
 Edital de Seleção  nº 002 / 2022

GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

A prefeitura municipal de anchieta pessoa jurídica
por  meio  da  gerência  estratégica  de  cultura  e
patrimônio  histórico,  torna  público  para  o
conhecimento  dos  interessados,  que  realizará
EDITAL  DE  SELEÇÃO  E  CONCESSÃO  DE
PRÊMIO  ANCHIETA  ARTE  E  CULTURA  –
EDIÇÃO  2022.  O  concurso  público  será  regido
pelas normas constantes na Lei Municipal 1433/20
(Sistema Municipal de Cultura de Anchieta).

1. DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente Edital a seleção de propostas culturais e concessão de prêmio
ANCHIETA ARTE E CULTURA – EDIÇÃO 2022, com o objetivo de fomentar e incentivar, no
âmbito do município, o desenvolvimento da arte e cultura em suas diversas expressões artísticas no
sentido de promover a diversidade cultural aos residentes no município de Anchieta.
 
1.2 - Serão concedidos prêmios para projetos culturais apresentados por pessoas físicas e pessoas
jurídicas de direito público e de direito privado, com ou sem fins lucrativos, que desenvolvam todo e
qualquer tipo de atividade cultural ou artística.

a) Artesanato: Área que abrangerá ações que contemplem o artesanato, trabalhos manuais, pintura,
escultura ou  congêneres, realização de exposições, eventos ou oficinas, aquisição de materiais e
ferramentas de trabalho para ateliers e outras formas de criação e apresentação que propiciem a
compreensão e o acesso à proposta a ser realizada, em todas as formas do artesanato.

b) Artes Cênicas: Área que abrangerá ações que contemplem montagens de espetáculos, circulação
de espetáculos, oficinas de capacitação, e outras formas de criação e apresentação que propiciem a
compreensão e o acesso à obra realizada, em todas as formas e gêneros das artes cênicas - teatro,
dança, circo.

c) Música: Área que abrangerá ações que contemplem criação e produção musical, circulação de
shows, gravação e registro de áudio / audiovisual e outras formas de criação e apresentação que
propiciem a compreensão e o acesso à obra realizada, em todas as formas e gêneros da música.

d)  Literatura:  Área que abrangerá ações que contemplem criação literária, livro, revista, e-book,
sites e demais impressos e digitais, oficinas literárias, eventos literários, pesquisas e outras formas
de criação e apresentação que propiciem a compreensão e o acesso à obra realizada, em todos os
estilos literários (conto, romance, crônica, poesia entre outros).

e) Audiovisual: Área  que  abrangerá  ações  que  contemplem criação  de  obras  audiovisuais  nos
formatos digitais (como séries, curtas-metragens, documentários, videoclipes) ou físicas (impressão
de DVDs ou outras mídias), organização de oficinas, realização de mostras ou eventos, criação de
cineclubes e outras formas de difusão da produção audiovisual, inclusive por meios eletrônicos.



f) Cultura Popular tradicional: Área que abrangerá  ações  que contemplem a  cultura popular
tradicional em ações como registro audiovisual, realização de eventos, circulações e intercâmbios,
aquisição  de  materiais  como  instrumentos,  peças  da  indumentária  de  grupos  folclóricos,
oferecimento  de  oficinas  e  congêneres.  Somente  para  mestres  e  mestras  de  cultura  popular
tradicional, será concedido prêmio de categoria 2, sem a necessidade da contrapartida, desde que
comprovado o tempo de atuação e/ou título de mestre.

g) Artes Integradas: Área que abrangerá ações que contemplem as Artes Integradas em ações que
combinem duas ou mais linguagens e estéticas culturais,  de modo a criar experiências  novas e
criativas, em artes visuais, artes cênicas, música, literatura, audiovisual, cultura popular tradicional.

2. DAS INFORMAÇÕES E DO FORNECIMENTO DO EDITAL

2.1. - os interessados em participar do presente edital poderão obter informações e esclarecimentos 
na Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico, sediada na Prefeitura Municipal de 
Anchieta (sala da cultura), pelo endereço de e-mail: culturalanchieta2@gmail.com ou no site da 
prefeitura www.anchieta.es.gov.br.

