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1.5. Todas as despesas decorrentes do objeto de que trata o item anterior, correrão por conta de
recursos provenientes da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):
Natureza da Despesa

Descrição
Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e
33.90.31.00
outras.
33.90.36.00
Outros serviços de terceiros - Pessoa Física
33.90.39.00
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Noventa e oito mil seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos.

Valor
20.000,00
48.695,83
30.000,00
98.695,83

SEÇÃO II - DOS PRAZOS
2.1. O prazo de validade do credenciamento público encerra-se após 12 (Doze) meses, contados a
partir da publicação no Diário Oficial, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.
SEÇÃO III - DOS PRÊMIOS
3.1. Em conformidade com o Termo de Referência, os prêmios foram nominados de acordo com a
área de atuação artístico-cultural.
3.1.1. SEGMENTO: FROMAÇÃO-TROCA DE SABERES, nesta, estão prevista categorias diversas
que atendam ás especificidades nas diferentes formas de saberes que promovam oficinas em áreas
diversificadas, subscritas, as quais totalizam 17 (Dezessete) prêmios, no valor total de R$ 8.500,00
(Oito mil e quinhentos reais) e formadores que promovem palestras, debates e oficinas, com
detalhamento subscrito, atendendo 08 (Oito) prêmios de 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) além cujo
projeto deverá ser apresentado, conforme descrição detalhada abaixo:
CAT.
1

2

DESCRIÇÃO
SEGMENTO: FORMAÇÃO - TROCAS DE SABERES
Elaboração e execução de oficinas em áreas
diversificadas (teatro, literatura, dança, musica, artes
visuais).
Palestras, debates e oficinas sobre experiências criativas
envolvendo métodos e processos de trabalhos artísticos,
técnicos, históricos, literários, etnográficos ou biográficos
do patrimônio material e imaterial potiguar ou no que se
faz necessário frente à contrapartida local.
SUBTOTAL

QTD.

PREMIAÇÃO
V. UNIT.
V. TOTAL

17

500,00

8.500,00

08

1.500,00

12.000,00

25

--

20.500,00

3.1.2. SEGUIMENTO: PROJETOS CULTURAIS INTEGRADOS, nestas premiações
artístico-culturais, estão previstas 04 categorias diversas, as quais totalizam 30 (Trinta) prêmios, no
valor total de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), cujo projeto deverá ser apresentado, conforme
descrição detalhada abaixo:
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CAT.

3

DESCRIÇÃO
SEGMENTO: PROJETOS CULTURAIS INTEGRADOS
Projetos Culturais que entrelacem, numa única obra ou
num conjunto de obras individualizadas, mais de uma
linguagem artística ou expressão cultural, tais como:
1. Experiências teatrais que integrem recursos
audiovisuais, da dança ou da música;
2. Aboiador e capoeira;
curta
metragem
sobre
3. Documentários,
espetáculos,
artistas,
processos
criativos,
folguedos populares, mestres ou brincantes de
folguedos ou sobre temas da gastronomia popular
regional, assim como temas ligados a diversidade
local;
4. Performances de grupos regionais (sanfoneiros,
grupos de música local individual ou de até 05
componentes).
SUBTOTAL

QTD.

PREMIAÇÃO
V. UNIT.
V. TOTAL

30

500,00

15.000,00

30

--

15.000,00

3.1.3 - SEGMENTO: MICROPROJETOS CULTURAIS, nestas, estão previstas 06 categorias
diversas, as quais totalizam 27 prêmios, no valor total de R$ 12.400,00 (Doze mil e quatrocentos
reais) cujo projeto escolhido pelo proponente deverá ser apresentado, conforme descrição detalhada
abaixo:
CAT.

4

5

6

DESCRIÇÃO
SEGMENTO: MICROPROJETOS CULTURAIS
Premiação de atividades já desenvolvidas para a internet
durante o período de pandemia: lives, saraus, postagens
de shows, peças teatrais, documentários, debates,
palestras,
leituras
dramáticas,
músicas,
curtas-metragens, aulas, exposições, cantorias,
recitais, desfiles de moda, áudio-aulas e podcasts,
entre outras.
Apoio à continuidade do trabalho de empreendedores que
desenvolvam atividades de criação, divulgação e
promoção da cultura, na forma de financiamento de
equipamentos e insumos, que contribuam com a história,
cultura, memória e turismo do Rio Grande do Norte e de
Lajes como: Sonoplastia, assistente de palco e
iluminação.
Apoio à continuidade do trabalho de empreendedores que
desenvolvam atividades de criação, divulgação e
promoção da cultura, na forma de financiamento de

QTD.

