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EDITAL 

CHAMAMENTO PÚBLICO FMC Nº 006/2020 

PROCESSO Nº 01.039.329/20-69 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO para Seleção de espetáculos de música, teatro, dança, contação de histórias e 

circo destinadas ao público infantil e adulto para programações artístico-culturais durante 2020, nos termos e condições 

previstas neste Edital e seus anexos detalhados abaixo. 

 

 

A Presidenta Interina da Fundação Municipal de Cultura – FMC, no uso de suas atribuições, com fulcro de acordo com os 

Decretos Municipais nº 12.452/2016, nº 15.721/2014, 15.113/2013, nº 16.049/15, nº 16.535/2016, nº 16.847/2018, 

16.954/2018 e nº 17.298/2020, Lei Municipal nº 9.011/05 e Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 12.846/2013, torna público, 

para conhecimento dos interessados, o presente Edital de Chamamento Público para Seleção de espetáculos de música, 

teatro, dança, contação de histórias e circo destinadas ao público infantil e adulto para programações artístico-culturais 

durante 2020, nos termos e condições previstas neste Edital e seus anexos detalhados abaixo. 

 

 

1 - DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente certame é a Seleção de espetáculos de música, teatro, dança, contação de histórias e circo 

destinadas ao público infantil e adulto para programações artístico-culturais durante o ano 2020, nos termos e condições 

previstas neste Edital e seus anexos. 

1.1.1 - As apresentações serão gratuitas e acontecerão prioritariamente nos Teatros Públicos Municipais – Teatro 

Francisco Nunes, Teatro Marília e Teatro Raul Belém Machado, compondo sua programação cultural de 2020. 

Também poderão acontecer apresentações em equipamentos e eventos públicos onde se desenvolvam ações de 

política pública de cultura promovidas pela Municipalidade. Alternativamente, diante da pandemia do COVID 19, 

poderão acontecer apresentações on line, conforme item 2. 

  

1.2 - As propostas serão selecionadas dentro das categorias listadas abaixo, respeitando o teto orçamentário destinado a cada 

uma delas: 

  

1.2.1. Dança – R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

1.2.2. Circo – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

1.2.3. Teatro – R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

1.2.4. Contação de Histórias – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

1.2.5. Música – R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

  

1.3 - A remuneração destinada a cada categoria foi calculada a partir do número de inscritos em edições anteriores do Cena 

Plural. 

  

1.4 - Cada proposta Selecionada irá realizar 1 (uma) apresentação. O tempo mínimo de cada apresentação deve ser de 30 

(trinta) minutos. 

  

1.5 - Cada proponente deverá apresentar apenas 1 (uma) proposta, considerando o descrito no item 2. 

  

1.5.1 - Caso seja apresentada mais de uma proposta pelo mesmo proponente, somente a primeira proposta 

apresentada será válida, implicando na desclassificação da(s) proposta(s) subsequentes. 
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1.5.2 – Será considerado mesmo proponente o inscrito como Pessoa Física, ou como Coletivo/ Grupo de Artistas 

de Pessoas Físicas, ou como Microempreendedor Individual- MEI, ou como Pessoa Jurídica, ou ainda como 

representante legal da Pessoa Jurídica em mais de uma proposta. 

  

1.6 – Os projetos inscritos deverão indicar na Ficha de Inscrição e no Formulário para Apresentação de Projetos Culturais o 

FORMATO de sua proposta, diferenciados pela quantidade de artistas em cena no momento da apresentação. 

  

1.6.1. FORMATO I: propostas com apenas 1 (um) artista em cena. 

1.6.2. FORMATO II: propostas com 2 (dois) a 3 (três) artistas em cena. 

1.6.3. FORMATO III: propostas com 4 (quatro) ou mais artistas em cena. 

  

1.7 – O valor bruto da remuneração será de: 

  

1.7.1. R$ 2.000,00 (dois mil reais) para as propostas com FORMATO I, por apresentação; 

1.7.2. R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para as propostas com FORMATO II, por apresentação. 

1.7.3. R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as propostas com FORMATO III, por apresentação. 

  

1.8 – A quantidade de propostas selecionadas por categoria respeitará o teto orçamentário indicado no item 1.2 e os 

FORMATOS indicados no item 1.6. 

  

1.9 – Dos valores indicados no item 1.7 serão deduzidos os impostos legalmente previstos. 

  

1.10 – Os proponentes Selecionados, ao final das etapas descritas neste edital, obrigam-se a executar a proposta artístico-

cultural, conforme ordem de serviço e termo de compromisso pactuado com a Fundação Municipal de Cultura, conforme 

Anexo VIII deste edital. 

 

1.10.1 - As propostas selecionadas poderão incluir Artistas Convidados em seu elenco desde que estes não sejam 

remunerados e esta função também deverá ser destacada nas peças de divulgação. 

  

1.11 – Os Selecionados poderão compartilhar a pauta de ocupação com outras apresentações, conforme agenda a ser 

definida pela gestão dos Teatros Públicos Municipais. 

  

1.12 – Para maiores informações sobre os Teatros Públicos Municipais, acesse o link: 

https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/teatros 

  

1.13 – O Selecionado será responsável pelos equipamentos de sonorização e iluminação (caixas de som, mesas de som, 

microfones, etc.), complementares aos disponíveis nos teatros e demais equipamentos culturais contemplados por este 

chamamento e outros serviços e produtos necessários à apresentação, quando for o caso, assim como pelo transporte dos 

equipamentos e/ou cenários e pela alimentação do artista/grupo. 

