidão das informações, eventuais irregularidades nos documentos ou a não 

comprovação de atendimento a todos os requisitos e condições estabelecidos, ainda que 

verificados após a homologação, acarretará nulidade do ato de inscrição, a eliminação 

do proponente e a apuração de sua responsabilidade chiei e criminal 

CHAMADA PÚBLICA 002/2020 - CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS PARA PRODUÇÃO DE 

CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE 

DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - UNA, MOSAICO CULTURAL - NOSSOS ARTISTAS, 

NOSSA RIQUEZA 

REF.: REVISÃO DE DECISÃO DE GRUPO DE TRABALHO QUE ENSEJOU NA CLASSIFICAÇÃO 

INDEVIDA DE CREDENCIADOS. 

NOME CPF MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO 

MARISTONE ALMEIDA DOS SANTOS 066.223.145-78 Item 	2.2., 	alínea 	"c", 	edital 
002/2020, chamada pública: 

2.2- 	Não 	poderão 
concorrer: 

c) 	Cónjuges, 	companheiros 	e 
parentes em linha reta, colateral ou 
por 	afinidade, 	até 	1° 	grau, 	de 
servidores públicos municipais e de 
membros da Comissão de Avaliação 
do Programa da Lei Aldir Blanc do 
Município de Una-BA. 

LUAN GOMES DA SILVA 076.398.955-02 Item 2.2., alínea "c", edital 002/2020, 
chamada pública: 

2.2- 	Não 	poderão 
concorrer: 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OKBGWIGBTGSVGRT+L7JOLA 
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c) 	Cônjuges, 	companheiros 	e 
parentes em linha reta, colateral ou 
por 	afinidade, 	até 	1° 	grau, 	de 
servidores públicos municipais e de 
membros da Comissão de Avaliação 
do Programa da Lei Aldir Blanc do 
Município de Una-BA. 

MARCONES ALMEIDA DOS SANTOS 066.223.255-02 Item 2.2., alínea "c", edital 002/2020, 
chamada pública: 

2.2- 	Não 	poderão 
concorrer: 

c) 	Cônjuges, 	companheiros 	e 
parentes em linha reta, colateral ou 
por 	afinidade, 	até 	1° 	grau, 	de 
servidores públicos municipais e de 
membros da Comissão de Avaliação 
do Programa da Lei Aldir Blanc do 
Município de Una-BA. 

VICTOR 	DANIEL 	SANTOS 	DE 

OLIVEIRA 

084.805.105-01 Item 2.2., alínea "c", edital 002/2020, 
chamada pública: 

2.2- 	Não 	poderão 
concorrer: 

c) 	Cônjuges, 	companheiros 	e 
parentes em linha reta, colateral ou 
por 	afinidade, 	até 	1° 	grau, 	de 
servidores públicos municipais e de 
membros da Comissão de Avaliação 
do Programa da Lei Aldir Blanc do 
Município de Una-BA. 

Os CREDENCIADOS acima identificados, após revisão do GRUPO DE TRABALHO da análise dos 

documentos habilitatórios, foram considerados devidamente DESCLASSIFICADOS por enquandrarem-

se no impedimento de participação do item 2.2, alínea "c" do instrumento convocatório. Desta 

forma, foi revista a decisão que os considerou classificados, tornando sem efeito a classificação 

equivocadamente realizada. 

OBERVAL CALAZANS BERBERT 

PRESIDENTE DO GRUPO DE TRABALHO LEI 
"ALDIR BLANC" 
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Kalinco Malta Ramos 

MEMBRO 

Marcledes Rodrigues da Cruz 

MEMBRO 

Ziuender Zulmir Capato 

MEMBRO 
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MEMBRO 
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EWI-A190 DA CAHLA 

JULGAMENTO DE RECURSO 

REF.: CHAMADA PÚBLICA 002/2020 — CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS PARA PRODUÇÃO 

DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE 

DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS — UNA, MOSAICO CULTURAL — NOSSOS ARTISTAS, 

NOSSA RIQUEZA 

I. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

A manifestação e motivação da intenção de recorrer foi registrada pela recorrente no dia 

22/12/2020, e conforme ensina o mestre Marçal Justen Filho, a avaliação dos pressupostos 

recursais deverá ser realizada com mais largueza do que no direito processual, uma vez que 

vigora para a Administração Pública o poder-dever de revisar e sanar os atos viciados. Assim, 

recomenda-se que mesmo um recurso defeituoso, como, por exemplo, intempestivo, seja 

conhecido pela Administração a titulo de direito de petição. 

Amparado portanto pelas razões subjetivas apresentadas e zelando pelo fiel cumprimento 

da legalidade, transparência, impessoalidade e moralidade, decidiu-se pela admissibilidade do 

recurso ora em análise, para após, à luz dos preceitos legais e das normas editalicias que 

regem a matéria, analisar os fundamentos expendidos pela recorrente e demais licitantes. 

II. DAS RAZÕES DA RECORRENTE 

A recorrente, COSM IRA FERNANDES DE SOUZA, CPF.: 921.769.765-68 - , pretende que 

através de seu recurso seja declarada CLASSIFICADA em virtude de: 

1) A reavaliação dos classificados, sobretudo a análise do grau de parentesco dos 

classificados em relação aos referidos servidores públicos. Alega também que não 

consta do ato convocatório nenhuma autodeclaração de parentesco; 

2) Solicita a informação do critério utilizado pela Grupo de Trabalho para definir o 

grau de parentesco dos participantes com os referidos servidores; 

3) Solicita por fim, a reconsideração de sua desclassificação, caso não haja revisão 

da lista de classificados. 
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III. 	DOS FATOS 

No dia 16 de dezembro o Grupo de Trabalho, designado pela Portaria n°. 240, de 27 de 

agosto de 2020, para avaliação de documentos de habilitação dos interessados em credenciar- 

se para participação PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO 

DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - UNA, MOSAICO 

CULTURAL - NOSSOS ARTISTAS, NOSSA RIQUEZA. Desta reunião, os seguintes credenciados 

foram devidamente classificados por cumprirem integralmente todas as exigências editalicias: 

C1 AcSIFICADO 
MARISTÕNE-ALMEIDA DOS SANTOS2 3 
il.ffit40.0.14vffiR..4.1kPORTP,  GEN/LSON MAGALHAES DOS SANTOS „ 
,,..GEANE  CORREIA iALPIEIDA. 	 TENILTON DOS SANTOS SANTANA 
PSOL.A.44GEOP11~9.,.~DE...$,OUZA.. -•••• 	• 	-- • • SOLANGE SILVA DOS SANTOS 	 67.455 

