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EDITAL 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2018 

PROCESSO Nº 01.134.131/18-34 

 

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE EDITAL A CONTRATAÇÃO DE 

INSTRUTORES PARA CURSOS DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DIGITAL DE BELO 

HORIZONTE PARA O ANO DE 2019. 

 

TIPO: MELHOR TÉCNICA, NOS TERMOS DO ITEM 6.2 DESTE EDITAL.  

 

PERÍODO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 04/07/2019 À 17/08/2019 ATÉ ÁS 17 

HORAS, ENTREGUE DIRETAMENTE NO SETOR DE LICITAÇÕES; NA RUA DA 

BAHIA 888, 12º, SALA 1205, CENTRO, BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, CEP: 

30.160-011, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EXCETO FERIADOS E DIAS 

DECRETADOS PONTO FACULTATIVO. 

 

ABERTURA DO ENVELOPE: “Nº1- HABILITAÇÃO”: ÁS 10:00 HORAS DO DIA 

20/08/2019, NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E LOGÍSTICA, RUA DA BAHIA, 

888 - 12º ANDAR – SALA 1205 –CENTRO- BELO HORIZONTE. 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: SERÁ PUBLICADA DATA NO DIÁRIO OFICIAL 

DO MUNICÍPIO-DOM  

 

SITES PARA CONSULTAS: https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes 

 

AVISO IMPORTANTE: 

SRS. LICITANTES, É MUITO IMPORTANTE A LEITURA DO EDITAL E 

TOTAL CONHECIMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS, BEM COMO AS 

SANÇÕES PREVISTAS NO ITEM 11 DO EDITAL. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA FMC Nº 002/2018 

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA O NÚCLEO DE 

PRODUÇÃO DIGITAL PARA O ANO DE 2019. 

PROCESSO: 01.134.131/18-34 

 

A Fundação Municipal de Cultura - FMC torna público, para conhecimento dos 

interessados, que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de instrutores, 

avaliando-se a melhor técnica, para o Núcleo de Produção Digital em 2019, de acordo com 

a Lei Federal nº 8.666/1993, nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Decretos 

Municipais nº 15.113/2013 nº 16.535/2016, nº 16.954/2018, nº16.049/2015 e Lei 

Municipal nº 9.011/2005 mediante as condições estabelecidas a seguir:  

 

I. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente edital para a contratação de instrutores para ministrar os 

cursos do Núcleo de Produção Digital de Belo Horizonte para o ano de 2019 em 

conformidade com a carga horária e o cronograma estipulado no Item 2. 

II.  NÚMERO DE PROPOSTAS A SEREM SELECIONADAS 

2.1. Contratação de 13 instrutores para ministrar os cursos do Núcleo de Produção Digital 

Belo Horizonte em conformidade com a carga horária e o cronograma estipulado abaixo: 

Quantidade  
Perfil 

Profissional  
Curso       Carga Horária  

Período de 

Realização 

    1 (um) 

Instrutor da área 

de crítica 

cinematográfica 

Análise de 

Filmes e Crítica 

Cinematográfica 

 

40 horas/ aula 

 

 

Setembro a 

Outubro 

  1 (um) Instrutor de roteiro 

Realização 

Audiovisual: 

Módulo I – 

20 horas/aula 

 

Setembro a 

Novembro 
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Roteiro 

  1 (um) 
Instrutor de 

fotografia 

Realização 

Audiovisual: 

Módulo II - 

Fotografia e 

Iluminação 

40 horas/ aula 
Setembro a 

Novembro 

 1 (um) 
Instrutor de 

direção de arte 

Realização 

Audiovisual: 

Módulo III - 

Direção de Arte 

e Cenografia 

40 horas/aula 
Setembro a 

Novembro 

1 (um) 
Instrutor de 

direção 

Realização 

Audiovisual: 

Módulo IV - 

Direção 

40 horas/aula 
Setembro a 

Novembro 

1 (um) Instrutor de edição 

Edição, Som e 

Finalização: 

Módulo I - 

Montagem e 

Software De 

Edição. 

40 horas/aula 
Outubro a 

Dezembro 

 

1 (um) 

 

Instrutor de 

captação/design de 

som 

Edição, Som e 

Finalização: 

Módulo II - 

Captação De 

Áudio, Edição 

De Som e 

Design De Som. 

 

 

 

40 horas/aula 
Outubro a 

Dezembro 

 

1 (um) 

 

Instrutor de pós-

Edição, Som e 

Finalização: 

 

 

Outubro a 

Dezembro 
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produção Módulo III - 

Pós-Produção e 

Finalização. 

40 horas/aula 

 

 

1 (um) 

 

 

Instrutor da área 

de produção 

Produção e 

Distribuição 

Audiovisual: 

Módulo I - Pré-

Produção e 

Produção 

 

 

40 horas/aula Setembro a 

Novembro 

 

 

1 (um) 

 

 

Instrutor da área 

de distribuição 

Produção e 

Distribuição 

Audiovisual: 

Módulo II - 

Divulgação, 

Distribuição e 

Exibição. 

 

 

20 horas/aula 
Setembro a 

Novembro 

 

1 (um) 

Instrutor de 

direção de atores 

Atuação e 

Direção de 

Atores 

 

20 horas/aula Setembro  

 

1 (um) 

Instrutor de 

técnicas de 

animação 

Técnicas de 

Animação 

 

16 horas/aula Outubro 

 

1 (um) 

 

Instrutor de 

preservação 

Preservação e 

Trabalho Com 

Acervo 

 

20 horas/aula Novembro 

*25% da carga horária estipulada acima serão dedicados a atividades extraclasse. 

 

2.2. Os candidatos selecionados, ao final de todas as etapas descritas neste edital, prestarão 

os serviços em pelo menos 1 (um) dos seguintes locais: na sede do Museu da Imagem e do 

Som, no Mis  Cine Santa Tereza, no Centro de Referencia da Juventude, no Núcleo de 
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Formação e Criação Artística e Cultural- NUFAC e/ou nos Centros Culturais da Fundação 

Municipal de Cultura/ PBH,  conforme descritos no Anexo VIII deste Edital.    