  

1.14 – Ao realizar a inscrição o proponente reconhece e declara automaticamente que aceita as regras e condições 

estabelecidas neste edital, consentindo que a Fundação Municipal de Cultura divulgue, sem necessidade de outro tipo de 

autorização e sem quaisquer ônus, as imagens, sons e informações contidas na inscrição com fins exclusivamente culturais. 

 

1.15 – As inscrições serão gratuitas e online, realizadas por meio da plataforma Mapa Cultural BH: 

http://mapaculturalbh.pbh.gov.br/ 

 

1.15.1 - Para dar início à inscrição, o Proponente deverá efetuar cadastro na plataforma Mapa Cultural BH, 

preenchendo todos os requisitos e as informações solicitadas, sob pena de ser desclassificado. 

 

1.15.2 - O presente CHAMAMENTO PÚBLICO e os Formulários necessários à inscrição de propostas serão 

disponibilizados no site   https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/fmc que conterá link direcionando os Proponentes 

para a plataforma MAPACULTURALBH, onde o cadastro dos Proponentes e as inscrições das propostas serão 

efetivamente realizados. 

 

http://mapaculturalbh.pbh.gov.br/


 

 

F U N D A Ç Ã O  M U N I C I P A L  D E  C U L T U R A - F M C  

 

Fundação Municipal de Cultura – FMC – CNPJ: 07.252.975/0001-56 

Rua da Bahia, 888 – Centro - Belo Horizonte – MG - CEP: 30160-011 

3 / 15 

1.15.3 - A inscrição prévia (cadastro) no Mapa Cultural não significa a inscrição para participação no 

CHAMAMENTO PÚBLICO. 

 

1.15.4 - É de responsabilidade do Proponente verificar se os arquivos foram devidamente anexados no sistema de 

inscrições, sendo permitidas alterações até que o mesmo clique em “enviar”. 

  

1.16 – Após o encerramento das inscrições, sob quaisquer hipóteses, não será permitido encaminhar novos documentos ou 

informes. 

  

1.17 – As propostas deverão ser inscritas de acordo com as seguintes categorias: 

  

a) Teatro 

b) Dança 

c) Circo 

d) Música 

e) Contação de Histórias 

  

1.18 – Não será permitido selecionar mais de uma categoria por proposta. 

 

 

2. ALTERNATIVA DE EXECUÇÃO VIRTUAL DA PROPOSTA 

 

2.1 – Em virtude da publicação do Decreto Nº 17.298, de 17 de Março de 2020 que dispõe sobre as medidas de 

prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento da epidemia de doença infecciosa viral respiratória 

causada pelo COVID-19, o projeto inscrito neste Chamamento deverá apresentar também, no Formulário para 

Apresentação de Projetos Culturais, uma alternativa de execução virtual de sua proposta caso o período de 

isolamento social ainda esteja em vigor no momento da Homologação do Certame. 

 

2.2 – A proposta principal do projeto será a Proposta Presencial, enquanto esta alternativa de execução será referida como 

Proposta Virtual e deverá respeitar as seguintes definições, sob pena de desclassificação da proposta: 

 

2.2.1 – A Proposta Virtual deverá ser inédita e poderá ser prática, em formato de apresentação artística, ou teórica, 

com caráter de ação formativa que proporcione reflexões, conhecimento e acesso a bens culturais. Independente de 

sua formatação, o conteúdo da Proposta Virtual deverá apresentar similaridades com o conteúdo da Proposta 

Presencial. 

 

2.2.2 – A apresentação da Proposta Virtual deverá ser realizada em formato de transmissão online em tempo real 

ou gravada previamente, com resolução mínima de 720p. A exibição deverá ocorrer exclusivamente nas redes 

sociais do proponente, em dias e horários definidos conjuntamente com a Fundação Municipal de Cultura. 

 

2.2.3 – O local, a estrutura e a tecnologia para a realização das apresentações são de responsabilidade do 

proponente. 

 

2.2.4 – Os artistas em cena e a equipe da Proposta Virtual deverão ser os mesmos integrantes da Proposta 

Presencial, conforme disposto no item 1.6. Todas as apresentações deverão respeitar os protocolos de saúde 

vigentes no município. 

 

2.2.5 – O tempo de duração da Proposta Virtual será de no mínimo 15 minutos. 

 

2.2.6 – Para fins de comprovação da execução da proposta e composição do acervo digital das redes sociais da 

Fundação Municipal de Cultura, é recomendável que o proponente faça a gravação da transmissão online em tempo 

real da Proposta Virtual, por meio da própria plataforma que irá utilizar, e disponibilize o arquivo para a Assessoria 

de Comunicação da FMC. Os arquivos das gravações feitas previamente também deverão ser disponibilizados. 

 

2.2.7 - Obrigatoriamente, os Proponentes deverão disponibilizar para a FMC o relatório de exibição da 

apresentação, gerado pela plataforma utilizada. 
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2.3 – As apresentações da Proposta Virtual, on line, serão solicitadas ao proponente apenas em caráter emergencial, 

alternativamente, diante da pandemia do COVID 19, por meio de publicação no Diário Oficial do Município. 