2.2.- A Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico disponibilizará gratuitamente o 
edital e os anexos aos interessados, através do endereço eletrônico: www.anchieta.es.gov.br.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1- As inscrições para o presente Edital estarão abertas no período de 25 de julho de 2022 a 25 de 
agosto 2022 até as 23h59.

3.2- As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, em plataforma on-line, através do site
http://  www.anchieta.es.gov.br  , com a apresentação de todas as informações listadas no item 8.2.,
solicitadas no ato da inscrição e envio dos documentos devidamente preenchidos e se for o caso,
assinados.

3.3- Serão desclassificadas as inscrições apresentadas em desacordo com as normas, condições e
especificações previstas no presente Edital.

4.  DAS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar do presente Concurso:

a) Pessoa Física, residente no município de Anchieta há, no mínimo, 02 (dois) anos.

b) Pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, com ou sem fins lucrativos estabelecida
no município de Anchieta há, no mínimo, 02 (dois) nos; e que comprove o caráter – definido nos
atos constitutivos – estritamente artístico e/ou cultural.

5. DAS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA HABILITAÇÃO

5.1. Estão habilitados a participar do Prêmio Anchieta Arte e Cultura – Edição 2022, artistas e
produtores  independentes,  companhias,  grupos,  bandas,  coletivos,  empresas  com  ou  sem  fins
lucrativos, desde que tenham comprovadamente natureza artística e/ou cultural;
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Parágrafo Único – É vedada a participação de órgãos públicos, escolas e fundações privadas.

5.2. Estarão habilitados a participar do presente Concurso Público os proponentes que possuam e
comprovem as seguintes condições jurídico-legais:

I. Pessoa Física:

a) Identidade (RG);
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Comprovantes de residência no município de Anchieta, sendo um do mês atual e outro datado de
02 (dois) anos ou mais (conta de água, energia, telefone, condomínio e outros comprovantes no
nome do proponente e que comprovem efetivamente a residência.);
d) Conta bancária (conta corrente) no nome do proponente;
e)  Conformidade com a Fazenda Pública  Municipal,  Estadual  e  Federal  para  emissão de CND
(Certidões negativas de débito.);
f) Currículo/Dossiê do proponente que comprove atuação na área cultural ou artística.

II. Pessoa Jurídica:

a) Cópia da inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova da diretoria em exercício 
devidamente registrada;
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;                                             
c) Identidade (RG) do representante legal da empresa;                                                                          
d) CPF do representante legal da empresa;                                                                                            
e) Comprovantes de que a empresa está sediada no município de Anchieta, sendo 01 (um) atual e 
outro datado de 02 (dois) anos ou mais (conta de água, energia, telefone, e outros comprovantes.);   
f) Conta bancária (conta corrente) no nome do representante legal da empresa;                                   
g) Em conformidade com a Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal para emissão de 
certidões negativas de débito;                                                                                                                
h) Dossiê da empresa/instituição onde fique comprovado atuação na área artística ou cultural.

6. DAS VEDAÇÕES

6.1. Estarão impedidos de se inscrever no presente Concurso Público:

I- Pessoas jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria possuam relações de parentesco com 
membros da Comissão Julgadora até o 3º grau.

II- Membros da Comissão Julgadora.

III- Pessoas Físicas que possuam relações de parentesco com membros da Comissão Julgadora até o
3º grau.

IV- Projetos ou documentações postados fora do período estabelecido nos itens 3.1.

V- Pessoas físicas menores de 18 (dezoito) anos.

VI- Servidor público em cargos municipais, estaduais ou federais.

6.2. Fica vedada aos premiados no presente Edital a aplicação no mercado financeiro dos recursos 
recebidos ou a sua utilização a título de empréstimo.



7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO

7.1. No presente Edital o proponente poderá inscrever apenas 01 (um) projeto cultural. Na hipótese 
de apresentar mais de 01 (um) projeto, será desclassificado ou eliminado do certame.

7.2. O proponente não poderá apresentar projeto como diretor ou representante legal de instituição 
candidata (pessoa física ou jurídica) e, ao mesmo tempo, inscrever-se como pessoa física, hipótese 
em que terá ambos os projetos desclassificados ou eliminados do edital.

