
 

ERRATA 

 

A Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público nº 004/2019, no uso de suas 

atribuições legais, cujo objeto visa à seleção de Organização da Sociedade Civil – 

O.S.C., regularmente constituída, que tenha interesse em realizar ações do Circuito 

Municipal de Cultura, em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, vem, por 

meio do presente, rerratificar os seguintes termos do edital: 

 

Considerando: 

 

- Que no Anexo II (Modelo de Proposta) do edital, por erro mero material, houve troca 

de informações entre os campos 5 (Descrição da Realidade) e 6 (Objeto da Proposta);  

- Que os preenchimentos dos campos 5 e 6 são de competência única e exclusiva da 

FMC, cujas retificações não acarretam qualquer prejuízo de cerceamento de 

participação de interessados no processo; 

Que as alterações das redações não afetam a entrega de documentação e proposta pelos 

interessados; e  

- Que, por fim, tais retificações não acarretam qualquer vantagem a interessados, 

mantendo-se a imparcialidade da seleção, em face das informações destacadas no edital 

e no processo, com acesso amplo a quaisquer interessados. 

 

Onde se lê: 

 

5. DESCRIÇÃO DA REALIDADE 

Descrever a realidade na qual o objeto da proposta de insere (local, regional ou 

municipal), principais desafios encontrados, a relação desta realidade com o 

objeto da proposta e como a execução da proposta apresentada irá impactar nesta 

realidade. Realizar mínimo de 151 atrações locais, estaduais, nacionais e 

internacionais, em todos os equipamentos da Fundação Municipal de Cultura ou 

do seu entorno, praças parques, envolvendo a Zona Cultural Praça da Estação e o 

Território L4, atendendo assim às nove regionais da cidade de belo horizonte. 

Pretende-se promover atividades artístico-culturais e formativas de reconhecida 

qualidade, ao longo de doze meses, no período de dezembro de 2019 a dezembro 

de 2020. As atrações deverão ter acesso gratuito ou preço popular máximo de 

R$20,00 (vinte reais). Todas as ações deverão ser divulgadas em âmbito 

nacional. 

 

6. OBJETO DA PROPOSTA 

Descrever o objeto da proposta apresentada. Em geral, se apresenta através de 

verbos no infinitivo (realizar, executar, promover, capacitar, etc.). 

 

Leia-se: 

 

“5. DESCRIÇÃO DA REALIDADE 

Descrever a realidade na qual o objeto da proposta de insere (local, regional ou 

municipal), principais desafios encontrados, a relação desta realidade com o 

objeto da proposta e como a execução da proposta apresentada irá impactar nesta 

realidade.  



O Circuito Municipal de Cultura visa impactar a programação cultural e artística 

da cidade de Belo Horizonte, potencializando as ações já realizadas nos 

equipamentos e valorizando a produção local da cidade, além de considerar 

ações relevantes do cenário cultural brasileiro,  e a criação artística do estado de 

Minas Gerais, de forma descentralizada, atendendo a todas as regiões da cidade.  

O Circuito atenderá às demandas dos Equipamentos Culturais da FMC (17 

centros culturais, bibliotecas, 03 teatros, 07 museus, 01 Centro de Referência da 

Cultura Popular e a Escola Livre de Artes Arena da Cultura/NUFAC), incluindo 

a Zona Cultural da Praça da Estação (equipamentos públicos e privados do 

entorno da Praça da Estação) e o Território L4 (localizada na regional Leste). 

 

6. OBJETO DA PROPOSTA 

Descrever o objeto da proposta apresentada. Em geral, se apresenta através de 

verbos no infinitivo (realizar, executar, promover, capacitar, etc.). 

Realizar mínimo de 151 atrações locais, estaduais, nacionais e internacionais, em 

todos os equipamentos da Fundação Municipal de Cultura ou do seu entorno, 

praças parques, envolvendo a Zona Cultural Praça da Estação e o Território L4, 

atendendo assim às nove regionais da cidade de belo horizonte. Pretende-se 

promover atividades artístico-culturais e formativas de reconhecida qualidade, 

ao longo de doze meses, no período de dezembro de 2019 a dezembro de 2020. 

As atrações deverão ter acesso gratuito ou preço popular máximo de R$20,00 

(vinte reais). Todas as ações deverão ser divulgadas em âmbito nacional.” 

 

Com o objetivo de evitar qualquer prejuízo a interessados, com prestígio aos princípios 

da isonomia, imparcialidade e julgamento objetivo, por não se tratar de critério de 

julgamento das propostas, as redações dos campos 5 e 6 da proposta dos interessados 

não serão levadas em consideração, devendo prevalecer as redações ora retificadas, 

facultando aos interessados o preenchimento de tais campos. 

 

 

Ficam ratificadas as demais informações constantes no edital supracitado. 

 

Quaisquer outras informações podem ser obtidas pelo circuito.cultura@pbh.gov.br. 

 

As O.S.C.s estão desobrigadas de realizar o preenchimento dos referidos campos. 

 

As demais cláusulas e especificações do referido edital continuam inalteradas. 

 

 

Comissão de Seleção 