III.  DA REMUNERAÇÃO 

3.1 O valor bruto da remuneração será estipulado conforme quadro abaixo:  

 

 

Quantidade Vaga Curso 
Carga 

Horária* 
Remuneração 

  1 (um) 

Instrutor da área de 

crítica 

cinematográfica 

Análise De Filmes 

E Crítica 

Cinematográfica 

40 horas/aula 

 

 

R$ 6.000,00 

  1 (um) Instrutor de roteiro 
Realização 

Audiovisual:  

Módulo I – Roteiro 

20 horas/aula 

 

R$ 3.000,00 

  1 (um) 
Instrutor de 

fotografia 

Realização 

Audiovisual:  

Módulo II - 

Fotografia E 

Iluminação 

40 horas/aula 

 

 

R$ 6.000,00 

 1 (um) 
Instrutor de 

direção de arte 

Realização 

Audiovisual:  

Módulo III - Direção 

De Arte E 

Cenografia 

40 horas/aula 

 

 

R$ 6.000,00 

1 (um) 
Instrutor de 

direção 

Realização 

Audiovisual: 

 Módulo IV - 

Direção 

40 horas/aula 

 

 

R$ 6.000,00 

1 (um) Instrutor de edição 

Edição, Som E 

Finalização:  

Módulo I - 

Montagem E 

Software De Edição 

40 horas/aula 

 

 

R$ 6.000,00 

 

1 (um) 

 

Instrutor de 

captação/design de 

som 

Edição, Som E 

Finalização:  

Módulo II - 

Captação De Áudio, 

Edição De Som E 

Design De Som 

 

 

 

40 horas/aula 

 

 

 

R$ 6.000,00 
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1 (um) 

 

Instrutor de pós-

produção 

Edição, Som E 

Finalização:  

Módulo III - Pós-

Produção E 

Finalização 

 

 

40 horas/aula 

 

 

R$ 6.000,00 

 

1 (um) 

 

Instrutor da área de 

produção 

Produção E 

Distribuição 

Audiovisual: 

 Módulo I - Pré-

Produção e Produção 

 

 

 

40 horas/aula 

 

 

R$ 6.000,00 

 

1 (um) 

 

Instrutor da área de 

distribuição 

Produção E 

Distribuição 

Audiovisual:  

Módulo II - 

Divulgação, 

Distribuição e 

Exibição 

 

 

20 horas/aula 

 

 

R$ 3.000,00 

 

1 (um) 

Instrutor de 

direção de atores 
Atuação e Direção 

de Atores 

 

20 horas/aula 
 

R$ 3.000,00 

 

1 (um) 

Instrutor de 

técnicas de 

animação 

Técnicas de 

Animação 

 

16 horas/aula 
  

 R$ 2.400,00 

 

1 (um) 

 

Instrutor de 

preservação 

Preservação e 

Trabalho com 

Acervo 

 

20 horas/aula 
 

R$ 3.000,00 

    *25% da carga horária estipulada acima serão dedicadas a atividades extraclasses 

3.2.  O valor bruto será pago mediante o recebimento da nota de empenho pelo executante, 

de acordo com o cronograma de cursos indicados no item 2.1.  

IV. DA ENTREGA DOS ENVELOPES E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.  

4.1. Poderão se inscrever, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que sejam civilmente capazes 

e diretamente responsáveis pelo planejamento e execução dos cursos, com formação na 

área audiovisual com vasta experiência, qualificação e devidamente comprovados, 

doravante denominados “proponentes”.  

 

4.2. Cada proponente poderá inscrever apenas 01 (uma) proposta. Caso sejam apresentadas 

mais de uma proposta, somente a primeira proposta habilitada será considerada. 
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4.2.1 Considera-se mesmo proponente o inscrito como Pessoa Física, 

Microempreendedor Individual e Pessoa Jurídica em nome do mesmo proponente. 

 

4.3. O proponente deverá ser maior de 18 (dezoito) anos. 

 

4.4. Período de entrega dos envelopes: de 04 de julho a 17 de agosto de 2019.  

 

4.5. A inscrição para a presente seleção é gratuita e realizar-se-á pelo envio da 

documentação e propostas em 2 (dois) envelopes devidamente lacrados, a serem  

encaminhadas  pelos Correios  ou entregue diretamente ao setor de Licitações, de segunda 

à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, exceto feriados e pontos facultativos,  situada 

na Rua da Bahia, 888 – 12º andar, sala 1205- Centro - Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-

011. 

 

  4.5.1. Na parte externa dos envelopes deverá conter obrigatoriamente, sob pena de não 

recebimento, as seguintes informações: 

 

a) o primeiro envelope, com o título “HABILITAÇÃO”, deverá conter em sua 

parte externa e frontal os seguintes dizeres, com o preenchimento das 

informações solicitadas: 

 

ENVELOPE N° 01 – HABILITAÇÃO  

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - EDITAL INSTRUTORES NPD/2019 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA FMC Nº002/2018 

PROPONENTE(S): ................................................................................................................. 

NOME DO CURSO OU MODULO:..................................................................................... 

 

b) o segundo envelope, com o título “PROPOSTA”, deverá conter em sua parte 
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externa e frontal os seguintes dizeres, com o preenchimento das informações 

solicitadas: 

 

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – EDITAL INSTRUTORES NPD/2019 

CONCORRENCIA PÚBLICA FMC Nº 002/2018 

PROPONENTE(S): ................................................................................................................. 

NOME DO CURSO OU MÓDULO.................................................................................... 

  

4.5.2. O proponente deverá apresentar dentro do ENVELOPE N° 01 –

“HABILITAÇÃO”- A DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA EM PAPEL A4 

ENCADERNADO EM GRAMPO TRILHO, devidamente lacrado, os documentos 

discriminados no item 6.1.1 deste edital, não sendo admitido qualquer tipo de rasura, em 

1 (uma) via. As certidões devem ser obtidas no site oficial ou repartição competente, 

sendo os endereços abaixo indicados de efeito meramente ilustrativo. Aos documentos 

requeridos como cópia dispensa-se autenticação em cartório e reconhecimento de firma, 

sujeitando-se o proponente à responsabilidade prevista nos artigos 297 a 301 do Código 

Penal Brasileiro. 

 

 4.5.3. Os proponentes deverão apresentar sua proposta de maneira legível, dentro do 

ENVELOPE N° 02 – “PROPOSTA”, IMPRESSA EM PAPEL A4 

ENCADERNADO EM GRAMPO TRILHO, JUNTO COM O ITEM 4.5.3.1, em 04 

(quatro) vias, separadas, entregues em volume/envelope único, devidamente lacrado, 

não sendo admitido qualquer tipo de rasura. As páginas da proposta devem estar 

numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo proponente, sem emendas, acréscimos, 

borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de desclassificação, salvo 

se, inequivocamente, tais falhas não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo. 

  

   4.5.3.1. Encadernado em grampo trilho junto à proposta (Anexo IV), no 
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ENVELOPE N° 02 também deverá conter o DOSSIÊ COM DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS EM PAPEL A4, em 04 (quatro) vias, separadas, entregues 

em volume/envelope único, devidamente lacrado, não sendo admitido qualquer tipo 

de rasura. O DOSSIÊ COM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS deverá ser 

composto por documentos que comprovem o currículo apresentado pelo proponente 

e o histórico de realizações do curso, (no caso de possuir histórico mínimo de 

execução), podendo ser clipping, fotografias, certificados, peças gráficas, matérias 

em jornais e demais veículos de comunicação impressos ou virtuais, bem como 

outros anexos que o proponente julgar necessários (recursos didáticos, metodologia 

e os resultados esperados, portfólio de trabalhos audiovisuais na função 

contemplada pelo curso que se pretende ministrar).  