7.3. Só serão aceitas as propostas inscritas de forma digital pelo link disponibilizado no site da 
prefeitura www.anchieta.es.gov.br.

Parágrafo Único – O proponente, no ato da inscrição, deverá optar somente por um dos módulos 
financeiros, especificados no item 9.2 deste edital. As inscrições que não estiverem em 
conformidade com o módulo escolhido serão desconsideradas.

8. DO PROJETO TÉCNICO

8.1.  O  Prêmio  de  incentivo  instituído  pelo  presente  Edital  de  Concurso  Público  contemplará,
integralmente, projetos culturais pertinentes ao seu objeto.

8.2. Para que seja compreendido claramente o objetivo do projeto, será preciso a apresentação das
exigências que constituem o Projeto Técnico, são elas:

a) Anexo I – Declaração de Participação conforme modelo previsto devidamente assinada.

b) Anexo II – Planilha de Custo conforme modelo previsto, discriminado as despesas necessárias
para a realização do projeto, prevendo inclusive os impostos (INSS e outros tributos se houver).

c)  Objetivo  do  Projeto  e  Detalhamentos  das  Ações  devidamente  definidos  e  propostos  no
Formulário de Inscrição (online);

d) Currículo do proponente e dos envolvidos no projeto, caso haja (Arquivo PDF).

e)  Dossiê do grupo, banda, coletivo, comunidade ou evento que contenha clippings, reportagens,
publicações, fotos, declarações e materiais impressos com os nomes dos envolvidos ou da atividade,
relativos  aos  últimos  anos  (ou  edições  anteriores),  visando  a  auxiliar  na  avaliação  da  equipe
envolvida no projeto e na comprovação de sua atuação na área cultural (Arquivo PDF).

f) No caso do proponente (pessoa física) representar um grupo, banda, coletivo sem CNPJ, será
preciso  apresentar  o  Anexo  III  –  Declaração  de  Representação,  devidamente  assinado  pelos
membros participantes.

g) Caso o proponente realize ações de projetos e/ou contrapartidas em espaços de terceiros, deverá
apresentar Carta de Anuência (Modelo disponível no Site da Prefeitura) assinada pelo responsável
pelo local, junto com as demais documentações do projeto no processo de inscrição;

8.3. O projeto não poderá contemplar despesas com construção, conservação e benfeitorias de bens
imóveis.
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9. DO VALOR DO PRÊMIO INCENTIVO E DA FORMA DE PREMIAÇÃO

9.1. O prêmio Anchieta Arte e Cultura- Edição 2022 contemplará 14 (quatorze) projetos de diversos
segmento da arte e da cultura como listados no item 1.2.

9.2. A distribuição dos prêmios será realizada da seguinte forma:

MÓDULO 1- 06 prêmios de R$ 5.000,00

MÓDULO 2- 05 prêmios de R$ 10.000,00

MÓDULO 3- 03 prêmios de R$ 20.000,00

9.3. O total de premiação perfaz o montante de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

9.4. O valor do prêmio a ser pago a cada proponente contemplado, será feito em uma única parcela.

9.5. Do valor total do prêmio a ser pago, serão deduzidos os tributos previstos na legislação em
vigor.

9.6. Os premiados deverão utilizar os recursos financeiros recebidos da Prefeitura Municipal de
Anchieta para contratações de serviços ou aquisição de bens e serviços.

9.7. Toda e qualquer despesa a ser realizada será de responsabilidade exclusiva do premiado, a
quem é vedado o uso do nome da Prefeitura Municipal de Anchieta - Gerência de Estratégica de
Cultura e Patrimônio Histórico ou de qualquer órgão da mesma para contratações de serviços de
terceiros ou aquisição de bens e serviços.

9.8. Os premiados somente poderão iniciar as despesas previstas no Projeto Técnico após o 
recebimento dos recursos previstos no item 9.2.

10. DA COMISSÃO JULGADORA E DOS PROCEDIMENTOS

10.1. O presente Edital de Concurso Público poderá ser impugnado até 02 (dois) dias antes do prazo
de início das inscrições.