 

 

3. DOS PARTICIPANTES 

 

3.1 – Poderão participar do presente Chamamento Artistas Individuais (Pessoa Física ou Microempreendedor Individual), 

Coletivo de Artistas de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, doravante denominadas “PROPONENTES”, domiciliados e 

sediados em Belo Horizonte. 

  

3.2 – Os proponentes se classificam nas seguintes Modalidades: 

  

Pessoa Física Individual: quando o proponente se apresenta individualmente em cena. No caso de Pessoa Física Individual, 

o proponente não poderá representar grupo, mas tão somente a ele próprio. Poderão se inscrever nesta categoria apenas as 

propostas de FORMATO I, conforme item 1.6. 

  

Microempreendedor Individual-MEI: quando o proponente se apresenta individualmente em cena. No caso de MEI, o 

proponente não poderá representar grupo, mas tão somente a ele próprio, nos limites da Lei Complementar 128/2008. Só 

serão aceitas propostas de atividades permitidas pela LC128/2008, executadas pelo próprio proponente. Poderão se 

inscrever nesta categoria apenas as propostas de FORMATO I, conforme item 1.6. 

  

Pessoa Jurídica, Grupos constituídos PJ, Associações, Sociedades comerciais e Empresas individuais de responsabilidade 

limitada: quando o proponente é pessoa jurídica, legalmente constituída. Poderão se inscrever nesta categoria as propostas 

de FORMATO I, II e III conforme item 1.6. 

  

Coletivo de Artistas de Pessoas Físicas: quando a apresentação é realizada por um grupo de artistas que não tenha 

constituído uma Pessoa Jurídica para tal. Neste caso, todos os integrantes são considerados proponentes e se 

responsabilizam perante a Fundação Municipal de Cultura pela apresentação como um todo, nos moldes do Código Civil de 

2002, artigos 986 a 990. No caso de Coletivo de Artistas de Pessoas Físicas deve-se informar, na Ficha de Inscrição (Anexo 

II), o percentual da remuneração que cada integrante do grupo receberá. Poderão se inscrever nesta categoria apenas as 

propostas de FORMATO II e III conforme item 1.6. 

  

3.3 – Todos os proponentes deverão ser maiores de 18 (dezoito) anos. 

  

3.4 – Quando se tratar de proposta de Pessoa Jurídica cabe ao representante legal providenciar e apresentar toda a 

documentação exigida pela legislação, caso o espetáculo envolva a atuação de menores de 18 (dezoito) anos. 

  

3.5 – Caso sejam identificadas irregularidades e/ou a apresentação de currículos ou informações sem a ciência dos demais 

envolvidos, a proposta poderá ser cancelada, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, estando assegurados o contraditório 

e a ampla defesa. 

  

3.6 – Serão de inteira responsabilidade dos Proponentes: 

  

a) A fidedignidade das informações constantes de todos os documentos enviados, eximindo-se a Fundação 

Municipal de Cultura de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas ou incompletas. 

  

b) A atualização de dados cadastrais informados para contato, inclusive após o término do período de inscrições, 

para viabilizar qualquer comunicação que se faça necessária durante o período de vigência do Edital. 

  

3.7 – Durante a vigência do Termo de Compromisso deverão ser mantidos atualizados todos os documentos exigidos na 

etapa de habilitação. 

 

4. VEDAÇÕES 
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4.1 – Não poderão participar do Chamamento o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os ocupantes de cargo em comissão 

ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer um deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o 

segundo grau, ou por adoção, e servidores públicos e empregados públicos municipais. 

 

4.2 – Servidores públicos efetivos, empregados públicos ou aqueles que exerçam, mesmo que transitoriamente, função 

pública, com ou sem remuneração, vinculados à Secretaria Municipal de Cultura e à Fundação Municipal de Cultura; 

membros do Conselho Municipal de Política Cultural, da Câmara de Fomento da Cultura Municipal, do Conselho 

Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte e membros do Conselho Curador e do Conselho Fiscal 

da Fundação Municipal de Cultura. 

 

4.3 – Entidades da Administração Pública Direta ou Indireta de qualquer das esferas do Governo. 

 

4.4 – No sentido de contemplar uma maior diversidade de propostas na circulação dos espetáculos artísticos pelos 

equipamentos culturais atendidos por este Edital, não poderão se inscrever neste Chamamento as propostas Classificadas e 

Selecionadas no Edital CenaPlural 2019 – Concurso FMC Nº 002/2019. No entanto, os seus proponentes não estarão 

impedidos, podendo inscrever novas propostas. 

 

4.5 – Não serão aceitas propostas de obras estreantes. 

 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  

5.1 – As despesas correspondentes à execução desta seleção correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

  

  

Dotação Orçamentária 

3103.0100.13.392.154.2.371.0002.339036.07.0300.100 

3103.0100.13.392.154.2.371.0002.339039.22.0300.100 

3103.0200.13.392.154.2.371.0002.339036.07.0300.100 

3103.0200.13.392.154.2.371.0002.339039.22.0300.100 

3103.0300.13.392.154.2.371.0002.339036.07.0300.100 

3103.0300.13.392.154.2.371.0002.339039.22.0300.100 

3103.0400.13.392.154.2.371.0002.339036.07.0300.100 

3103.0400.13.392.154.2.371.0002.339039.22.0300.100 

3103.0500.13.392.154.2.371.0002.339036.07.0300.100 

3103.0500.13.392.154.2.371.0002.339039.22.0300.100 

3103.0600.13.392.154.2.371.0002.339036.07.0300.100 

3103.0600.13.392.154.2.371.0002.339039.22.0300.100 

3103.0700.13.392.154.2.371.0002.339036.07.0300.100 

3103.0700.13.392.154.2.371.0002.339039.22.0300.100 

3103.0800.13.392.154.2.371.0002.339036.07.0300.100 

3103.0800.13.392.154.2.371.0002.339039.22.0300.100 

3103.0900.13.392.154.2.371.0002.339036.07.0300.100 

3103.0900.13.392.154.2.371.0002.339039.22.0300.100 

  