MICHELE TRINDADE  
TAIS 	DE ARAWO BATISTA 
LOAS GOMES DA  SILVA IUCELIA SANTOS PORTO VICTOR DANIELSANTIMI MARCOS REIS DE BRAGA 
IwIR1~1101~ MARIA ERIMEvALDA PIRES SANTARAitit-

-~tRórailliGkits—Okiii EMERSON NASCIMENTO SE 
MARIA 3itfaUX AMARAL. DO NASCIMENTO ALAN CRUZ DA SILVA ADRIANA DE JESUS SANTOS RUY DA SILVA ARAUJO 

EUICS SANTOS /4004/IGUES 	 AIO E5ARSOUZA OLIVEIR  GUIOSLAR ANUNCIAÇAO S/LV IMPANIA tAVALCANTR DAL SILVA  IAZIEL MENDES DO AMARAL 
massa* NASCIMENTO SANTOS RUBEM FRANCISCO DE ARAUJO  70I4R114 BATISTA DE SOUZA JUNIOR  MARIA RITA DOS SANTOS 
GUILHERME t4ONAM DOS SANTOS/4 OTONIEL RAMOS DA SILVA J302~-69- RITA DE MS54.44 ~USARIA 

45-78 

25 788-70 

29A92.015-34 ARTESÃO 	0017 115-60 CANTORA 2.13 .095 	RTESAO 

602.231.465-87 CANTOR 
	 5-20 ART 01257. 5-22 	1L 52 2 85 	IN5TRtJMEN115TA 
01 077325-20  ARTESA - 	 58.0812 -35 INSTRUMENTISTA  41.681.845-63 	- 59.982 -68 CANTOR -97 72358.165-70 4USLcO  57 800.585-98 Di 8.235.695-04 ARTESA  

7-28 CABELEIREiRA CULTIJA AFRO  5-52 ANIMADORA FESTAS':11* CABELETRE13.A CULTURA 

071.965-53 ARTSSA  041.374.405-14 INSTRUMENTISTA P4 21.984 475-69 Ç1NTADOR DE LIIST 
..738.625-60-  INSTRORITISTA  026J9.215-0'J ARTES!, 
«074.34442 AR.TES .O"  .695365-67 ARTE 

A recorrente insurge-se pelo fato de ter sido considerada desclassificada por 

descumprimento do item 2.2, alínea "c", conforme abaixo publicado: 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8U0W806YYM+XE0C8AKETBG 
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EDITAL CHAMADA PÚBLICA 00212020 
Lei 14.017 - Aldir Blanc 

Relação de proponentes des s cados 
(item 2.2, alínea "c") 

Una, 17 de dezembro de 2020 

A recorrente foi devidamente DESCLASSIFICADA por ter vinculo direto (companheira) de 

servidor público efetivo. 

IV. DA FUNDAMENTAÇÃO 

O principio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na 
medida em que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele 

estipuladas. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8U0W806YYM+XE0C8AKETBG 
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Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver 

vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3°, 41 e 55, XI, da Lei n°8.666/1993, verbis: 

Art. 30  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita confornidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculacão ao instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. 

Art.41. A Administração não pode descurrprir as normas e condições do edital, ao aual se acha 
estrita mente vinculada. 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
[...I 
xI - a vinculação ao edital de licitacão ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à 

proposta do licitante vencedor; 

Trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros 

descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros 

princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, 

da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo. 

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos 

administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente 

observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e 

suscetível de correção na via administrativa ou judicial. 

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de 

critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a 

Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade 

administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. 

O instrumento convocatório 002/2020 de CHAMADA PÚBLICA traz a seguinte exigência: 

a) 	2.2- Não poderão concorrer: 

a) Servidores públicos municipal, estadual e federal; 

h) Membros da Comissão de Avaliação do Programa da Lei Aldir Blanc do Município de Una-
BA; 

c) Cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 1° 
grau, de servidores públicos municipais e de membros da Comissão de Avaliação do 
Programa da Lei Aldir Blanc do Município de Una-BA 
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Portanto, o critério utilizado pelo GRUPO DE TRABALHO que ensejou a desclassificação 

da recorrente está previsto diretamente em edital e embora não haja (tal qual alega a 

recorrente) nenhum anexo editalícia de autodeclaração de grau de parentesco com servidor 

público, o edital traz em seu bojo, diversos apontamentos quanto ao cumprimento das regras ali 

contidas, senão, vejamos: 

3.1. A inexatidão das informações, eventuais irregularidades nos documentos ou a não 
comprovação de atendimento a todos os requisitos e condições estabelecidos, ainda 
que verificados após a homologação, acarretará nulidade do ato de inscrição, a 
eliminação do proponente e a apuração de sua responsabilidade cível e criminal. 

3.2. Não serão aceitas inscrições que não cumpram as exigências contidas neste 
Edital. 

4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições 
estipuladas neste edital implicará na automática inabilitação da inscrição. 

Como fica demonstrado, os argumentos apresentados pela recorrente para corroborar sua 

insurgência, não tem base editalícia, razoabilidade ou legalidade. Contudo, insiste a recorrente 

que há outros CLASSIFICADOS que se enquadrariam no mesmo impedimento que gerou sua 

desclassificação, sem no entanto, citar quais seriam estes "classificados". Não obstante, a 

recorrente não ter diretamente indicado quais seriam os credenciados que descumprem o item 

2.2., alínea "c" do edital, este GRUPO DE TRABALHO realizará a reavaliação de todo os nomes 

apresentados na lista de classificação, para que assim não reste quaisquer dúvidas acerca do 

descumprimento do item referido. 

V. CONCLUSÃO. 

Diante de todo exposto e à luz do princípio do vínculo ao instrumento convocatório, 

decidimos por ADMITIR O PRESENTE RECURSO, para no MÉRITO JULGÁ-LO 
IMPROCEDENTE, mantendo a DESCLASSIFICAÇÃO da recorrente. 