 

4.5.3.2. O proponente devera apresentar currículo e respectivos documentos 

comprobatórios, com ênfase nas experiências artísticas, didáticas e pedagógicas 

condizentes com sua proposta.  

 

  4.6.  Não serão aceitos envelopes fora do período indicado no subitem 4.4 deste Edital. 

 

  4.7. A entrega de envelopes implica a aceitação das normas e condições estabelecidas no 

presente edital. 

 

  4.8. Não poderão participar: 

 

4.8.1. 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; 

4.8.2. 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 
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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; 

4.8.3 Entidades da Administração Pública Direta ou Indireta de qualquer das esferas 

do Governo. 

V. DAS COMISSÕES DE LICITAÇÃO E ESPECIAL DE AVALIAÇÃO. 

5.1. DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

5.1.1. A Comissão de Licitação será composta por 4 (quatro) membros da Comissão 

Permanente de Licitação da Fundação Municipal de Cultura, nomeados pela 

Portaria nº 066, publicada no DOM do dia 11/09/2018. 

5.1.2. A Comissão de Licitação será responsável por todas as etapas deste Edital, 

com exceção da etapa de Avaliação, que será conduzida pela Comissão Especial de 

Avaliação. 

5.1.3. As reuniões da Comissão de Licitação serão realizadas com a presença da 

maioria de seus membros. 

           5.1.4. A presidência da Comissão de Licitação coordenará os trabalhos da Comissão. 

5.1.5. Os membros da Comissão de Licitação poderão ser substituídos a qualquer 

tempo, em caso de impossibilidade de atuação decorrente de caso fortuito ou de 

força maior, conforme designação da Presidente da Fundação Municipal da Cultura. 

5.1.6. Os membros da Comissão de Licitação, bem como seu cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, não poderão 

apresentar nem participar, a qualquer tempo e de qualquer modo, das propostas 

apresentadas. 

5.1.7. Serão lavradas atas relatando todas as reuniões da Comissão de Licitação 

5.1.8. A FMC poderá disponibilizar apoio técnico-operacional para realização de 

pareceres, visando subsidiar os trabalhos desta Comissão. 

 

5.2. DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO 
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5.2.1. Para a avaliação das propostas, a Comissão Especial de Avaliação, será 

composta por 4 (quatro) membros da Administração Pública Municipal, nomeados  

pela Portaria  nº 055, publicada no DOM do dia 28/06/2019.   

 

5.2.2. São competências da Comissão Especial de Avaliação: 

 

a) analisar os aspectos técnicos e didáticos de cada proposta; 

b) pontuar as propostas de acordo com os quesitos deste edital; 

c) relacionar as propostas desclassificadas e classificadas em ordem decrescente 

de pontuação. 

d) deliberar sobre eventuais questões relativas á execução das propostas, quanto 

aos aspectos da análise de mérito.  

 

5.2.3. Os trabalhos da Comissão de Avaliação serão coordenados pelo seu 

Presidente. 

 

5.2.4. Os integrantes da Comissão de Avaliação poderão ser substituídos a qualquer 

tempo, conforme a designação da Presidente da Fundação Municipal da Cultura, em 

caso de impossibilidade de atuação decorrente de caso fortuito ou de força maior. 

 

5.2.5. Para a abertura das reuniões de trabalho da Comissão Especial de Avaliação 

fica estabelecido um quórum mínimo correspondente ao número da maioria de seus 

membros. 

 

5.2.6 A Fundação Municipal da Cultura poderá disponibilizar apoio técnico-

operacional para realização de pareceres, visando subsidiar os trabalhos desta 

Comissão. 

 

5.2.7. Os membros da Comissão de Avaliação, bem como seus cônjuges, 
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companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau, não poderão apresentar nem participar, a qualquer tempo e de qualquer modo, 

das propostas apresentadas. Em caso de ocorrência de qualquer dos impedimentos 

acima, a Fundação Municipal da Cultura poderá indicar um substituto. 

 

5.2.8. Serão lavradas atas em todas as reuniões da Comissão de Avaliação. 

VI. DAS ETAPAS DA CONCORRÊNCIA 

6.1 A seleção das propostas será realizada em 02 (duas) etapas distintas, a saber: 

 

1ª Etapa - “Habilitação”: Consistirá da análise e conferência dos documentos 

entregues no ENVELOPE Nº 01 - “DOCUMENTAÇÃO”, a ser realizada pela 

Comissão de Licitação. Os envelopes nº 01 serão abertos durante a REUNIÃO 

DE HABILITAÇÃO, aberta a todos os interessados, na sede da Fundação 

Municipal de Cultura, em data a ser divulgada no Diário Oficial do Município. 

2ª Etapa - “Avaliação”: Consistirá da abertura do ENVELOPE Nº 02 - 

“PROPOSTA” pela Comissão de Licitação, em reunião aberta a todos os 

interessados, na sede da Fundação Municipal de Cultura, em data a ser 

divulgada no Diário Oficial do Município, para posterior remessa à Comissão 

de Avaliação, que procederá à análise e julgamento final das propostas e, em 

seguida, à divulgação do resultado no DOM. 

 

      6.1.1. DA 1ª ETAPA DE SELEÇÃO: HABILITAÇÃO 

6.1.1.1.. Serão habilitados na 1ª etapa de seleção os proponentes cuja documentação 

contida no ENVELOPE Nº 01 - “HABILITAÇÃO” tenha sido apresentada de 

acordo com as seguintes especificações: 

 

6.1.1.2. Pessoa Física: 
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a) Cópia do documento de identidade. Serão considerados documentos de 

identidade: RG; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 

profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; carteiras funcionais 

expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; 

carteiras de trabalho com foto; carteira nacional de habilitação em papel 

(somente o modelo com foto); 

b) cópia do CPF; (caso o número do CPF conste no documento de identidade 

oficial, citado na letra “a” não será necessário apresentar cópia do cartão de 

CPF); 

c) cópia de comprovante de residência, emitido em 2019, em nome do proponente 

(sendo aceitos apenas contas de água, luz, ou telefone/celular); 

d) 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 corresidente atestando o compartilhamento de moradia; 

e) Em conformidade com o Decreto Federal 8.727/2016 e Decreto Municipal nº 

16.533, de 30 de dezembro de 2016, são facultadas as inscrições com o uso do 

NOME SOCIAL, designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se 

identifica e é socialmente reconhecida. O nome civil deverá constar do 

formulário para fins administrativos internos. 

f) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão de Débitos 

Tributários Inscritos na Dívida Ativa) e Municipal (Certidão de Tributos 

Mobiliários) do domicílio do proponente, ou outra equivalente na forma da Lei; 

h) Certidão de Regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, inclusive as contribuições sociais previstas na Lei nº 

8.212/1991; 

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

mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou de 
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Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa, nos termos 

do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 

j) Apresentação de comprovante de atuação na área como orientadores/professores 

/oficineiros relativos à proposta inscrita, Currículo Breve, conforme Anexo III.  

k) Atestado(s) de desempenho anterior em nome do licitante ou Carta de referência 

e/ou recomendação expedido(s) por  pessoa jurídica de direito público ou 

privado, contendo, para fins de verificação da compatibilidade e pertinência do 

seu conteúdo em relação ao objeto desta licitação. 

l) Ficha de Inscrição, conforme Anexo I; 

m) Todas as declarações deste Edital. 