6. DAS COMISSÕES E ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E 

RECEBIMENTO DE SERVIÇOS 
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6.1 – A servidora Aline Vila Real Mattos BM: 00506-0, Diretoria de Promoção das Artes/FMC, será responsável pelo 

acompanhamento, fiscalização e recebimento das propostas descritas no objeto deste termo atentando pela sua qualidade, 

quantidade e frequência, objetivando a verificação do cumprimento das obrigações estabelecidas, técnicas e administrativas, 

em todos os seus aspectos. 

 

6.2 – A Comissão de Licitação será composta por oito membros da Comissão Permanente de Licitação da Fundação 

Municipal de Cultura, nomeados pela Portaria nº 087, publicada no DOM do dia 05/10/2019. Esta Comissão será 

responsável pela etapa de habilitação. 

 

6.3 – Para a avaliação das propostas artísticas, será designada uma Comissão de Avaliação e Classificação, composta por 8 

(oito) membros da administração pública municipal com competência nas modalidades contempladas por este Edital, 

distribuídos da seguinte maneira: 5 (cinco) membros representando as Artes Cênicas (Teatro, Dança, Circo e Contação de 

Histórias) e 3 (três) membros representando a Música.  

 

6.4 São competências da Comissão de Avaliação e Classificação: analisar os aspectos técnicos e artísticos de cada proposta, 

pontuar as propostas de acordo com os quesitos, relacionar as propostas desclassificadas e classificadas em ordem 

decrescente de pontuação, deliberar sobre eventuais questões relativas à exequibilidade das propostas. 

 

7.       ETAPAS DO CHAMAMENTO 

 

7.1 – As propostas inscritas passarão por 2 (duas) etapas: 

 

I. ETAPA DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO, realizada pela Comissão Especial de Avaliação e Classificação. 

 

II. ETAPA DE HABILITAÇÃO, realizada pela Comissão de Licitação. 

 

 

8.  DA INSCRIÇÃO 

 

8.1 A partir da publicação deste Edital, no DOM, os interessados poderão se inscrever enviando a documentação por meio 

da Plataforma Mapa Cultural, conforme item 8.5. 

8.1.1 O período de inscrições será de 16 a 30/07 até as 23:59h. 

8.2 ABERTURA DAS PROPOSTAS: Haverá abertura das propostas no dia 31/07. O acesso à sessão será assegurado aos 

licitantes e a qualquer interessado através de videoconferência, por meio de endereço eletrônico, que será disponibilizado no 

Diário Oficial do Município – DOM, com antecedência de 10 (dez) dias em relação à data de realização da sessão. 

8.3 RESULTADOS: Os resultados serão divulgados no DOM – Diário Oficial do Município. 

8.4 INFORMAÇÕES: Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail: secretariadpar.fmc@pbh.gov.br 

8.5 No ato da inscrição, o Proponente deverá anexar os arquivos abaixo relacionados, sendo que cada arquivo não poderá 

exceder 2 (dois) megabytes. Só serão aceitos arquivos em formato PDF. Não é necessária a assinatura em nenhum dos 

anexos obrigatórios. 

 

a) Ficha de Inscrição. 

 

b) Formulário para Apresentação de Projetos Culturais. 

 

c)  Currículos Profissionais, da equipe principal da proposta. 

 

d)   Currículo do Grupo, se for o caso. 

 

e)  Vídeo/Filme: o proponente deverá encaminhar no Formulário para Apresentação de Projetos Culturais um link para 

acesso online do vídeo da apresentação. O vídeo deverá trazer o conteúdo do espetáculo inscrito ou o repertório 

mailto:secretariadpar.fmc@pbh.gov.br
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executado, no caso na Música. A hospedagem deverá ser feita no Youtube ou Vimeo, com resolução mínima de 360p 

(640x360) e com a indicação do link no local indicado no Formulário para Apresentação de Projetos Culturais, para 

acesso e visualização pela Comissão de Avaliação e Classificação. Caso o provedor escolhido seja o Youtube e o vídeo 

tenha que ser publicado com restrições de acesso, recomendamos publicá-lo como NÃO LISTADO. Caso o provedor 

escolhido seja o Vimeo e precise ser protegido com senha, deverá informar a senha no formulário de inscrição; 

 

f)  Anexos Complementares: de acordo com a necessidade do proponente, as propostas poderão ser acompanhadas de 

outros materiais que venham a colaborar com melhor esclarecimento das mesmas, tais como fotos, registros de 

trabalhos recentemente desenvolvidos, links na internet, sítios eletrônicos, redes sociais, etc., dentre outras referências, 

desde que limitados ao máximo de 2 (dois) arquivos em PDF, sendo que cada arquivo não poderá exceder 2 (dois) 

megabytes.  