Una, 23 de dezembro de 2020. 
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DOCUMENTAÇÃO DOS PROPONENTES 
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PROPONENTE: 

Estado da Bahia 

- 

JAZ/CL MPuk-5 o 44,1Aul  

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 
002936 

ESTADO DA BANIA 

01— FICHA DE INSCRIÇÃO: 
Oh 

02 — RG 

C< 
03 — CPF 

(C/ 
04 — COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

05 — COMPROVANTE DA ATIVIDADE—ANEXO III 

C I/  
06— DOCUMENTOS COM PROBATÓRIOS DA ATIVIDADE 

b k 
07 — AUTO DECLARAÇÃO - ANEXO IV 

08 — AUTODECLARAÇÃO DO COLETIVO—ANEXO V 

41 	Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA ÉSICA consistirão 

de: 

I 	— Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III 	- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado 
da Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V 	— Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à 
data de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de autodeclaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo III.A); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome 
do evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais 
em que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Autodeclaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal, 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII — Autodeclaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 
4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital 
implicará na automática inabilitação da inscrição. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 
Chamada Pública 002/2020 lel 

14.017— Lei Aldir Blanc 

DE DECLARAÇÃO DE ATUAÇÃO SOCIAL OU 
PROFISSIONAL - PESSOA FÍSICA 

ANEXO IH (A) 

Wic-PD'ES bço Aw14(Lft ,\ 	 inscrito 	no 	RG 	sob 	o 

••• 

8 

n2 

,Pro 

expedi 09)Z201( 

',.. .....,, 

IN 	II 

I 1  1 WR11,- ,,;42 	1 

ESTADO DA BAHIA 

MODELO 

Eu, 	j,42,-. 1 
-1q —0 

do pelo órgão, e no CPF sob o n2  5-860-91‘?6,5l, residente e domiciliado na Rua 	COt.:49,4);,),4.5- -  
LAK)A 

 
iÂÂ4oiçi 	km .3:¥ 	,) 3 

, 	Cidade de 
as 

meses 

O Iva- 	 ,Estado, 	declaro 	sob 

imediatamente 
aseguir: 

penas das leis que estive no exercício de atividade artística e cultural regularmente nos 12 (doze) 

anteriores à data de publicação da Lei n2 14.017/2020, conforme lista de atividades apresentada 

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS 

MES 	 Descrição 
Setembro/2019 	 ncontro de Troca de Saberes entre artesãos 

Projeto Levanta Zabelê 
Outubro/2019 	 'Feitura coletiva de Óleo de Coco Projeto 

Levanta Zabelê 
Novembro/2019 	 (Atividades interrompidas) 
Dezembro/2019 	 'Feitura Coletiva de Licor Artesanal Projeto 

Levanta Zabelê 
Jane tiro/2020 	 Feitura Coletiva de Azeite de Dendê Projeto 

Levanta Zabelê 
Fevereiro/2020 (Atividades interrompidas) 

Março/2020 	 (Atividades interrompidas) 
Abril12020 	 (Atividades Interrompidas) 
Ma i of202 	 i(Atividades interrompidas) 
Junho/2020 	 K Atividades interrompidas) 
Juhat2020 	 (Atividades interrompidas) 

Agosto/2020 	 (Atividades interrompidas) 

Observação 1: Caso não tenha desenvolvido atividades em um ou mais meses relacionados no 
formulário acima, preencha o campo com um traço ( ) e com a expressão "Atividades interrompidas" a 
partir do momento em que tenham ocorrido as interrupções 

Observação 2: Esta declaração deve estar acompanhada de documentos comprobatórios, tais como: 
contratos anteriores, fotografias, vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material 
publicitário, contendo a indicação, se houver, do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que 	 os 	 seus 	 conteúdos 	 estejamdisponiveis 



REDE 
INDÍGENA 
SOLIDÁRIA DE 

ARTE E 

DE 
ARTESANATO 

Somos a RISADA - Rede Indígena Solidária de Arte e de 
Artesanato, um grupo de indígenas, alguns de nós artesãos 
e ou artistas; todos nós preocupados com o Meio Ambiente, 
todos nós preocupados com nossas culturas, com a 
preservação de nossas matas e de nossas tradições, com as 
artes e conhecimentos tradicionais de nossos povos. 

Alguns de nós artesãos digitais, que apropriados das 
tecnologias de informação e comunicação registramos 
ceSrIn fotos e vídeos nossa realidade e usamos a internet 
para proteger a natureza e para dar condições de vida 
digna as pessoas de nossas comunidades. 

www.risada.org  

Apoio financeiro: Apoio: Realização: 

FUNDO 
SOCIOAMWENtAÉ. 

INVESfINDU RI CUIDAR 
casa 	ÁffiA411 CAI 

FUNDO 
f,,IOAMBIENIAL 

THVDÉVVA 



 

BACURAU TUPINAMBÁ 
Os materiais que utilizo no meu 
artesanato, na minha arte, eu 
retiro da natureza. 



Os artesãos de base e os artesãos digitais participantes da RISADA são os verdadeiros autores deste 
material. 

Destacamos o protagonismo das seguintes pessoas: 

Karapotó Plaki-ô (AL) - Indayá, Jendson, Manuel, Marcelo, Sanna, Vilma, Winá; Kariri-Xocó (AL) - Ayrá, 
Luis Carlos Gonzaga, Nhenety, Rayane, Rosa, Tawanã, Thayne, Xayne; 
Pankararu (PE) - Cabocla, Dedé, Diego, Geovan, João Gouveia, Katerine Freire, Luciano, Luciene, Nazaré, 
Ricardo, Tainá, Vilma; 
Pataxo de Barra Velha (BA) - Dandara, Iran, Joel Braz, Joelma, Liliane, Marlene Braz, Marliali, Marliane; 
Pataxo de Cum uruxatiba (BA) - Araruana, Benedito, Maria D'Ajuda; 
Pataxo Hãhãhãe (BA) - Hemerson, José Carlos, Maria de Fátima, Mayá, Moisés; 
Tupinambá de Olivença (BA) - Bacurau, Carcará, Célia, Eirapuã, Murilo, Potyra Tê, Oiti; 
Xokó (SE) - Célia, Ellen Diana, Edriene, [tala, Karine, Paulo, Yatan. 