10.2. A Comissão Julgadora dos projetos inscritos será contratada através de Edital de Seleção de
Comissão Julgadora e será composta por 03 (três) membros de reconhecida idoneidade e notório
conhecimento na área cultural ou artística pertinente ao objeto do presente Edital, um dos quais
presidirá a Comissão.

10.3. Fica reservado o direito à  Comissão Julgadora, na hipótese de não haver projeto cultural
concorrente com qualidade técnica/artística suficiente para receber o Prêmio de Incentivo previsto
no presente Edital de Concurso Público, de não conceder a premiação.

10.4. Havendo justificativa, a Comissão Julgadora poderá remanejar recursos de um módulo para
o outro, visando melhor adequar a premiação.

Parágrafo único: A Comissão Julgadora é soberana, não cabendo veto ou recurso às suas decisões.

10.5. O resultado final do Concurso apurado pela Comissão de Seleção, consignado em ata, será
homologado  pelo  prefeito  e  publicado  no  Diário  Oficial  do  Estado  e  no  site  da  Prefeitura
(www.anchieta.es.gov.br) com indicação do nome do proponente e título do projeto.

http://www.anchieta.es.gov.br/


11. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

11.1. O Prêmio Incentivo será concedido analisando-se os critérios técnicos e artísticos do projeto, 
conforme segue:

CRITÉRIOS ADOTADOS PONTUAÇÃO

A) Excelência e relevância do projeto 0 A 30

B) Potencial de realização da equipe envolvida no projeto 0 A 20

C) Acessibilidade do projeto ao público 0 A 20

D) Adequação da proposta orçamentária e viabilidade do projeto 0 A 15

E) Efeito multiplicador do projeto 0 A 15

 

I-  Excelência  e  relevância  do  projeto:  Entenda-se  como  relevante  um  projeto  que  possa  ser
reconhecido e tomado como modelo, em sua área artística ou cultural, por seu conceito e conteúdo,
performance, por seu conjunto de atributos técnicos, por sua capacidade de preencher lacuna ou
suprir carência constatada, com justa conveniência e oportunidade.

II- Potencial de realização da equipe envolvida no projeto: Entenda-se como potencial de realização
da equipe a capacidade do proponente e dos demais profissionais envolvidos de realizar, com êxito,
o projeto proposto, comprovada por intermédio dos currículos devidamente assinados, documentos
e materiais apresentados.

III- Acessibilidade do projeto ao público: Entenda-se como acessível um projeto que contenha 
estratégias eficazes de formação de público e de facilitação do acesso aos bens culturais.

IV- Adequação da proposta orçamentária e viabilidade do projeto: Entenda-se como adequada a 
proposta orçamentária que especifique todos os itens de despesa do projeto, de forma detalhada e 
compatível com preços de mercado, e como viável um projeto que seja exequível de acordo com a 
planilha financeira apresentada.

V- Efeito multiplicador do projeto: Entende-se por efeito multiplicador a capacidade do projeto de 
gerar impacto no desenvolvimento cultural local e no seu universo de abrangência, proporcionando 
benefícios concretos e diretos à sociedade.

11.2 A Comissão Julgadora decidirá acerca do mérito cultural e artístico dos projetos concorrentes, 
escolhendo os melhores segundo os critérios de seleção previstos no item 11.1

11.3 Em caso de empate a Comissão Julgadora procederá utilizando a maior nota de acordo com a
sequência apresentada na tabela de CRITÈRIOS ADOTADOS  no item 11.1, para o desempate.

11.4  Nos  casos  em que o proponente  selecionado pela  Comissão  Julgadora  não estiver  apto  a
receber  a  premiação,  será  convocado  pela  GECPH,  um  suplente  por  ordem  decrescente  de
classificação;

11.5  Caso o  proponente  realize  ações  de  projetos  e/ou  contrapartidas  em espaços  de  terceiros,
deverá juntar carta de anuência do responsável pelo local à documentação do projeto durante o
processo de inscrição;



12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 As despesas decorrentes do presente edital:
a) Projeto/Atividade 2.113 – Promoção da Cultura
b) 33903101000 - Premiações Culturais
c) Ficha 1717  Fonte 10010000000.
d) Ficha 1717  Fonte 19900000002

13. DA CONTRATAÇÃO

13.1. O proponente selecionado será notificado pela Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio 
Histórico para, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir da data da publicação no Diário 
Oficial, apresentar os documentos listados no item 13.3 e assinar o Termo de Compromisso, 
conforme modelo previsto no Anexo IV.