 

9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

9.1 A Comissão Especial de Avaliação e Classificação fará a avaliação e classificação das propostas. 

 

9.2 – A avaliação será feita de acordo com os critérios especificados abaixo para todas as áreas: 

 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

APRESENTAÇÃO TOTAL DE 15 PONTOS 

Clareza, objetividade e suficiência das informações 

contidas no projeto, que deverão expressar com 

nitidez o que se pretende realizar. 
5 

Exemplaridade: proposta capaz de ser reconhecida 

e/ou tomada como referencial em sua área, por seu 

conceito e conteúdo. 
5 

Compatibilidade do vídeo com o conteúdo da 

proposta descrito na Apresentação. 5 

JUSTIFICATIVA TOTAL DE 15 PONTOS 

Protagonismo: projetos que proponham o 

protagonismo feminino, a igualdade de gêneros e/ou 

a promoção e a valorização do conteúdo artístico 

e/ou cultural das culturas negra, indígena, cigana e 

LGBT. 

5 

Contundência dos conceitos utilizados, a aderência 

aos temas e questões da contemporaneidade, seu 

impacto cultural, reconhecimento de público e de 

crítica especializada. 

10 

EQUIPE PROFISSIONAL TOTAL DE 10 PONTOS 

Compatibilidade entre a formação, a experiência 

profissional da equipe e a proposta apresentada. 
10 

ADEQUAÇÃO AOS ESPAÇOS TOTAL DE 10 PONTOS 

Compatibilidade entre as dimensões espaciais da 10 
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proposta inscrita e os espaços destinados à sua 

apresentação. 

PROPOSTA VIRTUAL TOTAL DE 20 PONTOS 

Similaridade entre a Proposta Presencial e a Virtual 10 

Apresentação, concepção artística e pertinência da 

Proposta Virtual 
10 

 

9.3 – A nota de cada membro da Comissão Especial de Avaliação e Classificação, para cada um dos quesitos, deve sempre 

corresponder a números inteiros. 

  

9.4 – As notas dos quesitos serão somadas podendo chegar ao valor máximo de 70 (setenta) pontos por avaliador. A nota 

final de cada proposta será a média aritmética das notas dos membros da Comissão Especial de Avaliação e Classificação, 

dentro de suas respectivas modalidades, totalizando o valor máximo possível de 70 (setenta) pontos. 

  

9.5 – As propostas serão classificadas por categoria, em ordem de pontuação decrescente, de acordo com sua nota final. 

  

9.6 – Em caso de empate, a classificação far-se-á por sorteio, em horário e local que serão previamente informados por meio 

de publicação do Diário Oficial do Município (DOM) conforme o § 2º do art. 45 da Lei n.º 8.666/93. 

  

9.7 – Serão desclassificadas na Etapa - “Avaliação e Classificação” as propostas que obtiverem como média nota final 

inferior ou igual a 20 (vinte) pontos ou que incorram nas situações a seguir discriminadas: 

  

a) propostas com ausência de qualquer um dos documentos exigidos no item 9.5, ou que apresentarem os mesmos 

de maneira incompleta ou ilegível; 

 

b) formulários que não apresentarem o link para acesso ao vídeo da apresentação ou que apresentarem link com 

erro de acesso. 

 

c) formulários que não apresentarem a Proposta Virtual. 

 

d) propostas cuja modalidade de inscrição não esteja em conformidade com o FORMATO adequado. 

 

e) propostas manuscritas; 

 

f) inscrição de 2 (dois) ou mais propostas pelo mesmo proponente, sendo que, neste caso, será considerada inscrita 

apenas a primeira proposta, sendo as demais desconsideradas; 

  

9.8 – Serão desclassificadas as propostas de cunho doutrinário religioso, que façam apologia ao crime, ou que promovam ou 

incitem o preconceito (inclusive de origem, raça, etnia, cor, gênero, identidade sexual e geracional) ou qualquer forma de 

discriminação. 

  

9.9 – A lista dos classificados e desclassificados será publicada no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM, 

pela Comissão Especial de Avaliação e Classificação. 

 

 

10. DO RECURSO DA ETAPA DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

10.1 Publicada a classificação ou desclassificação dos proponentes caberá recurso no prazo de 03 dias úteis para a Comissão 

de Avaliação e Classificação.  

 

10.2 O recurso deverá ser interposto online, por meio de link que será disponibilizado na publicação do resultado da etapa 

de Avaliação e Classificação. 
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11. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA E DEMAIS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

  

11.1 – Após o Resultado Final de Interposição de Recursos da 1ª Etapa, os proponentes deverão enviar os documentos 

obrigatórios da 2ª Etapa por meio da Plataforma Mapa Cultural BH. A inscrição deverá ser feita pelo mesmo Agente 

Responsável que se inscreveu na 1ª Etapa. O link será disponibilizado, em momento oportuno, no site 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/fmc. O Proponente deverá anexar os arquivos abaixo relacionados, sendo que cada 

arquivo não poderá exceder 2 (dois) megabytes. Só serão aceitos arquivos em formato PDF: 

 

11.1.1 Quando Pessoa Física Individual ou Coletivo de Artistas de Pessoas Físicas, para todos os integrantes da 

equipe: 

  

a) Ficha de Inscrição, a mesma utilizada na 1ª Etapa. 