Editores/organizadores deste título: Elsa Bouyon, Helder Câmara, Luciane Locatelli, Sebastián Gerlic. 
Direção fotográfica: Sebastián Gerlic. 
Arte e finalização: Helder C. Jr. 
Assessoria jurídica: Dra. Ivana Cardoso de Jesus (Potyra Tê Tupinambá). 
Coordenação Administrativa: Karine Pereira dos Santos e Teresa Margareth Teixeira. 
Apoio Logístico: Ana, Iranildes e Marcelo Karapotó Plaki-ô, Cícero e Teresa Pankararu, Lúcia Kariri Xocó, 
Mayá Pataxiô Hãhãhãe, Maria D'Ajuda Pataxo Cumuruxatiba, Marlene e Joel Braz, Pataxo Barra Velha, 
Eirapuã e Yakuy Tupinambá. 

SOBRE O PROJETO RISADA 
Somos a RISADA - Rede Indígena Solidária de 
Arte e de Artesanato. Alguns de nós artesãos 
e artistas, outros artesãos digitais; todos nós 
preocupados com o Meio Ambiente, todos 
nós preocupados com nossas culturas, com 
a preservação de nossas matas e de nossas 
tradições, com as artes e conhecimentos 
tradicionais de nossos povos. 

Na RISADA, o artesão de base é aquele que 
faz a arte, utilizando matéria prima de forma 
sustentável e o artesão digital é o artista da 
comunicação, aquele que faz a 'ponte da aldeia com o resto do mundo. Ele tira e posta as fotos do 
artesanato, publica na internet e acompanha o pedido. 

A rede RISADA tem um espaço na internet onde você pode conhecer seus artesãos, suas peças, sua 
proposta ecológica e econômica. Nas páginas do site você pode ler sobre as culturas das comunidades 
indígenas participantes e dialogar com os indígenas pr 	nistas desta rede. 
Quando você adquire uma peça você estará apoian 	servação cultural e ambiental além de 
ernpoderar os indígenas em suas caminhadas. A com 	o preço de todos os artesanatos segue a 
seguinte fórmula: 50% do valor é repassado ao artesão 	.30% ao artesão digital, 10% a projetos 
ambientais nas comunidades (Reserva Verde) e 10% à ad 	istração da Rede RISADA. 

Apoio financeiro: Fundo Socioambiental 
CASA e Fundo Socioambiental CAIXA. 

Agradecimentos pela participação especial 
de Diego Julião, Elisa Braga, Érica Rubinstein , 
Juliana Ogawa Palodetto e Luíza Reis Teixeira. 

O Projeto RISADA começou a ser estruturado em 2009 com o intuito viabilizar o comércio do artesanato 
indígena pela internet, levando em consideração o comércio justo e solidário e a preservação ambiental. 
Em 2015 a RISADA recebeu apoio da SETRE (Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da 
Bahia). A RISADA recebe também o apoio dos Pontos de Culturas Indígenas "Mensagens da Terra" 
(www.mensagensdaterra.org). 

A produção deste livro foi apoiada pelo Fundo Socioambiental CASA e Fundo Socioambiental CAIXA que 
fortaleceu de agosto de 2015 até março de 2016 a rede RISADA. Possibilitou também a disponibilização 
de 4 versões digitais do livro: português, inglês, espanhol e francês (www.risada.orgicatalogos). 

Conheça mais sobre o projeto RISADA visitando o site www.risada.org  
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P4' CEP 

ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MORADIA 

Eu, 	i-\ nk.14Joe !et K-Q24 Ug)J5,f-9,e 

sob on°  CS 3.1.161  

CPF sobon° t/tiS-6(41465---c)  

Sr(a).  Jt47/ E-1114 --AA)Ç-S 	mora 

, Bairro 

Declaro, ainda, que possuo o seguinte vínculo familiar ( ) Pai; ( ) 
Mãe; ( ) Filho(a); ( ) Cônjuge; ( ) Companheiro(a); ( ) Outros. 

Para que se firme verdade, assino a presente declaração e 

assumo a responsabilidade da informação prestada. 

1 14 
UNA, XXXX DE 2020 

DECLARANTE 

inscrito no RG 

expedido pelo orgãob5i9.5P e no 

. declaro sob as penas das leis que o 

em minha residência situada na Ruan° C.i21^1(P';04-12.-j (,4604  
VA/4\3AA- Município de U/LÁ 4- 	,Estado 	 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HTHHKA+4D75ZQCOFCJWQAG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 

3 3G 
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002943 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ChamadaPública00212020 
Lei14.017—LeiAtdirBianc ESTADO DA BAHIA 

DATA E ASSINATURA DO PROPONENTE 

UNA, 	de 1 Z de 2020. 

03Á-1- frui 06 MÁAA.c 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HTHI-IKA+4D75ZQCOFCJWQAG 
Esta edição encontra-se no site oficiai deste ente. 
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002944 
EFEiTURA MUMCWAL DE UNA 

Estado da Bahis 
Chamada Pública 002/2020 

Lei 14.017 — Lei Aldir Blanc 

Declaro, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta 
declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do 
Decreto-Lei n° 2.848. de 7 de dezembro de 1940 - CódigoPenal 

Local, data, assinatura 

U/VA A Z 	(3fo 	2.02.J 

(fp 

 

MV-o1) ~kj 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HTHHKA+4D75ZQCOFCJWQAG 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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Estade da affia 
CharnadaPública002/2020 

Lei14.017—LeiAldirBianc ESTADO DA CANA 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSU CARGO 
OU EMPREGO PU LICO 

Eu, 	 -ptmA-W  
inscrito no RG sob° n°  2,501Lkap-gdo  peio órgão  5S/ 2,4  e no CPF sob o 

n° 

Ça 0.4tC;i(2,- 5" , declaro sob as penas das leis que não ocupo cargo, emprego ou 

função pública na Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, seja na 

Administração Direta ou)ndireta. 

Declaro, sob as penas previstas na legislação, que as informações 

prestadas nesta declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades 

previstasnoart.299doDecreto-Lein°2.848,de7dedezembrodel 940-CódigoPenal, 

ASSINATURA DO DECLARANTE 

Mft,0() MA-201  

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HTI-IHKA+4D75ZQCOFCJWQAG 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 

Quinta-feira 
3 de Dezembro de 2020 
16 - Ano - N° 3187 Una 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO PARTICIPA EM MAIS DE PROJETO 

INDIVIDUAL E/OU COLETIVO 

Declaro(amos) sob as penas das leis que não participo(amos) deste edital em mais de um 

projeto individual e/ou coletivo, para fins de cumprimento do disposto neste Edital. 

