
 

Chamamento Público 
A Prefeitura Municipal de Santana do Deserto, avisa: 

 
         

  O Chamamento Público para premiação é o primeiro passo para execução do plano de ação 

aprovado pelo Ministério do Turismo, tendo por público alvo todos aqueles que se enquadram 

na lei Aldir Blanc e produzem e preservam a nossa cultura. 
 

 
    O Prefeito Municipal e o Secretário de Cultura levam ao conhecimento dos interessados que, 
fará realizar, CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLICA PARA PROMOVER A 
PREMIAÇÃO PARA ESCOLHA DE TRABALHO ARTÍSTICOS CULTURAIS, QUE POSSAM 
SER TRANSMITIDOS PELA INTERNET OU DISPONIBILIZADOS POR MEIO DE REDES 
SOCIAIS E OUTRAS PLATAFORMAS DIGITAIS. CONFORME PREVISTO NO INCISO III, DA 
LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), nos termos e condições de edital próprio que se 
encontra á disposição dos interessados no endereço: licitação@santanadodeserto.mg.gov.br. 
 

Quem pode participar: Podem participar do presente edital todas aquelas 

pessoas que se percebem como produtores culturais, desde que residentes na cidade 
de Santana do Deserto – MG, e que tenha se cadastrado no Cadastro Municipal de 
Cultura, que se encontra aberto. 
 

Detalhamento do objeto : 

Meta 
Descrição da ação/ valor do 

prêmio 
Apresentação da Proposta 

ARTISTAS 
 INCISO III 
Destinação 
de recursos 
aos Agentes 
Culturais de 
Santana do 
Deserto-MG 

Produção de documentário 
fotográfico artístico/cultural 
sobre a história do município 

 
PREMIAÇÃO: 
02 prêmios de 
R$ 5.000,00 

 
Seleção de até duas propostas de produção 
de fotografia artística /cultural inédita sobre o 
município de Santana do Deserto e/ou seu 
patrimônio cultural, sendo que este material 
após selecionado, integrará o patrimônio 
cultural do município.  
Apresentação da Proposta: produção de vídeo 
que deverá ter no mínimo 20 min e no máximo 
60 min de duração, onde a apresentação da 
fotografia artística/cultural inédita sobre o 
município de Santana do Deserto e/ou seu 
patrimônio histórico e cultural, deve seguir o 
padrão de uma exposição fotográfica sobre o  
tema escolhido pelo artista, com a exposição 
das fotos em local adequado e a filmagem da 
exposição,  onde as fotos deverão ter o 
histórico no rodapé e a exposição deverá ser 
narrada. Além da apresentação, tipo 
exposição, cada foto individualizada deve 
aparecer no vídeo e deve ser disponibilizada 
também em papel fotográfico com o devido 
histórico conforme apresentada na exposição. 
 

 
Projeto Resgate da Musica 

 
PREMIAÇÃO: 
01 prêmios de 

 
Seleção de projetos para criação de um coral 
e de, com detalhamento das ações para sua 
elaboração, manutenção e capacitação dos 
interessados, incentivando a participação da 



 R$8.000,00  
 

terceira idade e da juventude local.  
Apresentação da Proposta: deve ser 
apresentada em vídeo, com no mínimo 20 min 
e no máximo 60 min, onde o proponente 
apresenta a execução de show do grupo de 
coral, em local a ser usado, posteriormente, 
para ensaios e apresentação. Além da 
apresentação musical o proponente deve 
apresentar em vídeo o que o motivou a criar 
este projeto, detalhando como será sua 
continuidade e as parcerias documentadas 
para que o fato ocorra. 
Se aprovado toda a parte legal para 
instalação do coral será orientada pela 
administração para que o projeto não se 
perca ao longo do caminho. 
O recurso será disponibilizado, quando o 
responsável pela proposta já tenha uma base 
legal para desenvolvimento do projeto. 
  

 
Arte online 

 
PREMIAÇÃO: 

07 prêmios para aulas online de 

artes e técnica voltados para 

preservação da culinária local 

R$ 500,00 cada 

08 prêmios para aulas online 

para, teatro, dança, artes visuais , 

produção artesanal 

R$ 500,00 
Total 15 prêmios 

 
Seleção de até 07 propostas de aulas online 
de artes e técnica voltados para preservação 
da culinária local e 08 aulas online para, 
teatro, dança, artes visuais, produção 
artesanal, que serão disponibilizadas em site 
do município.  
Apresentação da proposta: As aulas deverão 
ter no mínimo 10 min e no máximo 60min, 
onde o proponente, se artesão, ensinará a 
execução, passo a passo, para elaboração da 
peça artística, bem como uma apresentação 
de outros trabalhos do artista, inclusive, 
informando o local onde as peças podem ser 
adquiridas. 
  Se a opção for pela apresentação de um 
prato típico da culinária local, o proponente, 
deve proceder no vídeo executando a 
confecção do prato, disponibilizando a receita 
e apresentando demais quitutes ou pratos 
apenas para conhecimento do público. 
  