  

6.1.1.3. Microempreendedor Individual- (MEI) SEM SUCAF.  

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (cópia 

cartão CNPJ); 

b) Cópia do Certificado do Microempreendedor Individual (MEI); 

c) Copia da carteira de identidade do MEI (serão considerados documentos de 

identidade oficial: cédula oficial de identidade- RG, carteiras expedidas por 

órgão ou conselho de classe- OAB, CREA, CRA, etc. – carteira de Trabalho e 

Previdência Social, carteira de Motorista com foto dentro do prazo de validade 

ou passaporte valido e, em caso de estrangeiro, Registro Nacional de 

Estrangeiro- RNE); 

d) Copia do cartão do CPF do MEI (caso o numero do CPF conste no numero do 

documento de identidade oficial: célula oficial, citado na letra “c”, não será 

necessária apresentar cópia do cartão de CPF). 

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.  

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ( Certidão de Débitos 

Tributários Inseridos na Divida Ativa) e Municipal ( Certidão de Tributos 

Mobiliários) da sede do proponente, ou outra equivalente na forma da Lei;  
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g) Certidão de Regularidade de Débitos Relativos aos tributos Federais e á Divida 

Ativa da União, inclusive as contribuições sociais na Lei Federal nº 8.212/1991;  

h) Prova de regularidade para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS, 

expedida pela Caixa Econômica Federal.  

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

mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou de 

Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito de negativa, nos termos do 

artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 

j) Declaração Negativa de Emprego de Menores, conforme inciso V, do art. 27 da 

Lei Federal nº 8.666/1993 (Anexo XII). 

k) Apresentação de comprovantes de atuação na área como orientadores/ 

professores/ oficineiros relativos á proposta inscrita. Currículo Breve, conforme 

Anexo III. 

l) Atestado (s) de desempenho anterior em nome do licitante ou Carta de 

referencia e/ou recomendação expedido (s) por pessoa jurídica de direito 

publico ou privado, contendo, para fins de verificação da compatibilidade e 

pertinência do seu conteúdo em relação ao objeto desta licitação.  

m) Relação de profissionais que irão desenvolver os trabalhos, identificando a sua 

função no projeto e apresentando os respectivos portfolios/ currículos que 

comprovem a capacidade técnica para desenvolvimento das atividades inerentes 

á sua função no projeto contratado: 

n) Ficha de Inscrição, conforme Anexo II; 

o) Todas as declarações do Edital.  

 

OBSERVAÇÃO 1)  A comprovação do vinculo profissional poderá ser feita 

mediante a apresentação de contrato social, registro na carteira profissional, 

ficha de empregado ou contrato de trabalho, ou ainda, no caso de profissional 

autônomo, mediante contrato particular entre a licitante e o profissional, pelo 

qual este se obrigue a realizar os serviços correspondentes e a funcionar como 

responsável técnico caso a licitante vença do certame.  
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6.1.1.4. Pessoa Jurídica SEM SUCAF: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (cópia 

cartão CNPJ); 

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

c) Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

c.1. Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, o documento de constituição da empresa, 

acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza da 

atividade comercial e à administração da empresa, ou a última alteração 

consolidada. 

d) Cópia do ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registros Civil 

de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, Contrato ou Estatuto 

Social, assim como da última alteração e atas de eleição e posse da última 

diretoria, conforme o caso, devidamente registrados, para sociedades ou 

associações legalmente constituídas, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

e) Cópia da carteira de identidade do representante legal (serão considerados 

documentos de identidade oficial: cédula oficial de identidade – RG, carteiras 

expedida por órgão ou conselho de classe – OAB,CREA, CRA, etc. – carteira 

de Trabalho e Previdência Social, Carteira de Motorista com foto dentro do 

prazo de validade ou passaporte válido e, em caso de estrangeiro, Registro 

Nacional de Estrangeiro – RNE); 

f) Cópia do cartão de CPF do representante legal (Caso o número do CPF conste 

no documento de identidade oficial, citado na letra “e”, não será necessário 

apresentar cópia do cartão de CPF). 
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g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão de Débitos 

Tributários Inscritos na Dívida Ativa) e Municipal (Certidão de Tributos 

Mobiliários) da sede do proponente, ou outra equivalente na forma da Lei; 

h) No caso de isenção ou de não incidência dos impostos devidos à Fazenda 

Estadual ou Municipal, a licitante deverá atestar tal fato sob as penas da lei, em 

declaração formal subscrita por seu representante legal. 

i) Certidão de Regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, inclusive as contribuições sociais previstas na Lei  Federal nº 

8.212/1991; 

j) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal; 

k) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou de 

Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa, nos termos 

do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho; 

l) Para a habilitação de licitantes que disputem o certame na condição de 

microempresas ou empresas de pequeno porte será obrigatória a apresentação 

dos documentos indicados nas letras “g”, “h” e “i” acima, ainda que deles 

conste alguma restrição; 

m) As microempresas e empresas de pequeno porte habilitadas nas condições da 

letra “h”, deverão comprovar sua regularidade fiscal apresentando as 

competentes certidões no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do 

momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável 

por igual período, a critério da Administração; 

n) A não comprovação da regularidade fiscal no prazo assinalado na letra i” acima, 

implica a decadência do direito à contratação e enseja a aplicação das sanções 

previstas no artigo 81, da Lei Federal n° 8.666/1993 e neste Edital.  

o) Declaração Negativa de Emprego de Menores, conforme inciso V, do art. 27, da 

Lei nº 8.666/93. (Anexo XIII). 
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p) Apresentação de comprovante de atuação na área como orientadores/professores 

/oficineiros relativos à proposta inscrita; currículo breve, conforme Anexo II. 

q) Atestado(s) de desempenho anterior em nome do licitante ou Carta de referência 

e/ou recomendação expedido(s) por  pessoa jurídica de direito público ou 

privado, contendo, para fins de verificação da compatibilidade e pertinência do 

seu conteúdo em relação ao objeto desta licitação. 

r) Relação dos profissionais que irão desenvolver os trabalhos, identificando a sua 

função no projeto e apresentando os respectivos portfólios/currículos que 

comprovem a capacidade técnica para desenvolvimento das atividades inerentes 

à sua função no projeto contratado; 

s) Ficha de Inscrição, conforme Anexo II; 

t) todas as declarações deste Edital. 