  

b) Cópia do documento de identidade (RG, Passaporte, CNH, Carteira de Trabalho, Carteira de Órgão ou 

Conselho de Classe); 

  

c) Cópia do CPF; (caso o número do CPF conste no documento de identidade oficial, citado na letra “b” 

não será necessário apresentar cópia do cartão de CPF); 

  

d) Comprovante de endereço atual, em nome do proponente. Serão aceitos somente contas de telefone, 

água, luz e IPTU. No caso de circenses, indígenas e/ou quaisquer outros cidadãos que não possuam meios 

de comprovação de residência em Belo Horizonte, deverá ser apresentada auto declaração do proponente, 

nos termos da Lei Federal 7.115/83, confirmando a residência em Belo Horizonte e garantindo a total 

veracidade das informações, sob pena de desclassificação.  

  

e) Caso resida com terceiros e não possua comprovante de domicílio em nome próprio, deverá apresentar, 

além dos seus documentos: cópia do comprovante de residência, cópia do documento de identidade (RG, 

Passaporte, CNH, etc.) e cópia do CPF, todos em nome do terceiro com quem reside, além de declaração 

do co-residente atestando o compartilhamento de moradia; 

 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de Belo Horizonte - Certidão de quitação plena, 

sendo aceita a certidão positiva com efeitos de negativa;  

  

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual - Certidão de quitação plena, sendo aceita a 

certidão positiva com efeitos de negativa; 

  

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão de quitação plena, sendo aceita a certidão 

positiva com efeitos de negativa; 

  

i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa de débitos trabalhistas; 

 

  

11.1.2 Quando Microempreendedor Individual-MEI: 

  

a) Ficha de Inscrição, a mesma utilizada na 1ª Etapa. 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (cópia cartão CNPJ); 

  

c) Cópia do Certificado do Microempreendedor Individual (MEI), pertinente ao ramo de atividade e 

compatível com o objeto deste edital; 

  

d) Cópia do documento de identidade do representante legal do MEI (RG, Passaporte, CNH, Carteira de 

Trabalho, Carteira de Órgão ou Conselho de Classe); 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/fmc
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e) Cópia do cartão do CPF do representante legal do MEI (caso o número do CPF conste no documento de 

identidade oficial, citado na letra “d”, não será necessário apresentar cópia do cartão de CPF); 

  

f) Comprovante de inscrição em situação regular no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores 

(SUCAF) de Belo Horizonte; 

  

g) Caso não possua inscrição no SUCAF, deverá apresentar a documentação descrita no item 11.1.1, da 

letra f à letra h, e mais prova de regularidade para com o FGTS, mediante a emissão do Certificado de 

Regularidade do FGTS – CRF. 

  

11.1.3 – Quando Pessoa Jurídica (Grupos constituídos PJ, Associações, Sociedades comerciais e Empresas 

individuais de responsabilidade limitada): 

  

a) Ficha de Inscrição, a mesma utilizada na 1ª Etapa. 

  

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (cópia cartão CNPJ); 

  

c) Cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; 

  

d) Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

  

e) Cópia do ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registros Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

  

f) Cópia da carteira de identidade do representante legal (RG, Passaporte, CNH, Carteira de Trabalho, 

Carteira de Órgão ou Conselho de Classe); 

  

g) Cópia do cartão de CPF do representante legal (Caso o número do CPF conste no documento de 

identidade oficial, citado na letra “f”, não será necessário apresentar cópia do cartão de CPF); 

  

h) Comprovante de inscrição em situação regular no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores 

(SUCAF) de Belo Horizonte; 

  

i) Caso não possua inscrição no SUCAF, deverá apresentar a documentação descrita no item 11.1.1, da 

letra f à letra h, e mais prova de regularidade para com o FGTS mediante a emissão do Certificado de 

Regularidade do FGTS – CRF. 

  

 

11.2 – Serão Inabilitadas na ETAPA II – HABILITAÇÃO, as propostas que incorrerem nas situações a seguir 

discriminadas: 

  

a) propostas com ausência de qualquer um dos documentos exigidos no item 11, ou que apresentarem os mesmos 

de maneira incompleta ou ilegível; 

b) propostas cuja modalidade de inscrição não esteja em conformidade com o FORMATO adequado. 

c) propostas de Proponentes que não sejam domiciliados/sediados no município de Belo Horizonte; 

d) propostas inscritas por Proponente que se enquadre nos impedimentos descritos no item VEDAÇÕES; 

e) inscrição de 2 (dois) ou mais propostas pelo mesmo proponente, sendo que, neste caso, será considerada inscrita 

apenas a primeira proposta, sendo as demais desconsideradas; 

  

11.3 – O resultado da análise da documentação de habilitação será publicado no Diário Oficial do Município – DOM. 

  

11.4 – A inscrição no SUCAF não é requisito para a inscrição no objeto deste edital, mas é condição indispensável para a 

celebração do termo de Compromisso, sob pena das propostas serem desconsideradas. A apresentação do SUCAF na 

ETAPA II – HABILITAÇÃO não dispensa a apresentação do SUCAF válido e regular no caso do proponente MEI e Pessoa 
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Jurídica, no momento da celebração do Termo de Compromisso. Porém, no caso do proponente inscrito como MEI e de 

Pessoa Jurídica que não possuir cadastro no SUCAF, deverá apresentar todas as certidões mencionadas no item 11.1.1, da 

letra f à letra h, e mais prova de regularidade para com o FGTS. 