Declaro(amos), sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas 

nesta declaração são verdadeiras, e que estou(amos) ciente(s) das penalidades previstas 

no art. 299 do Decreto-Lei n°2.848, de 7 de dezembro de 1940 - CdcligoPenat. 

NOME COMPLETO DO INTEGRANTE: CPF: 	 PJ 	v1A-2.4\ 	5.á3609--(q6S-- 
RO:  oS2,3o(-4(-(-11 /43 	Orgàoemissor: S-S? tbA- 
Endereço: 	CEP: 	 

Telefone: 	 E-mail: 	 

NOME COMPLETO DO INTEGRANTE: CPF: 	  

RO: 	 Orgãoemissor: 	  

Endereço: 	 CEP: 

Telefone: 	 E-mail: 

NOME COMPLETO DO INTEGRANTE. CPF: 

 

RO: 	 

Endereço: 

Telefone: 

  

Orgàoemissor: 	  

	 CEP: 

  

  

 

E-mail: 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HTHHKA+4075ZQCOFCJWQAG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



DECLARO que 

, e no RG n° 

TERRA INDÍGENA TUPINAMBÁ DE OLI VENÇA 

002947 
Ao Grupo de Trabalho Lei Aldir Blanc 
Att. Oberval Berbert 

Eu Maria Valdelice Amaral de Jesus, na qualidade de Cacique do 

Povo 	Tupinambá 	de 	Olivença, 

&iS SO AAAA-a,A-1  

inscrito (a) no CPF 	60  I '3 GS".."  

o83otuL LO 

 

, é ARESÃO(Ã) e indígena Tupinambá 

   

 

aldeado(a), residente na (f)utorJi OAÇY- 

 

1  4C-30/3,  DA 

    

mel-íkÇA ç& 2à(:) — tt -t-64À o ik-) D .1e-E--Ni ar 4-147; ) A -(bi( 	0\',VZIÇA 
14-17-a-A 	k-imA 1 BPs- 

0(A) mesmo(a) desenvolve suas atividades de artesanato junto ao 

Coletivo Levanta Zabelê que fica localizado na Comunidade Lagoa do 

Mabaço, Una - BA, sendo o artesanato seu meio de subsistência, o que 

foi gravemente afetado pela pandemia do Covid-19, que paralisou as 

atividades de turismo na região, bem como a visita ás Comunidades. 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 

Ilhéus, 11 de Dezembro de 2020. 

( 
McL vaxái.ÁL;,c-k- 	 cte 
/Maria Valdelice Amaral de Jétus 

CPF: 383.265.405-44 
Cacique do Povo Tupinambá de Olivença 



002943 • 
LEVANTA 
ZiABELÉ 

Jaziel Mendes do Amaral (Bacurau Tupinambá) 

Artesão 



002949 

Eu Maria José Amaral Bransfor (Yakuy Tupinambá), inscrita no RG65311.861, CPF 485601465-

04 criadora e representante do Coletivo Levanta Zabelê , com sede social na Comunidade 

Indígena Lagoa da Mabaça, Terra Indígena Tupinambá de Olivença, sin, Una — Bania, DECLARO 

que .A2.:e C.( M'E> Do A- it&AAA-L 	 inscrito (a) no CPF, 	"1,C S-  3 
e no RG n° 0823() 	),D, é integrante do núcleo de artesanato do Levanta Zabelê e realizou 

atividades junto ao coletivo desde o ano de 2019. 

Eventos Realizados: 

Encontro de Troca de Saberes entre artesãos Projeto Levanta Zabelê- (Setembro/2019) 

Feitura coletiva de Óleo de Coco Projeto Levanta Zabelê— (Outubro/2019) 

Feitura Coletiva de Licor Artesanal Projeto Levanta Zabelê- (Dezembro/2019) 

Feitura Coletiva de Azeite de Dendê Projeto Levanta Zabelê (Janeiro/2020) 

Una, 	de Dezembro de 2020 

e (út-73-yvevt 

Assinatura 



4:41 attl 35) 

+,2,4 

Mo s r 

Seguro Apoio Família 
Com assistência funeral 
R$30 único 

Pagar suas contas 
Boletos, agua, luz e telefone  

002950 

Pix 
Pagamentos instantâneos 

Saque sem cartão 
Saque em Caixa Eletrônico 
ou Lotérica 

de 	Pagar na Lotérica 
IIP 	Pague suas contas sem 

cartão 

11109/20 

Pagar na maquininha 
Compre no comércio sem 
cartão 

2/06/20 

Cartão de Débito 
Virtual 

05/05120 



ESTADO DA BAHIA 

PROPONENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 
002951 Estado da Bahia 

5 2 . g 3 

),/ cJ sã9- 

01 - FICHA DE INSCRIÇÃO: 
 

02 - RG 

03 - CPF 

04 - COMPROVANTE DE ENDEREÇO 
_ 	 g ts-Z_ 

5- COMPROVANTE DA ATIVIDADE - ANEXO III 
.b. 

6- DOCUMENTOS COM PROBATÓRIOS DA ATIVIDADE o 'b----, 

07 - AUTODECLARAÇÃO - ANEXO IV 

08 - AUTODECLARAÇÃO DO COLETIVO - ANEXO V l.9'  

41 	Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de EFS,c1.0,A,EtWA, consistirão 

de: 

I 	— Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III 	- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado 
da Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V 	— Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à 
data de publicação-da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de autodeclaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo III.A); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome 
do evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais 
em que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Autodeclaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal, 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII— Autodeclaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 
4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital 
implicará na automática inabilitação da inscrição. 
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DE CHAMADA PÜLICA 

N" 02/2020 — LEI 14.017/2020 

ANEXO I. (A) 

EDITAL 

2 

o 
ii 
• 

• -,..ei r---. . 	.52 0. 