  

6.1.1.5. Microempreendedor Individual- (MEI) COM SUCAF.  

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (cópia 

cartão CNPJ); 

b) Cópia do Certificado do Microempreendedor Individual (MEI); 

c) Copia da carteira de identidade do MEI (serão considerados documentos de 

identidade oficial: cédula oficial de identidade- RG, carteiras expedidas por 

órgão ou conselho de classe- OAB, CREA, CRA, etc. – carteira de Trabalho e 

Previdência Social, carteira de Motorista com foto dentro do prazo de validade 

ou passaporte valido e, em caso de estrangeiro, Registro Nacional de 

Estrangeiro- RNE); 

d) Copia do cartão do CPF do MEI (caso o numero do CPF conste no numero do 

documento de identidade oficial: célula oficial, citado na letra “c”, não será 

necessária apresentar cópia do cartão de CPF). 

e) Declaração Negativa de Emprego de Menores, conforme inciso V, do art. 27 da 

Lei Federal nº 8.666/1993(Anexo XIII). 
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f) Apresentação de comprovantes de atuação na área como orientadores/ 

professores/ oficineiros relativos á proposta inscrita; Currículo breve, conforme 

Anexo III; 

g) Atestado (s) de desempenho anterior em nome do licitante ou Carta de 

referencia e/ou recomendação expedido (s) por pessoa jurídica de direito 

publico ou privado, contendo, para fins de verificação da compatibilidade e 

pertinência do seu conteúdo em relação ao objeto desta licitação. 

h) Relação de profissionais que irão desenvolver os trabalhos, identificando a sua 

função no projeto e apresentando os respectivos portfolios/ currículos que 

comprovem a capacidade técnica para desenvolvimento das atividades inerentes 

á sua função no projeto contratado. 

i) Ficha de Inscrição, conforme Anexo II; 

j) Todas as declarações do Edital.  

 

OBSERVAÇÃO 1)  A comprovação do vinculo profissional poderá ser feita 

mediante a apresentação de contrato social, registro na carteira profissional, 

ficha de empregado ou contrato de trabalho, ou ainda, no caso de profissional 

autônomo, mediante contrato particular entre a licitante e o profissional, pelo 

qual este se obrigue a realizar os serviços correspondentes e a funcionar como 

responsável técnico caso a licitante vença do certame.  

 

6.1.1.6. Pessoa Jurídica COM SUCAF: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (cópia 

cartão CNPJ); 

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

c) Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

c.1. Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, o documento de constituição da empresa, 
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acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza da 

atividade comercial e à administração da empresa, ou a última alteração 

consolidada. 

d) Cópia do ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registros Civil 

de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, Contrato ou Estatuto 

Social, assim como da última alteração e atas de eleição e posse da última 

diretoria, conforme o caso, devidamente registrados, para sociedades ou 

associações legalmente constituídas, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

e) Cópia da carteira de identidade do representante legal (serão considerados 

documentos de identidade oficial: cédula oficial de identidade – RG, carteiras 

expedida por órgão ou conselho de classe – OAB,CREA, CRA, etc. – carteira 

de Trabalho e Previdência Social, Carteira de Motorista com foto dentro do 

prazo de validade ou passaporte válido e, em caso de estrangeiro, Registro 

Nacional de Estrangeiro – RNE); 

f) Cópia do cartão de CPF do representante legal (Caso o número do CPF conste 

no documento de identidade oficial, citado na letra “e”, não será necessário 

apresentar cópia do cartão de CPF). 

g) Para a habilitação de licitantes que disputem o certame na condição de 

microempresas ou empresas de pequeno porte será obrigatória a apresentação 

dos documentos indicados nas letras “a”, “b” e “c” acima, ainda que deles 

conste alguma restrição; 

h) As microempresas e empresas de pequeno porte habilitadas que tenham isenção 

ou de não incidência dos impostos devidos à Fazenda Estadual ou Municipal, a 

licitante deverá atestar tal fato sob as penas da lei, em declaração formal 

subscrita por seu representante legal, deverão comprovar sua regularidade fiscal 

apresentando as competentes certidões no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 

a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da Administração; 
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i) A não comprovação da regularidade fiscal no prazo assinalado na letra h acima, 

implica a decadência do direito à contratação e enseja a aplicação das sanções 

previstas no artigo 81, da Lei Federal n° 8.666/1993 e neste Edital. 

j) Declaração Negativa de Emprego de Menores, conforme inciso V, do art. 27, da 

Lei nº 8.666/93. (ANEXO XIII). 

k) Apresentação de comprovante de atuação na área como orientadores/professores 

/oficineiros relativos à proposta inscrita, currículo breve, conforme Anexo III; 

l) Atestado(s) de desempenho anterior em nome do licitante ou Carta de referência 

e/ou recomendação expedido(s) por  pessoa jurídica de direito público ou 

privado, contendo, para fins de verificação da compatibilidade e pertinência do 

seu conteúdo em relação ao objeto desta licitação. 

m) Relação dos profissionais que irão desenvolver os trabalhos, identificando a sua 

função no projeto e apresentando os respectivos portfólios/currículos que 

comprovem a capacidade técnica para desenvolvimento das atividades inerentes 

à sua função no projeto contratado; 

n) Ficha de Inscrição, conforme Anexo II; 

o) todas as declarações deste Edital. 

 6.1.1.7. O licitante poderá acessar o site www.pbh.gov.br/sucaf para 

consulta/conhecimento de: 

 

6.1.1.7.1. Linha de fornecimento, clicando dentro da coluna Informações 

Específicas no “link” TABELA - LINHAS DE FORNECIMENTO; 

  

6.1.1.7.2. Eventuais dúvidas quanto ao preenchimento do formulário e 

documentação poderão ser esclarecidas pelo telefone (031)3277-4677 ou 

(031) 3277-4688.  

 

6.1.1.8. O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da 

habilitação, quando houver, sujeitando-se às penalidades cabíveis. 

  

http://www.pbh.gov.br/sucaf
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6.1.1.9. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 

habilitação deverão estar em nome do licitante, devendo ser observado: 

 

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

mesma; 

b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles que, comprovadamente, pela própria natureza, forem 

emitidos somente em nome da matriz; 

  

6.1.1.10. Para fins de habilitação, os documentos que não possuírem prazo de 

validade deverão possuir data de emissão de no máximo 180 (cento e oitenta) 

dias, tendo como referência a data de abertura dos envelopes de nº 01 – 

“Documentação de Habilitação”. 