  

11.5 – Se NÃO registrado no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores – SUCAF, o proponente deverá providenciar seu 

cadastro logo após a inscrição neste edital. O recebimento de documentação de fornecedores para fins de cadastro ou 

atualização de documentos no SUCAF será realizado exclusivamente pelo email gemec@pbh.gov.br enquanto estiver 

vigente a suspensão dos atendimentos na Central de Atendimento Presencial no BH Resolve, determinada pelo Decreto 

Municipal 17.298 de 17 de março de 2020. 

  

11.6 – Durante a vigência do Termo de Compromisso, caso não seja mantida a validade da documentação prevista neste 

item, o Termo de Compromisso será rescindido sem ônus para a administração pública. 

 

12 – DO RECURSO DA FASE DE HABILITAÇÃO 

 

12.1 Após publicação no Dom da lista dos habilitados ou desabilitados caberá recurso para a Comissão de Licitação no 

prazo de 3 (três) dias úteis. 

 

12.2 O recurso deverá ser interposto online, por meio de link que será disponibilizado na publicação do resultado da etapa 

de Habilitação. 

 

12.3 Durante o prazo recursal os autos do processo licitatório e os documentos relativos às propostas e aos atos decisórios se 

encontrarão à disposição do interessado para consulta, no endereço Rua da Bahia, 12º andar, nº 888 – Centro, ou em 

formato digital. 

 

12.3.1 Ao licitante interessado em interpor recursos serão asseguradas vistas ao conteúdo do processo 

administrativo, mediante solicitação formal à Comissão Permanente de Licitação, por meio do e-mail 

licita.fmc@pbh.gov.br, que disponibilizará as peças solicitadas em formato digital, sempre que possível. 

 

12.4. Os recursos propostos serão publicados no DOM para que os demais licitantes possam impugná-los no prazo de 3 dias 

úteis, caso interessem.  

 

12.5. Os recursos serão analisados pela Comissão e, caso mantida a decisão, submetidos ao julgamento final da Presidente 

da Fundação Municipal de Cultura.  

 

12.6. É vedada, na fase de recursos, a inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da 

proposta no momento da inscrição.  

 

12.7. A decisão dos recursos será publicada no DOM e no site da Prefeitura de Belo Horizonte, no link 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. 

 

13. OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE 

  

13.1 – Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

  

13.2 – Executar a proposta de acordo com o objeto selecionado. 

  

13.3 – Executar a proposta, atuando em seu próprio nome, por sua conta e risco, sendo-lhe, portanto, vedado ceder ou 

transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações dele decorrentes. 

 

13.4 – O selecionado será responsável pelos equipamentos de sonorização e iluminação (caixas de som, mesas de som, 

microfones, etc.), complementares aos disponíveis nos teatros e outros serviços e produtos necessários à apresentação, 

quando for o caso, assim como pelo transporte dos equipamentos e/ou cenários e pela alimentação do artista/grupo. 

  

mailto:gemec@pbh.gov.br
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes
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13.5 – A Administração só poderá contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou serviço técnico especializado desde que 

autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no 

regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboração. 

 

13.6 - O proponente deverá  realizar as apresentações virtuais em suas próprias redes sociais, acaso impossibilitadas as 

apresentações presenciais em virtude das diretrizes sanitárias vigentes, sendo, porém, vedada, no período de vedação 

eleitoral, qualquer menção a atos, programas, obras e serviços institucionais da SMC/FMC/PBH. Durante esse período, a 

saber, nos três meses que antecedem o pleito eleitoral,  não poderá ser utilizada a logomarca da FMC/SMC/PBH nos meios 

de divulgação das apresentações das propostas, ficando proibida a menção ao Edital Cena Plural durante a execução dos 

projetos, além de intervenções ou interações do público, tais como comentários que possam ficar registrados, caso tenham 

caráter promocional da PBH ou candidato. No caso específico das apresentações presenciais, o proponente ainda poderá 

produzir suas peças, obrigando-se a enviá-las a ASCOM para aprovação antes de sua divulgação. 

 

13.7 – Caso as apresentações ocorram fora do período eleitoral, após assinatura do Termo de Compromisso, enviar para a 

Assessoria de Comunicação da FMC imagens da proposta selecionada para criação das peças de divulgação da programação 

dos equipamentos culturais e assessoria de imprensa. 

 

13.7.1 – O proponente deverá produzir suas próprias peças, desde que observadas todas as recomendações da 

ASCOM-FMC para criação de layouts. Em todo material de divulgação dos espetáculos selecionados, acaso 

ocorram fora do período de vedação eleitoral, a Prefeitura de Belo Horizonte entrará no cabeçalho como 

apresentadora, com o texto "A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de 

Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, apresenta", antes do nome do espetáculo. Além da frase de 

apresentação,  é obrigatória a aplicação do selo do Edital Cena Plural e do conjunto de marcas SMC/FMC/PBH, 

sob a chancela “Patrocínio:”, na última posição da barra de marcas fechando as peças. Todo o material de 

divulgação deverá ser enviado para aprovação pela ASCOM - FMC, antes de sua divulgação.   

 

 

 

14.       OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 

  

14.1 – Fiscalizar e acompanhar o trabalho desenvolvido pelo selecionado. 

  

14.2 – Preparar e instruir para pagamento, as faturas apresentadas e remetê-las a tempo ao setor competente. 

  

14.3 – Indicar os servidores que serão responsáveis para acompanhar a execução da proposta. 

  

14.4 – Efetuar o pagamento conforme o termo de compromisso efetuando as devidas retenções legais 

  

14.5 – Atualização monetária de 0,02% ao dia, em caso de atraso da remuneração. 