ESTADO 

•„,„ 
DA BANIA 

1 - NOME DO PROPONENTEVu) /9\ 

J))1\/\ 	i 	. 	O  

2-ENDEREÇO 

' fr -)ulil"., 	duaovv‘^, 	Al'Ayjj-6-- 
BAIRRO 

e._(''').-u 
CIDADE CEP UF 

3 — CPF 4 — N• RG 

5 — TELEFONE 

3 cN g 5-2.9 Gki e— 
6 - E MAL 

g 1\15.110B Sor )  Of\y11,.(0M 
N • CONTA 

c/& i o • ). 3 63 -' 
7— BANCO 

£AW(C) 	GO 13 gA" S1 L 

N° AGÊNCIA 

' 	o 99Y- --)- 

8 - RELAÇÃO NOMINAL DE TODOS OS PARTICIPANTES DO COLETIVO 

(QUANDO FOR O CASO) 

9 - CPF 

• 

10- MODALIDADE/LINGUAGUEM ARTíSITCA 

J-1,4.AA-S~i fis_k 
141 - 	

t 

11 - NOME DO PROJETO 

, 



ESTADO DA BANIA 

Diário Oficial do 
RUMOR° Una 

Quinta-feira 
3 de Dezembro de 2020 
12 - Ano - N° 3187 

002953  

I ff  

• IN 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
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DATA E ASSINATURA DO PROPONENTE 

(tvo f  01- ia 012  
UNA. XXXX 	de 	der 2020. 

K LJ& (ftelA4»,u,4  

cte 02 o 02 0  



LAN  
.01.4.15 GREG 6 6Orn 

,<, 	M 	:I'(' '' P 	"J''4 . 	VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL '' ,N 	(gEW 	;0 , 

12.678.385-31 	21-05-2018 

ROBSON NASCIMENTO SANTOS 

VANDERLEI NASCIMENTO SANTOS 

RITA DE FATIMA ROCHA NASCIMENTO 

ILHÉUS BA 	 10-04-1990 

C.NAS. CM  UNA BA DS 
SEDE LV A32 EL 245 RT 014369 

041.374.405-14 

.4 

'4 

< 
,.,:,.:N.,.!Nr-7',4:,,,&:5:‘.'gj 	:_ri N' 7.1^,(3 DE 2n T12/23 1 	r", 	_s... 	. „ 

THOMA. OPECI SONS 



Cliente ROBSON NASCIMENTO SANTOS 

Mês 
	

Vencimento 	Total a Pagar 
12-2020 
	

10-12-20 	230.50 
Conta 
2090960982 

o 

o 
Telefonica Brasil S.A. ES 

Av. Nossa Senhora da Penha, 275 - Parte A, 
Vitória - ES - 29055-022 

Inscrição Estadual: 082.182.71-0 
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62 

CNPJ Filial: 02.558.157/0003-24 

ROBSON NASCIMENTO SANTOS 
	

Número da Conta: 2090960982 
R JOANA ANGELICA , 208 

	
Emissão: 26-11-20 

CS 208 
	

Mês: 12-2020 
45690-000 BA UNA 
	

Vencimento: 10-12-20 

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS 
	

Valores em R$ 
FATURA 
	

230.50 

TOTAL A PAGAR 
	

230.50 

Observação: Caso você não efetue o pagamento deste boleto até a data de 

vencimento, ocorrerá a perda dos benefícios ora ofertados. 

Autenticação Mecânica 

Código de Barras 

84630000002-9 30500060001-8 02090960982-6 07159000000-7 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Chamada Pública 002/2020 
Lei 14.017— Lei Aldir Blanc 

DE DECLARAÇÃO DE ATUAÇÃO SOCIAL OU 
PROFISSIONAL - PESSOA FÍSICA 

ANEXO III (A) 

EuStÁSi~ 'WaiN(À/v~vx.lo STY—TAA 	 , inscrito no 

MODELO 

INIffi 

a  Zr.410;11111 • ....-1;, 	I. 

ESTADO DA BANIA 

o n°1,1_335-3 

RG 

.1 expedido pelo órgão .55 f 	, e no CPF sob o n° 

3VVto 5 II,'I residente e domiciliado na Rua 	 , 	Cidade 
de 

1-1/"N 	, Estado do :2) nthÁ ,-k- 	, 	declaro 

ci 

sob as penas das leis que estive no 

regularmente 	nos 	12 	(doze) 	meses 

da Lei n° 14.017/2020, conforme lista de 

REALIZADAS 

exercício 	de 	atividade 	artística 	e 	cultural 

imediatamente anteriores à data de publicação 

atividades apresentada a seguir: 

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES 

MÊS Descrição 
Setembro/2019 n."..,(...m.e.,,- 
Outubro/2019 á 

Novembro/201 9 kV(0- 
Dezembro/2019 

Janeiro/2019 
Fevereiro/2019 

,A,AA4*(  "Lifirt,jt 

Março/2019 de 
Abril/2019 '4t.-t.- 1,,,,furfc,.."0 	~An.:4- /4,44,t, cie 

r- 
Maio/2019 j-tdmVn-fr  ..„,.."0 	/vt..Áruvr‹,- rU1-.   a  

Junho/2019 ro."),c;;;;-) 	n"...4.(i0 '4 A 	",,,Air, 
Julho/2019 1,,,7( j.,,_/; j, 	ch rwijkY:Cp.. 

Agosto/2019 J. ,- 	dt 

Observação 1: 1: Caso não tenha desenvolvido atividades em um ou mais meses relacionados 
no formulário acima, preencha o campo com um traço (—) e com a expressão "Atividades 
interrompidas" a partir do momento em que tenham ocorrido as interrupções 

Observação 2: Esta declaração deve estar acompanhada de documentos comprobatórios, 
tais como: contratos anteriores, fotografias, vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, 
reportagens e material publicitário, contendo a indicação, se houver, do endereço eletrônico 
de portais ou redes sociais em que os seus conteúdos estejam disponíveis 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Chamada Pública 002/2020 

Lei 14.017 — Lei Aldir Blanc ESTADO DA BAHIA 

Declaro, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta 
declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do 
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal 

Local, data, assinatura 

cL taté300-,i,Cu-7 	02(4o 

',£‘4"(\f~,2A-1-0 504d 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Chamada Pública 00212020 

Lei 14.017— Lei Aldir Blanc ESTADO DA BAHIA 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CARGO OU EMPREGO PUBLJC0 

Eu,  a 
inscrito no RG sob o n°  )0.-;  expedido pelo órgão  5 	, e no CPF sob o 

n° 
1.??Cfl 0514  , dedaro sob as penas das leis que não ocupo cargo, emprego ou 

função pública na Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, seja na 

Administração Direta ou Indireta. 

Declaro, sob as penas previstas na legislação, que as informações 

prestadas nesta declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades 

previstas no art. 299 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal. 