13.2 O proponente selecionado que não comparecer para assinar o Termo de Compromisso, não 
apresentar a documentação estipulada no item 13.3 ou apresentá-la com alguma irregularidade 
perderá, automaticamente, o direito à premiação.

13.3 O proponente selecionado deverá apresentar à Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio 
Histórico, como condição para efetivar o direito à assinatura do Termo de Compromisso e 
premiação, a seguinte documentação:

I- Pessoa Física:

a) Cópia da Cédula de Identidade (Passaporte ou CNH)

b) Cópia do CPF.

c) Certidão negativa de Débitos na Fazenda Pública Estadual do Espírito Santo (que poderá ser 
obtida nos sítios oficiais na internet).

d) Certidão negativa de Débitos na Fazenda Pública Estadual do Espírito Santo (que poderá ser 
obtida nos sítios oficiais na internet).

e) Certidão Negativa de Débitos Fazenda Pública Municipal de Anchieta (que poderá ser obtida nos 
sítios oficiais na internet).

g) Cópia de comprovante de conta bancária, em nome do proponente selecionado, para fim de 
depósito do Prêmio Incentivo.

c) Cópia de comprovantes de residência no município de Anchieta, sendo um do mês atual e outro
datado  de  02  (dois)  anos  ou  mais  no  nome do proponente (conta  de  água,  energia,  telefone,
condomínio ou outros que comprovem efetivamente a residência).

II- Pessoa Jurídica:

a) Cópia de Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova da diretoria em exercício 
devidamente registrada em cartório.

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ.

c) Cópia da Cédula de Identidade do representante legal da empresa.

d) Cópia do CPF do representante legal da empresa.



e) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Pública Federal (que poderá ser obtida nos sítios 
oficiais na internet).

f) Certidão negativa de Débitos na Fazenda Pública Estadual do Espírito Santo (que poderá ser 
obtida nos sítios oficiais na internet).

g) Certidão Negativa de Débitos Fazenda Pública Municipal de Anchieta (que poderá ser obtida nos
sítios oficiais na internet).

h) Certidão negativa de débitos trabalhistas (que poderá ser obtida nos sítios oficiais na internet).

i) Certidão Negativa de Débitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  - FGTS (que poderá 
ser obtida nos sítios oficiais na internet).

j) Cópia de comprovante da conta bancária, em nome da pessoa jurídica, para fim de depósito do 
Prêmio Incentivo.

K) Cópia de comprovantes de que a empresa está sediada no município de Anchieta, sendo 01 (um) 
atual e outro datado de 02 (dois) anos ou mais (conta de água, energia, telefone ou outro que 
comprove efetivamente a residência).

13.4. Não serão aceitos protocolos de documentação, nem documentos com prazo de validade 
vencido.

13.5. Os proponentes contemplados que estiverem inadimplentes com a Prefeitura Municipal de 
Anchieta serão desclassificados, não podendo receber o Prêmio de Incentivo previsto no presente 
Edital de Concurso Público.

14. DAS OBRIGAÇÕES

14.1 Os premiados por este Edital obrigam-se, nos termos do art.111, da Lei Federal 8.666/93 e 
art.29,da Lei Federal 9.610/98, a ceder à Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico os direitos 
patrimoniais da obra de sua autoria, pelo prazo de 02 (dois) anos.

a. O proponente ficará responsável pelas despesas relativas aos direitos autorais – ECAD e SBAT, 
nos termos da lei Federal 9.610/98, bem como demais taxas incidentes sobre a execução ou 
apresentação do projeto cultural a ser executado, eximindo a Prefeitura de Anchieta e sua Gerência 
Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico de quaisquer responsabilidades.

14.2. Todos os projetos contemplados deverão oferecer contrapartida social, sendo ela descrita no 
Projeto Técnico e acordada com a Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico após o 
projeto ser contemplado.

14.3. O projeto contemplado deverá ser executado integralmente em até 08 (oito) meses a partir da 
data de depósito dos recursos na conta do proponente.

