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1ª RERRATIFICAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020 

 

Objeto: seleção e premiação de Agentes culturais (personalidades, profissionais, grupos ou 

entidades) que, em suas trajetórias artísticas e de práticas culturais individuais e/ou coletivas, 
tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico e cultural do município de 
São Jerônimo 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO/RS, vem comunicar aos licitantes interessados no 

Chamamento Público nº 002/2020, as seguintes alterações: 
 

3. DA PREMIAÇÃO 

 3.1 O “Prêmio Cultura em Casa”, da Lei Aldir Blanc em São Jerônimo, contemplará 
premiações conforme classificação no item 11 deste edital, conforme a seguir: 

a)  até 26 propostas de pessoas físicas 

        ... 

3.2. Cada proposta selecionada receberá o valor bruto de R$ 1.903,00 (hum mil, novecentos e 
três reais) para pessoa física; e para pessoa jurídica, os valores de R$ 3.030,00 (três mil e 
trinta reais) para pessoa jurídica 3, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para pessoa jurídica 2 e R$ 
7.000,00 (sete mil reais) para pessoa jurídica 1, conforme classificação. 
 
11.  DA PREMIAÇÃO E DO PAGAMENTO 

       ... 

11.1.1. O valor da premiação para projetos apresentados por Pessoa Física será de R$ 
1.903,00 (hum mil, novecentos e três reais) para os 26 primeiros colocados. 
 
11.1.2. Os valores da premiação para Pessoa Jurídica ficarão assim distribuídos, conforme 
classificação prevista no item 8:  
     ... 
c) do 14º ao 23º colocados: R$ 3.030,00 (cada). 
3.Em razão do valor, não haverá retenção em fonte para impostos atinentes a pessoa física. A 
Pessoa Jurídica premiada será responsável por incluir no ajuste anual do Imposto de Renda do 
exercício seguinte o montante recebido e a Pessoa Física deverá declarar no Imposto de Renda 
do exercício seguinte o montante recebido, conforme o caso. 
Ficam mantidas e ratificadas as demais clausulas e condições do Edital nº 125/2020, 
Chamamento Público nº 002/2020.  
 

São Jerônimo, 19 de novembro de 2020.                                                                   

 
 

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo 
Secretaria de Governo 

 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 
Fabio Medeiros de Freitas 
Secretário de Infraestrutura e Administração 

Rerratificação examinada e aprovada pela 
Assessoria Jurídica do Município 

 
 

Lucas Manito Käfer 
OAB/RS 82.969 
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