Cicloviagem e Patrimônio 
cultural 

 
PREMIAÇÃO: 

01 prêmio 
R$ 5.000,00 

 
Seleção de melhor projeto de cicloviagem para 
conhecer o patrimônio artístico e cultural do 
município, com a criação de um guia em 
versão física e digital com identificação dos 
locais a serem visitados e pontos de apoio ao 
visitante Apresentação da proposta: produção 
de vídeo que deverá ter no mínimo, 20 min e 
no máximo 60 min de duração, com a 
apresentação de uma cicloviagem cultural pelo 
município de Santana do Deserto, 
descrevendo os pontos de interesse histórico, 
artístico , belezas locais onde a apresentação 
da rota a ser seguida deverá integrar o 
contexto bem como os locais de apoio ao 
ciclovisitante . 
Além do vídeo o proponente deve apresentar 
mapa com o percurso a ser seguido , todas as 



placas de identificação que serão usadas na 
identificação da Rota , e se os pontos a serem 
visitados estarão abertos ao público . Por se 
tratar de alguns lugares em propriedades 
particulares, pode ser apresentado também 
em vídeo declaração dos proprietários 
permitindo a passagem da rota a ser criada e 
se for o caso a permissão para visitação dos 
locais. 
.  

 

Produção de documentário 
artístico/cultural 
 

PREMIAÇÃO: 
02 prêmios 
R$6.000,00 

 

 
Conforme edital, seleção de até 02 (duas) 
propostas de produção de documentário 
artístico/cultural inédito sobre o município de 
Santana do Deserto e/ou seu patrimônio 
cultural.  
 Apresentação da proposta: produção de 
vídeo que deverá ter no mínimo 20min e no 
máximo 60min de duração com a 
apresentação do tema abordado no 
documentário que pode versar sobre a historia 
do município, sua fauna, sua flora , a cultura e 
o patrimônio histórico . 
Para produção do documentário o concorrente 
deve apresentar além do vídeo, toda 
documentação impressa ou filmada usada 
como fonte de consulta . 
  

 

Preservando a Cultura 
 

PREMIAÇÃO: 
01 premio 

R$ 6.147,00 

 
Seleção de projeto para implantação de um 
museu ou espaço cultural com um acervo que 
demonstre a cultura local ao longo dos anos a 
ser disponibilizado para visitação pública pelo 
município por tempo indeterminado, 
posteriormente. 
Apresentação da proposta: produção de 
vídeo, que deverá ter no mínimo 20 min e no 
máximo 60 min de duração, com a 
apresentação do projeto.  
O proponente deve apresentar em vídeo o 
que o motivou a criar este projeto, detalhando 
como será sua continuidade e as parcerias 
documentadas para que o fato ocorra. 
Se aprovado toda a parte legal para 
instalação do museu ou do espaço cultural 
será orientada pela administração para que o 
projeto não se perca ao longo do caminho. 
O proponente deve apresentar relação do 
acervo a ser disponibilizado para exposição, 
com detalhamento da historia da peça e 
autorização de seu proprietário para uso da 
mesma no projeto. 
O recurso será disponibilizado, quando o 
responsável pela proposta já tenha toda a 
base legal para desenvolvimento do projeto, 
analisada pelo setor jurídico desta 
administração. 
 

 

Inscrições: 



         O período de inscrições/credenciamento estará aberto de 23/11/2020 a 30/11/2020, 

devendo a mesma ser feita frente à Comissão de Licitação do Município no prédio da 

administração, localizado a Praça Mauro Roquete Pinto, na sede da administração, no 

horário de 08:00 as 16:00 horas. 

            A inscrição é gratuita e está condicionada ao cadastramento prévio do (a) 

Proponente no Cadastro Municipal de Cultura, que poderá ser feito na Secretaria Municipal de 

Cultura no mesmo endereço e horário. 

 

O (a) Proponente deve atentar-se para os seguintes prazos:  

De 19/11/2020 a 31/12/2020 Prazo total para elaboração, publicação, inscrição, 

seleção e premiação. 

De 23/11/2020 a 07/12/2020 Credenciamento dos interessados  

27/11/2020 1º Atendimento aos credenciados para 

esclarecimentos de dúvidas ( agendar no 

credenciamento) 

04/12/2020 2º Atendimento aos credenciados para 

esclarecimentos de dúvidas ( agendar no 

credenciamento) 

17 /12/2020 Entrega das propostas. 

18 /12/ 2020 Análise de documentação pela Comissão 

Julgadora. 

19 e 20 /12/ 2020 Publicação da habilitação no site oficial 

www.santanadodeserto.mg.gov.br 

21 /12 /2020 Período de recursos para propostas inabilitadas. 

22 /12/ 2020 
Análise de recursos e mérito com base nos 

critérios apresentados neste Edital. 

23 /12/ 2020 Publicação de deferimento de recurso e 

Propostas selecionadas/resultado final. 

23 a 29 /12/ 2020 Repasse dos recursos às instituições habilitadas 

para receber o subsídio e pagamento do prêmio 

às pessoas físicas com propostas aprovadas. 

 

Todos os detalhes no edital, que poderá ser solicitado, no período 
de inscrição no endereço: licitação@santanadodeserto.mg.gov.br. 
 

Administração 2017-2020 