 

6.1.1.10.1. Não se enquadram os documentos que, pela própria natureza, não 

apresentam prazo de validade, inclusive quanto aos atestados de capacidade 

técnica. 

  

6.1.1.11. Os beneficiários da Lei Complementar n° 123/06 deverão apresentar toda 

a documentação de habilitação referente à comprovação de regularidade fiscal, 

como condição para ter o objeto adjudicado a seu favor. 

 

6.1.1.11.1. A comprovação referida no subitem acima poderá ser realizada por 

meio do Relatório de Situação do Fornecedor do SUCAF. 

 

6.1.1.11.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a 

devida regularização ocorrerá conforme disposto no subitem 6.1.1.4 h. 
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6.1.1.12. A regularidade da situação do licitante no SUCAF será confirmada por 

meio de consulta on-line ao Sistema. Procedida à consulta, serão impressos 

relatórios de situação de cada participante. 

 

6.1.1.12.1.  O Proponente deverá manter em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no(s) deste 

edital, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII DO ARTIGO 55 da Lei 

Federal 8.666/1993. 

  

6.1.1.13. Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar 

acompanhados das devidas traduções oficiais juramentadas, salvo documento 

emitido em países cujo idioma oficial seja o português. 

  

6.1.1.14. Os documentos exigidos nos subitens acima deverão ser apresentados em 

original ou cópia autenticada por cartório competente ou ainda cópia simples 

acompanhada do original para autenticação por servidor do órgão licitante. Serão 

aceitas somente cópias legíveis. 

 

6.1.1.14.1. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

      6.1.2. A ausência de qualquer dos documentos exigidos na fase de habilitação e 

avaliação deste edital acarretará na desclassificação do proponente.  

  6.2. DA 2ª ETAPA DE AVALIAÇÃO  

6.2.1.  O julgamento das propostas será objetivo, com o critério de melhor técnica. 

Conforme a Lei Federal 8.666/1993 art.45, §II.  

6.2.2. A etapa de avaliação das propostas de cursos será realizada pela Comissão 

Especial de Avaliação, a partir do conteúdo dos documentos descritos no item 4.5.3, 

deste edital, de acordo com os quesitos especificados abaixo para todas as áreas:  
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6.2.2.1. Dos critérios de avaliação: 

 

a) Comprovação da formação, acadêmica e das experiências artísticas, 

pedagógicas e didáticas do proponente - 5 pontos 

 

b) Consistência da fundamentação da proposta: qualidade do conteúdo e 

coerência das “Diretrizes, Ementas e Conteúdos Programáticos da 

Área” em relação à ementa (Anexo VII) a que se refere a proposta - 5 

pontos 

 

c) Qualidade da apresentação do Portfólio: unidade, clareza e 

objetividade na apresentação das reproduções dos trabalhos do 

proponente - 5 pontos. 

 

d) Conexões entre a experiência, a prática profissional do candidato e a 

proposta apresentada - 5 pontos 

 

6.2.2.2 A Comissão Especial de Avaliação deverá verificar a conformidade de cada 

proposta com os requisitos e a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis.  

 

6.2.2.3. A Comissão Especial de Avaliação deliberará em conjunto a nota de cada 

quesito. 

 

6.2.2.4. A proposta que obtiver nota 0 (zero) em qualquer um dos 4 (quatro) 

critérios indicados no item 6.2.2.1. será automaticamente desclassificada. 

 

6.2.2.5. Tornar-se-á vencedora da concorrência a proposta que obtiver maior nota 

em cada curso/módulo indicado. 
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6.2.2.6. Nos documentos comprobatórios o nome do proponente e/ou da proposta 

deverá ser devidamente identificado/grifado pelo proponente, sob pena de perda de 

pontuação. 

 

6.2.2.7. No caso de empate, as propostas empatadas passarão por sorteio a ser 

realizado em ato publico que ocorrerá em data e local previamente designados com 

publicação no Diário Oficial do Município, conforme o § 2º do art. 45 da Lei n.º 

8.666/1993. 

 

XII – DA IMPUGNAÇÃO 

 

7.1. É facultado a qualquer cidadão o direito de impugnar, por escrito, os termos do 

presente edital, em até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para a abertura dos 

envelopes de habilitação, como determina o art. 41, §I da Lei nº8666/93,  devendo a 

Fundação Municipal de Cultura, por intermédio da Comissão de Licitação, julgar e 

responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis. 

 

7.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração 

o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação em concorrência, às falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese 

em que tal comunicação não terá efeito de recurso, como determina o art. 41, §II da Lei 

nº8666/93.  

 

7.3. A impugnação ao edital deverá ser formalizada por escrito, dirigida à Comissão de 

Licitação e deve ser protocolada junto à Gerência Administrativa e Logística, no setor de 

licitações, no seguinte endereço: Rua da Bahia, 888, 12º andar, sala 1205, centro- BH, de 

segunda-feira a sexta-feira, no horário de 10h às 12h e 14h às 17h, exceto em dias que 

houver feriado ou ponto facultativo. 
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XIII - DOS RECURSOS 

 

8.1. Conforme disposição do art.109 da lei 8.666/93, das decisões das Comissões, o 

proponente poderá apresentar recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

publicação no DOM, do resultado das etapas de análise da documentação de Habilitação e 

da etapa de Avaliação e Classificação. Caso sejam apresentados recursos, abrir-se-á prazo 

de 5 (cinco) dias úteis para impugnação pelos demais participantes, mediante publicação no 

DOM. 

 

8.2. O recurso deverá ser protocolado em envelope fechado na sede da Fundação Municipal 

de Cultura, no setor de licitações, no seguinte endereço: Rua da Bahia, 888, 12º andar, sala 

1205, centro- Belo Horizonte, de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 10h às 12h e 

14h às 17h, exceto em dias que houver feriado ou ponto facultativo. O envelope deverá 

conter em sua parte externa e frontal os dados do processo licitatório, como número do 

processo e da licitação, o título “recurso” e o nome completo do recorrente. No recurso 

deve conter expressamente a menção às cláusulas objeto de questionamento e as razões 

recursais. Durante o prazo recursal e de impugnação, os autos do processo licitatório e os 

documentos relativos às propostas e aos atos decisórios se encontrarão à disposição do 

interessado para consulta, no horário e local supracitado. 

 

8.3. Os recursos serão analisados pela Comissão que praticou o ato recorrido e, caso 

mantida a decisão, submetidos ao julgamento final da Presidente da Fundação Municipal 

de Cultura. 

 

8.4. É vedada, na fase de recursos, a inclusão de documentos ou informações que deveriam 

constar originalmente da proposta no momento da inscrição. 

 

8.5. Os recursos enviados por correios, fax ou correio eletrônico serão desconsiderados. 
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8.6. A decisão dos recursos será publicada no DOM e no site da Prefeitura de Belo 

Horizonte, no link https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. 