ASSINATURA DO DECLARANTE 

ÇGI'DA'\ 

firvey;,„tilp 
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002 959  

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Chamada Pública 002/2020 

Lei 14.017— Lei Aldir Blanc ESTADO DA BAHIA 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO PARTICIPA EM MAIS DE PROJETO 

INDIVIDUAL E/OU COLETIVO 

Declaro(amos) sob as penas das leis que não participo(amos) deste edital em mais de um 

projeto individual e/ou coletivo, para fins de cumprimento do disposto neste Edital. 

Declaro(amos), sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas 

nesta declaração são verdadeiras, e que estou(amos) ciente(s) das penalidades previstas 

no art. 299 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. 

(20t9110AinetheÁA44i140 R:k11̂ 4,(9) 	1 , 2 asit 	j),1 
NOME COMPLETO DO INTEGRANTE: _ CPF: 	 ./7" 1 Ì  
RG:  (2,e 385 3 	Órgão emissor:  S 5 Y  
Endereço: 	(70~). 2  02 to,X 	i tk.-134  cEpA5  ?o -0°0  
Telefone:  3 -19 2 -21,n-  E,nai : 	G  (17 ODI  5 (»vá)  7MML. .eom 

NOME COMPLETO DO INTEGRANTE: _ CPF: 	  

RG: 	 Órgão emissor: 	  

Endereço: 	 CEP: 

Telefone: 	 E-mail: 

NOME COMPLETO DO INTEGRANTE: _ CPF: 	  

RG: 	 Órgão emissor: 	  

Endereço: 	 CEP: 

Telefone: 	 E-mail: 	 



002366 

AULAS DE VIOLINO 
AULAS DE VIOLINO !NOM E INTERMEDIÃRIO 

MÉTODO PARA TEORIA MUSICAL I:). 80NA 
MÉTODO PARA VIOL "'NO ASCHMOLL 

WHATSAPP 73998572 947 



• 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNA 

Estado da Bahia 

QC 	
.5 • 2_  

c g 

002961 

PROPONENTE: 

01 - FICHA DE INSCRIÇÃO: 

02 - RG 
se 	C7-' 

03 - CPF  

04 - COMPROVANTE DE ENDEREÇO  

05- COMPROVANTE DA ATIVIDADE -ANEXO III 

06 - DOCUMENTOS COM PROBATÓRIOS DA ATIVIDADE 

07 - AUTODECLARAÇÃO - ANEXO IV  

08- AUTODECLARAÇÃO DO COLETIVO - ANEXO V 

41. 	Fundamentação: Os documentos de inscrição para participação de PESSOA FÍSICA consistirão 

de: 

I 	— Ficha de inscrição devidamente assinada; 

II Documento de Identificação do proponente (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Categoria 
Profissional); 

III 	- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

IV - Comprovante de endereço no nome do proponente ou comprovante onde efetivamente reside acompanhado 
da Declaração de que trata o Anexo II deste Edital; V 

V 	— Comprovante do exercício da atividade artística e cultural nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à 
data de publicação da Lei no 14.017/2020, mediante a apresentação de autodeclaração devidamente assinada 
contendo a indicação das atividades realizadas no período, firmada sob as penas da lei (Anexo III.A); 

VI - Documentos comprobatórios da atividade artística e cultural, tais como: contratos anteriores, fotografias, 
vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material publicitário, contendo obrigatoriamente o nome 
do evento e a data de apresentação, e, se houver, a indicação do endereço eletrônico de portais ou redes sociais 
em que os seus conteúdos estejam disponíveis. 

VII — Autodeclaração devidamente assinada firmada sob as penas da lei de que não é servidor público federal, 
estadual ou municipal, conforme Anexo IV deste edital; 

VIII 	— Autodeclaração devidamente assinada por todos os integrantes, firmada sob as penas da lei, de que não 
participa deste edital em mais de um projeto individual e/ou coletivo, conforme Anexo V deste Edital. 
4.5 . O não cumprimento do disposto nos itens 4.2 deste instrumento acarretará na inabilitação dos proponentes. 
4.6. A apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as condições estipuladas neste edital 
implicará na automática inabilitação da inscrição. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ChamadaPública002/2020 

Lei14.017—LeiAldirBlanc ESTADO DA BAHIA 

DATA E ASSINATURA DO PROPONENTE 

UNA, 4a 	 de 2020. 

RE,()LÀ4  

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HTHHKA+4075ZQCOFCJWQAG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



àIATE.reut.8 
US (3A0 

43,.0ET RE LEITURA 
F,TEIPC) ZWZREGA 
H:ER:114E1'8Q 

0488'34715 	s 	n (.1 
1321.01.0804.1  00E1.009 .0 
08043210 
038040210 
Y118119482 

O seu contrato de adesão pode ser obtido em em dos nossos pontos de 1 
ou através do sito www.ernbasa.ba.novAtr/centralservicos  

b 
G000 
THRLI 

, VISA 

• •,. 
R. No 

NOTA FISCAL 
CONTA DE ÁGUA EtOU ESGOTO 

RUBEM FRANCISCO DE ARAUJO 
AGROVILA NOVA, 95 

PEDRAS DE DNA 	 CENTRO 

CEP - 45.690-000 

002,963  

LOJA: 	GETLitiO VARGAS SIM CENTRO 

www embasa,ha.gov,bricentralservicos 
0800 0555 195 

0800 075 3' ligue para a AGERSA e informe o número de protocolo de seu pedido. 

Oth/t/0 rpmer. " 	:to 

Pt 	. 

r 	 -4,9;r4 

,ZU 

Se a sua solicitação não for atendida dentro do prazo estabelecido, 



Eu, 

1,,Çtsil.fliNit • 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 
Chamada Publica 002/2020 Lei 

14.017— Lei Aldir Blanc 

DE DECLARAÇÃO DE ATUAÇÃO SOCIAL OU 
PROFISSIONAL - PESSOA FÍSICA 

ANEXO II! (A) 

fx()"(k:-)tX,--* ck. AVO-ri° 	inscrito 	no 	RG 	sob 	o 

n U021 
'I 

n2 

ESTADO 

O --1--.a 

1 	ao 	me 
1-,-.4ierdw. 