PREMIAÇÃO
V. UNIT.
V. TOTAL

05

400,00

2.000,00

03

800,00

2.400,00

03

500,00

1.500,00
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7

8

9

equipamentos e insumos, que contribuam com a história,
cultura, memória e turismo do Rio Grande do Norte e de
Lajes como: Cenografia.
Apoio à continuidade do trabalho de empreendedores que
desenvolvam atividades de criação, divulgação e
promoção da cultura, na forma de financiamento de
equipamentos e insumos, que contribuam com a história,
cultura, memória e turismo do Rio Grande do Norte e de
Lajes como: Costureira local para confecção de grande
porte.
Apoio à continuidade do trabalho de empreendedores que
desenvolvam atividades de criação, divulgação e
promoção da cultura, na forma de financiamento de
equipamentos e insumos, que contribuam com a história,
cultura, memória e turismo do Rio Grande do Norte e de
Lajes como: Costureira local para confecção de
pequeno porte.
Apoio à continuidade do trabalho de empreendedores que
desenvolvam atividades de criação, divulgação e
promoção da cultura, na forma de financiamento de
equipamentos e insumos, que contribuam com a história,
cultura, memória e turismo do Rio Grande do Norte e de
Lajes como: Artesões locais.
SUBTOTAL

01

1.500,00

1.500,00

05

400,00

2.000,00

10

300,00

3.000,00

27

--

12.400,00

3.1.4. SEGUIMENTO: CULTURAS POPULARES, nestas premiações artístico-culturais, estão
previstas 02 categorias diversas, as quais totalizam 06 (Seis) prêmios, no valor total de R$ 5.700,00
(Cinco mil e setecentos reais) cujo projeto escolhido pelo proponente deverá ser apresentado,
conforme descrição detalhada abaixo:
CAT.
10

11

DESCRIÇÃO
SEGMENTO: CULTURAS POPULARES
Projetos de grupos folclóricos e de artistas populares,
incluindo as expressões dos ciclos juninos, tais como os
principais arraiás de rua tradicional.
Projetos de grupos folclóricos e de artistas populares,
incluindo as expressões carnavalescas, para a busca pelo
resgate a memoria dos velhos carnavais, como concurso
de criação de musica, de marchinhas, escolha da melhor
fantasia, etc...
SUBTOTAL

QTD.

PREMIAÇÃO
V. UNIT.
V. TOTAL

03

900,00

2.700,00

03

1.000,00

3.000,00

06

--

5.700,00

3.1.5 SEGUIMENTO: OBRAS LITERÁRIAS, nestas premiações artístico-culturais, estão previstas
02 categorias diversas, as quais totalizam 15 (quinze) prêmios, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil
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reais) cujo projeto escolhido pelo proponente deverá ser apresentado, conforme descrição detalhada
abaixo:
CAT.

13

14

DESCRIÇÃO
SEGMENTO: OBRAS LITERÁRIAS
Direcionado para publicação de OBRAS LITERÁRIAS
inéditas ou não publicadas fisicamente, em Língua
Portuguesa, de autores norte-rio-grandenses, nascidos no
Estado e residente na cidade de Lajes a (dois) anos.
Direcionado para publicação de OBRAS LITERÁRIAS,
tipo literatura de cordel (folhetos de cordéis) inédito ou não
publicado fisicamente de cordelistas norte-rio-grandenses,
nascidos no Estado e residente na cidade de Lajes a (dois)
anos.
SUBTOTAL

PREMIAÇÃO
V. UNIT.
V. TOTAL

QTD.
05

1.000,00

5.000,00

10

500,00

5.000,00

15

--

5.700,00

3.1.6 SEGUIMENTO: MUSICA E ARTES CENICAS: nestas premiações artístico-culturais, estão
previstas 01 categoria, a qual totalizam 06 (Seis) prêmios, no valor total de R$ 15.000,00 (Quinze mil
reais) cujo projeto escolhido pelo proponente deverá ser apresentado, conforme descrição detalhada
abaixo.
CAT.

15

DESCRIÇÃO
SEGMENTO: OBRAS LITERÁRIAS
Seleção de artista ou de conjunto de música e seleção de
proposta para montagem de espetáculo de grupos acima
de 05 componentes, direcionado para iniciativas artísticas
e culturais elaboradas com foco em temas relacionados à
Cultura, Educação e Cidadania.
SUBTOTAL

PREMIAÇÃO
V. UNIT.
V. TOTAL

QTD.

06

2.500,00

15.000,00

06

--

15.000,00

3.2. A tabela acima será utilizada como parâmetro. O valor da premiação será estabelecido de acordo
com a classificação de cada proponente, de acordo com os documentos descritos neste Edital.
3.3. Desses valores serão deduzidos os impostos legalmente previstos.
3.4. As despesas decorrentes das contratações futuras previstas neste edital serão cobertas por
dotação orçamentária, devidamente identificada, por ocasião da formalização da contratação.
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor do prêmio não será em hipótese alguma depositado em conta
bancária de terceiros.
SEÇÃO IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
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