 

IX. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

9.1. Caberá à Comissão de Licitação a publicação do resultado da Etapa de Análise da 

Documentação de Habilitação e encaminhar o resultado final para homologação e 

adjudicação pela autoridade competente. 

9.2 Caberá à Comissão Especial de Avaliação a publicação do resultado da Etapa de 

Avaliação e Classificação. 

9.3 Na publicação da Homologação e Adjudicação constará a convocação dos proponentes 

para assinatura dos contratos. 

9.4. A prestação de serviços será formalizada mediante assinatura de contrato de prestação 

de serviço. O contrato de prestação de serviço não constitui vínculo empregatício com a 

Fundação Municipal de Cultura. 

 

X - CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO 

 

10.1. Após a homologação e adjudicação do resultado, os proponentes estarão aptos para a 

assinatura do contrato, que deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da convocação, sob pena de ser considerado desistente. Este prazo poderá ser 

prorrogado pela Comissão de Licitação, através de publicação no Diário Oficial do 

Município (DOM). 

 

     10.1.2. A convocação ocorrerá no ato da homologação, conforme item 9.3, a ser 

publicada no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte. 

 

10.2. As propostas classificadas e habilitadas que não forem selecionadas serão 

consideradas como excedentes e comporão lista de espera.  

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes
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10.3. Caso haja desistência ou não cumprimento das exigências fiscais, legais e 

documentais incidentes poderão ser convocados os proponentes alocados em lista de 

espera, conforme ordem de classificação. 

 

10.4. A seleção da proposta não constitui direito à assinatura do contrato, sendo mera 

expectativa de direito. 

 

XI – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. 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 contrato 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: 

 

  11.1.1 – Advertência. 

  11.1.2 – 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; 

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 contrato; 

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 
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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 normas) deixar de manter as condições de 

habilitação durante o prazo do contrato, 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 contrato; 

d.6) utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do 

contrato; 

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; 
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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; 

ou 

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente 

for descumprida 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 contrato 

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 
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a rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública 

superiores aos contratados. 

 

11.1.3 – Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Fundação 

Municipal de Cultura e com a Secretaria 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. 

 

11.1.4 – 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. 

 

11.1.5 – 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, nos termos do art. 7º da Lei nº 

10.520/02. 

 

11.2 – 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. 

 

11.3 – O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos caracteriza inexecução total 

do contrato e ocasionará sua rescisão, salvo razões de interesse público devidamente 

explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

 

11.4 – 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. 
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11.5 – O desempenho insatisfatório do contratado será anotado em sua ficha cadastral, nos 

termos do art. 24 do Decreto Municipal nº 11.245/03. 

 

XII. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 As despesas decorrentes do presente edital correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  

 

- Dotação Orçamentária: 3103.0200.13.392.301.2.907.0002 

- Natureza/Objeto de gasto: 339036 

- Item Despesa: 01 

- Fonte de Recursos: 0300 

- Código da Subação: 0002 

- Grupo SICOM: 01 

- Especificação SICOM: 00 

 

XIII. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO  

 

13.1.  Nos procedimentos licitatórios realizados pela Fundação Municipal da Cultura de 

Belo Horizonte serão observadas as determinações que se seguem, “bem como a Lei 

Federal nº 12.846/2013 e o Decreto Municipal nº 16.954/2018”. 

 

13.2. A Fundação Municipal da Cultura exige que os contratados, observem o mais alto 

padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência desta 

política, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:  

 

13.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a 

solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um funcionário 

público no processo de aquisição ou execução do Contrato; e 
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13.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de 

influenciar um processo de aquisição ou a execução de um Contrato em 

detrimento do Contratante; e  

13.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os 

concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem 

conhecimento do Contratante, destinado a estabelecer os preços das propostas a 

níveis artificiais não competitivos e privar o Contratante dos benefícios da 

competição livre e aberta; e 

13.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, 

diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar 

a participação delas no processo de aquisição ou afetar a execução de um 

contrato; 

13.2.5. “prática obstrutiva” significa: 

 

13.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas 

materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos 

investigadores com o objetivo de impedir uma investigação do Contratante 

ou outro Órgão de Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção 

ou conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer 

parte envolvida com vistas a impedir a liberação de informações ou 

conhecimentos que sejam relevantes para a investigação; ou 

 

13.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito 

do Contratante ou outro Órgão de Controle de investigar e auditar. 

 

13.3. O Município rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas na legislação 

vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas 

corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório. 
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13.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no 

Anexo I da Portaria SDE nº. 51 de 03 de julho de 2009 será denunciada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis. 

 

XIV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

14.1. A Administração só poderá contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou serviço 

técnico especializado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a 

Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento de 

CONCORRÊNCIA ou no ajuste para sua elaboração. 

 

14.2. É de responsabilidade da FMC a execução, o acompanhamento, a supervisão e a 

fiscalização de todos os atos administrativos do presente edital, podendo tomar 

providências em caso de eventuais irregularidades constatadas a qualquer tempo e resolver 

os casos não previstos. 

 

14.3. Havendo desistência pelo proponente selecionado ou se este deixar de cumprir total 

ou parcialmente o disposto neste edital, a Comissão de Licitação convocará a próxima 

proposta excedente, se houver, conforme a ordem de classificação. 

 

14.4. É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do selecionado a observância e 

regularização de toda e qualquer questão concernente à documentação encaminhada, a qual 

deve ser comprovada perante a FMC.  

 

14.5. A documentação do Envelope nº 2 (“Avaliação”) das propostas não habilitadas ficará 

à disposição dos respectivos responsáveis, os quais deverão buscá-la na Fundação 

Municipal da Cultura- Rua Bahia 888, 12º sala 1205, Centro- Belo Horizonte- Minas 

Gerais em 30 (trinta) dias úteis após a publicação da homologação. Uma vez expirado o 

prazo ora estabelecido, fica a critério da FMC a destinação dessa documentação. 
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14.6. Toda a documentação encaminhada pelos proponentes, ressalvado o item 14.5 deste 

edital, será integrada ao processo administrativo deste edital. 

 

14.7. O selecionado será exclusivamente responsável por todas as despesas decorrentes da 

execução do serviço contratado, especialmente responsabilidades civis e penais, bem como 

encargos comerciais, financeiros, fiscais, trabalhistas e previdenciários oriundos das 

contratações direta ou indiretamente efetuadas para a execução do serviço, especialmente, 

danos materiais, criminais e/ou morais contra terceiros. 

 

14.8. Em caso de ocorrência de motivo de caso fortuito ou de força maior que impossibilite 

a execução do serviço, nos dias e horários previstos neste edital, tal fato será imediatamente 

comunicado aos interessados por meio do DOM, não podendo a FMC ser responsabilizada 

por quaisquer danos. 