14.4. O contemplado deverá cumprir as cláusulas e condições previstas no termo de compromisso 
(Anexo IV) e efetuar a entrega da contrapartida combinada de seu projeto dentro do prazo de 
execução.

14.5. No caso de projetos em que a contrapartida é um produto cultural, deverá haver um 
quantitativo a ser distribuído e/ou apresentado gratuitamente a população a ser estabelecido pela 



Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico, em comum acordo com o proponente 
contemplado, no ato da assinatura do termo de compromisso.

14.6. Ao término da realização do projeto, o premiado deverá encaminhar, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, o formulário do Anexo V - Relatório Final, preenchido comprovando sua execução. 
Obriga-se a manter arquivado ou sob a sua posse, comprovantes das despesas realizadas com os 
recursos financeiros oriundos do Prêmio de Incentivo recebido, referentes a notas fiscais, recebidos 
e outros documentos contábeis, para fim de auditoria, se necessário for, da Prefeitura de Anchieta 
ou por órgãos de controle externo, inclusive a Receita Federal.

14.7. O não cumprimento das exigências constantes nos itens dessa cláusula implica adoção de 
medidas judiciais cabíveis e a inscrição do proponente na relação de inadimplentes do Cadastro de 
Dívida Ativa Municipal da PMA.

15. DAS PENALIDADES

15.1. O não cumprimento das exigências deste EDITAL ou de qualquer das cláusulas do Termo de 
Compromisso a ser celebrado, implicará na inabilitação do premiado para afirmar novos 
compromissos com a Prefeitura de Anchieta, além de ficar o mesmo obrigado a devolver a 
importância recebida, com juros de mercado e correções legais não obstante às penas sanções legais
cabíveis. Ficará impossibilitado, pelo prazo de 02 (dois) anos, de contratar ou licitar com a 
Prefeitura de Anchieta, assegurado o contraditório e ampla defesa previsto no art.5º, inciso LV, da 
Constituição Federal.

15.2. Nos casos de comprovada fraude de projeto selecionado, o proponente receberá as mesmas 
penalidades acima descritas no item 15.1.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Os proponentes contemplados comprometem -se a cumprir integralmente a proposta aprovada 
e incluir em todo material de divulgação, promoção e produtos resultantes, o apoio da Prefeitura 
Municipal de Anchieta, obedecendo os critérios de veiculação das logomarcas estabelecidas, que 
estarão no site da Prefeitura. Deverão incluir também a expressão: “Este projeto foi contemplando 
pela Prefeitura de Anchieta – Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico no Prêmio 
Anchieta Arte e Cultura – edição 2022”.

16.2. O contemplado estará sujeito às penalidades legais pela inexecução total ou parcial do projeto 
ou, ainda, pela execução de seu projeto em desacordo com a descrição contida na proposta aprovada
pela Comissão de Seleção.

16.3. Na ocorrência de qualquer desses casos, o proponente obriga-se a devolver os recursos 
recebidos, atualizados de acordo com a legislação vigente à época em que se realizar a respectiva 
quitação.

16.4. A inscrição do proponente configura na prévia e integral aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste EDITAL.

16.5. A documentação dos proponentes inabilitados, se não retirada no prazo de 30(trinta) dias 
contados da data de divulgação do resultado final do presente Concurso no Diário Oficial do 
Estado, permitirá sua inutilização pela Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico.



16.6. Nos termos do que dispõe o art.111 da Lei Federal 8.666/93 o autor do projeto contemplado 
pelo presente Edital obriga-se a ceder os direitos patrimoniais a ele relativos, para que a Prefeitura 
de Anchieta/ Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico possa utilizá-lo de acordo com 
as modalidades previstas no art.29 da Lei Federal 9.610/98(Direitos Autoriais).

16.7. Os casos omissos do presente Edital serão decididos pela Gerência Estratégica de Cultura e 
Patrimônio Histórico, após a manifestação da Comissão de Seleção.

16.8. À Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico fica reservado o direito de 
prorrogar, revogar ou anular o presente Edital, havendo motivos ou justificativas para tais 
procedimentos devidamente apresentados nos autos do processo de origem.

16.9. Fica eleito o foro da Comarca de Anchieta para serem dirimidas quaisquer questões 
decorrentes do presente Edital.