DA BANIA 

MODELO 

P.„(jgwyn 
k 2 GR - kl 	 expedi 

do pelo órgão, e no CPF sob o ne wqvg.é.052, residente 
cyx.riQc._., Nertki., 	i  c-35 

e domiciliado na Rua  
, 	Cidade de 

as 
meses 

-Zilinno.- 	I 	??A 	 ,Estado, 	declaro 	sob 

imediatamente 
aseguir: 

penas das leis que estive no exercício de atividade artística e cultural regularmente nos 12 (doze) 
anteriores à data de publicação da Lei n2 14.017/2020, conforme lista de atividades apresentada 

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS 

MES 	 Descrição 
Setembro/2019 	 Encontro de Troca de Saberes entre artesãos 

Projeto Levanta Zabelê 
Outubro/2019 	 Feitura coletiva de Oleo de Coco Projeto 

'Levanta Zabelê 
Novembro/2019 	 (Atividades interrompidas) 
Dezembro/2019 	 Feitura Coletiva de Licor Artesanal Projeto 

:Levanta Zabelê 
Janeiro/2020 'Feitura Coletiva de Azeite de Dendê Projeto 

Levanta Zabelê 
Fevereiro/2020 (Atividades interrompidas) 

Março/2020 	 (Atividades interrompidas) 
Abril/2020 	 ' Atividades Interrompidas) 
Maio/2020 	 (Atividades interrompidas) 
Junho/2020 	 (Atividades interrompidas) 
Julho/2020 	 (Atividades interrompidas) 

Agosto/2020 	 (Atividades interrompidas) 

Observação 1: Caso não tenha desenvolvido atividades em um ou mais meses relacionados no 
formulário acima, preencha o campo com um traço ( ) e com a expressão "Atividades interrompidas" a 
partir do momento em que tenham ocorrido as interrupções 

Observação 2: Esta declaração deve estar acompanhada de documentos comprobatórios, tais como: 
contratos anteriores, fotografias, vídeos, mídias digitais, cartazes, catálogos, reportagens e material 
publicitário, contendo a indicação, se houver, do endereço eletrônico de portais ou redes sociais em 
que 	 OS 	 seus 	conteúdos 	estejamdisponíveis 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 
Chamada Pública 002/2020 

Lei 14.017— Lei Aldir Blanc 
ESTADO DA BAHIA 

Declaro, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta 
declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do 
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940- CódigoPenal 

rim' a O 
Local, kialssinatura 

UMA 	b-e.  

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HTHHKA+4D75ZQCOFCJWQAG 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 
ChamadaPública002/2020 

Lei14.017—LeiAldirBlanc ESTADO DA BAHSA 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO PARTICIPA EM MAIS DE PROJETO 

INDIVIDUAL E/OU COLETIVO 

Declaro(amos) sob as penas das leis que não participo(amos) deste edital em mais de um 

projeto individual e/ou coletivo, para fins de cumprimento do disposto neste Edital. 

Declaro(amos), sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas 

nesta declaração são verdadeiras, e que estou(amos) ciente(s) das penalidades previstas 

no art. 299 do Decreto-Lei n°2.848, de 7 de dezembro de 1940 - CódigoPenal. 

NOME COMPLETO DO INTEGRANTE: CPF: 	 SCr\) 	AVrj--).5-0 49441  
RG:  O 4- 21 26s - 0'4 	Corgãoernissor:  sspi  
Endereço:  iNIA 	 Naí Pç I  CiS c&-p4-ro -CEDQA-S 	CEP:  245--.  690 -- 
Telefone:  4-3 '0,0 630.5 	E-mail:  — 	 UNA  

NOME COMPLETO DO INTEGRANTE: CPF: 	  

RG: 	 eirgãoemissor 	  

Endereço: 	 CEP: 

Telefone: 	 E-mail: 	 

NOME COMPLETO DO INTEGRANTE: CPF: 	  

RG: 	 Órgãoernissor: 	  

Endereço: 	 CEP: 

Telefone: 	 E-mail: 	 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HTHHKA+4D75ZCICOFCJWCIAG 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



002968  

Eu Maria José Amaral Bransfor (Yakuy Tupinambá), inscrita no RG65311861, CPF 485601465-

04 criadora e representante do Coletivo Levanta Zabelê , com sede social na Comunidade 

Indígena Lagoa da Mabaça, Terra Indígena Tupinambá de Olivença, s/n, Una — Bahia, DECLARO 

que 	p_,(„1„)._,m 	 (_(.) 	A 	o 	inscrito (a) no CPF, \2.,k c.3?*`1, 

e no RG n°034.Q.1.670<1 , é integrante do núcleo de artesanato do Levanta Zabelê e realizou 

atividades junto ao coletivo desde o ano de 2019. 

Eventos Realizados: 

Encontro de Troca de Saberes entre artesãos Projeto Levanta Zabelê- (Setembro/2019) 

Feitura coletiva de Óleo de Coco Projeto Levanta Zabelê— (Outubro/2019) 

Feitura Coletiva de Licor Artesanal Projeto Levanta Zabelê- (Dezembro/2019) 

Feitura Coletiva de Azeite de Dendê Projeto Levanta Zabelê (Janeiro/2020) 

Una, 11 de Dezembro de 2020 

P510-1(isit7)_ 

Assinatura 



TERRA INDIGENA TUPINAMBÁ DE OLI VENÇA 

002969 
Ao Grupo de Trabalho Lei Aldir Blanc 
Att. Oberval Berbert 

Eu Maria Valdelice Amaral de Jesus, na qualidade de Cacique do 

Povo 	Tupinambá 	de 	Olivença, 	DECLARO 	que 

P-k11924\i1/ 4 	 etE iârt P.4 5 o 
inscrito (a) no CPF  2-1 °1€.4(4 - 	, e no RG n° 

	

D-68 -- O 	, é ARESÃO(Ã) e indígena Tupinambá 

aldeado(a), residente na  1Z--0 	Es-COV lA tdo‘1 P- 	- 	tv-rçu  - 

	

PEDcA-S 1)-E U0A- 	- 24S-6010- (9,0c) 

0(A) mesmo(a) desenvolve suas atividades de artesanato junto ao 

Coletivo Levanta Zabelê que fica localizado na Comunidade Lagoa do 

Mabaço, Una - BA, sendo o artesanato seu meio de subsistência, o que 

foi gravemente afetado pela pandemia do Covid-19, que paralisou as 

atividades de turismo na região, bem como a visita às Comunidades. 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 

Ilhéus, 11 de Dezembro de 2020. 

ta.Lck Vc4 ia-
'Maria Valdelice Artaral de Jesbis 

CPF: 383.265.405-44 
Cacique do Povo Tupinambá de Olivença 
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https://wwwinstagrarn.com/levantauteroza  bele/ 
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