 

 

15.       SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  

15.1 – Verificada a prática de ato ilícito (assim considerada a conduta que infringe dispositivos legais e/ou regras previstas 

no cadastramento junto ao SUCAF, atos convocatórios de licitação, na ata de registro de preços, no termo de compromisso 

ou instrumento que o substitui), deverão ser observados os procedimentos, conceitos, prazos e sanções estabelecidos no 

Decreto Municipal nº 15.113, de 8 de janeiro de 2013, que pode ser obtido a partir do endereço eletrônico 

www.cmbh.mg.gov.br e que prevê as seguintes penalidades: 

  

15.1.1 – Advertência. 

  

15.1.2 – Multa, nos seguintes percentuais: 

a – multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega ou execução 

do objeto contratual, até o limite de 9,9%, correspondente  a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre 

o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos 

impostos destacados no documento fiscal; 

http://www.cmbh.mg.gov.br/
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b – multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de 

recusa do infrator em assinar o termo de compromisso; 

c – multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na hipótese de o infrator 

retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas, tais 

como: 

c.1) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório; 

c.2) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Fundação 

Municipal de Cultura; 

c.3) tumultuar a sessão pública da licitação; 

c.4) descumprir requisitos de habilitação, a despeito da declaração em sentido contrário; 

c.5) propor recursos manifestamente protelatórios 

c.6) deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da contratação direta 

junto ao SUCAF, dentro do prazo concedido pela Administração Pública, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Fundação Municipal de Cultura; 

c.7) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator enquadrar-

se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006; 

d – multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, quando houver o 

descumprimento das norma) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do termo de 

compromisso, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93; 

d.1) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência; 

d.2) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, 

para fins de liquidação e remuneração da despesa; 

d.3) deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do contratante; 

d.4) não devolver os valores pagos indevidamente pelo contratante; 

d.5) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do termo de compromisso; 

d.6) utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do termo de compromisso; 

d.7) tolerar, no cumprimento do termo de compromisso, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 

d.8) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando exigido, aos seus empregados 

ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra; 

d.9) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em 

especial quando solicitado pela Administração; 

d.10) deixar de repor funcionários faltosos; 

d.11) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de 

obra; 

d.12) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade; 

d.13) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, vales-refeição, seguros, encargos fiscais 

e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do termo de 

compromisso nas datas avençadas; 

d.14) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária 

regularizada; as jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos termos do art. 7º, IV, do Decreto 

Municipal nº 15.113/13;  

e – multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação na hipótese de o infrator 

entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou 

com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina; 

f – multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do termo de compromisso quando o 

infrator der causa à rescisão do termo de compromisso; 

g – multa indenizatória , a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão do termo de 

compromisso e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados. 

  

15.1.3 – Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Fundação Municipal de Cultura, conforme 

disposto no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93 e art. 11 do Decreto Municipal n° 15.113/13. 
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15.1.4 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Fundação Municipal de 

Cultura, nos termos do art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93 e art. 15 do Decreto Municipal n° 15.113/13. 

  

15.1.5 – Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, com o consequente descredenciamento 

do SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte. 

 

15.2 – As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente, de forma 

fundamentada, e não exime o contratado da plena execução do objeto contratual. 

 

15.3 – O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos caracteriza inexecução total do termo de compromisso e 

ocasionará sua rescisão, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela 

contratação. 

  

15.4 – Poderá, ainda, ser objeto de apuração e aplicação de penalidade, precedida do devido processo administrativo, a 

prática de atos tendentes a frustrar os objetivos da licitação, inclusive a oferta de preço manifestamente inexequível ou 

maior que o de mercado. 

  

15.5 – O desempenho insatisfatório do contratado será anotado em sua ficha cadastral, nos termos do art. 24 do Decreto 

Municipal nº 11.245/03. 

 

 

16. DA SUBCONTRATAÇÃO 

  

16.1 – É vedado ao proponente subcontratar terceiros para execução das propostas objeto deste termo e seus anexos, sendo-

lhe, portanto, vedado ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações dele decorrentes. 

 

17.       TERMO DE COMPROMISSO 

  

17.1 – O Termo de Compromisso terá prazo de vigência da data da assinatura até 31/12/2020, podendo ser prorrogado, 

desde que verificado algumas das hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

  

17.2 – Por se tratar de proposta não contínua, o valor da remuneração será fixo e irreajustável em atendimento aos preceitos 

do art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93. 

 

17.3 – Fica vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa do termo de compromisso, que implique custos adicionais. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste edital será o da Comarca de Belo 

Horizonte.  

 

18.2. Fazem parte integrante deste edital: 

•  Anexo I: Ficha de Inscrição de Pessoa Física Individual  

• Anexo II: Ficha de Inscrição Coletivo de Pessoas Físicas  

• Anexo III: Ficha de Inscrição MEI  

• Anexo IV: Ficha de Inscrição Pessoa Jurídica  

• Anexo V : Formulário de Apresentação de Projetos Culturais  

• Anexo VI : Currículos Profissionais  
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• Anexo VII: Currículo do Grupo  

• Anexo VIII : Termo de Compromisso  

• Anexo IX: Modelo de declaração negativa de emprego de menor; 

  

 

 

 

Belo Horizonte, ....... de .............................. de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Fabíola Moulin Mendonça 

Presidenta Interina da Fundação Municipal de Cultura 