 

14.9. As solicitações de esclarecimentos referente ao processo licitatório deverão ser 

enviadas até o 3º dia útil anterior á data limite para a entrega dos envelopes de 

“Habilitação, “Proposta”. Os referidos esclarecimentos poderão ser encaminhados para o e-

mail selemis@pbh.gov.br.  ou poderão ser entregues diretamente nas dependências da 

Gerência Administrativa e Logística situada na Rua Bahia 888, 12º sala 1205, Centro, Belo 

Horizonte, Minas Gerais, de segunda a sexta das 9 horas as 17 horas. 

 

14.10. As respostas referente aos esclarecimentos serão disponibilizados diretamente no 

site www.pbh.gov.br/ cultura no Link Licitações e Editais, correspondente a este edital e 

poderão ser acessados por todos os licitantes interessados.  

 

14.11. O proponente que não se dispuser a executar o serviço conforme datas e horário 

definido neste edital terá a sua proposta cancelada e se sujeitará as sanções legalmente 

aplicáveis ao caso. Neste caso, poderá ser convocada a proposta excedente. 

 

14.12. O proponente responsabiliza-se legalmente pelos documentos e materiais 

mailto:selemis@pbh.gov.br
http://www.pbh.gov.br/
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apresentados. 

 

14.13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, elegendo-se o foro 

da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer conflitos oriundos do presente edital. 

 

14.14. A Contratada não poderá: 

 

14.14.1.subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado, exceto na hipótese de 

serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente 

autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade da 

Contratada; 

 

14.14.2.associar-se com outrem, realizar fusão, cisão, incorporação ou integralização de 

capital, salvo com expressa autorização do Contratante. 

 

14.14.3. A Nota de Empenho poderá ser anulada nas hipóteses previstas na legislação, 

desde que formalmente motivado nos autos do processo, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, bem como nas hipóteses de a Contratada: 

 

14.14.3.1. infringir quaisquer das cláusulas ou condições do edital; 

14.14.3.2.. entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se; 

14.14.3.3. transferir ou ceder o objeto a terceiros, no todo ou em parte; 

14.14.3.4. recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução do 

objeto, insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo; 

14.14.3.5. deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, 

tributárias e sociais; 

14.14.3.6.. ser declarada inidônea e/ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou 

contratar com a Administração Municipal; 

14.14.3.7..subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto contratado, 

exceto na hipótese de serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde 
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que expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral 

responsabilidade da Contratada; 

 

14.15. A tolerância do Município de Belo Horizonte com qualquer atraso ou inadimplência 

por parte da Contratada não importará de forma alguma em alteração ou novação. 

 

14.15.1.  A Contratada não poderá caucionar ou utilizar os Contratos para qualquer 

operação financeira. 

 

14.15.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizeram até 25%( vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do Contrato de Prestação de Serviço, conforme previsto nos 

parágrafos 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

14.16. Poderá a Administração revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por 

conveniência administrativa ou interesse publico devidamente justificado, sem que caiba ao 

licitante o direito á indenização, salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma 

da lei.  

 

14.16.1- As normas que disciplinam este procedimento licitatório serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, a finalidade ou a segurança da 

contratação. 

 

14.16.2- A CPL, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras 

durante o certame, e relevar omissões ou erros formais, observadas na documentação e 

propostas (técnica e de preço), desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligencia junto ás 

Licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo , conforme disposto no art. 

43,§ 3º da Lei Federal nº8666/1993. 
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14.16.2.1 – No caso de diligencia, se houver solicitação de documentos, estes 

deverão ser apresentados no original, em copias legíveis autenticadas por 

cartório competente, em copias legíveis não autenticadas, se acompanhadas dos 

respectivos originais para autenticação a ser feita pela CPL, ou em publicação 

em jornal da Impressa Oficial.  

 

14.17. Integram este edital os seguintes Anexos: 

Anexo I- Ficha de Inscrição- Pessoa Física  

Anexo II- Ficha de Inscrição - Pessoa Jurídica e Empresário Individual (Inclusive MEI) 

Anexo III - Modelo de Currículo - Currículo Profissional 

Anexo IV- Formulário Para Apresentação da Proposta de Curso/Módulo 

Anexo V- Modelo de Declaração de Beneficiário da Lei Complementar Nº123/2006 

Anexo VI - Capa de Recurso 

Anexo VII- Detalhamento dos Cursos 

Anexo VIII- Relações de Locais de Realização dos Cursos 

Anexo IX- Breve Apresentação do Núcleo de Produção Digital- NPD e da Escola Livre de 

Artes – Arena da Cultura ( Ela). 

Anexo X- Modelo de Declaração da Lei Orgânica 

Anexo XI- Modelo de Declaração de Elaboração Independente da Proposta 

Anexo XII– Declaração Negativa de Emprego de Menores 

Anexo XIII- Minuta do Contrato.  

 

Belo Horizonte, XX de XX de 2019. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

Fabíola Moulin Mendonça 

Presidente da Fundação Municipal de Cultura 
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ANEXO I 

 CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES – NPD 2019 

FICHA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA 

DEVERÁ SER IMPRESSO ASSINADO E ANEXADO NOS ENVELOPES 01 E 02 NOS 

TERMOS DO EDITAL. 

 

1) DADOS GERAIS DO PROPONENTE PESSOA FÍSICA  

NOME COMPLETO :......................................................................... 

NOME SOCIAL:................................................................................... 

E.MAIL:. ............................................................................................. 

IDENTIDADE: ........................ - ÓRGÃO EXPEDIDOR:............... CPF: ........................... 

DRT:............................... 

PIS/PASEP:________BANCO:_____AG:__________CONTA:____________________ 

ESTADO CIVIL: ........................................... - NACIONALIDADE: ................................... 

DATA DE NASCIMENTO: ................... - LOCAL DE NASCIMENTO: 

.............................. 

ENDEREÇO:.................................................................................................................... 

· Logradouro: ....................................................................................... · Nº: ..................... 

· Complemento (apto/bloco): ......................... · Bairro: ...................................................... 

· Cidade: ................................................... · Estado: .......... · CEP: ................................... 

· Tel. Res. (com DDD): .................................Tel. Cel. (com DDD): ..................................... 

 

2) NOME DO CURSO/MÓDULO: __________________________________________  

 

 

OBS.: especialmente, caso o proponente não tenha PIS/PASEP e os DADOS 

BANCÁRIOS deverá deixa-los em branco, lembrando que quando da contratação ele 
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precisará apresentar estas informações. 

 

Por meio da presente, solicito inscrição no EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE 

INSTRUTORES NPD PARA O ANO DE 2019 e declaro estar ciente de que a mesma 

implica a total concordância e cumprimento de todas as normas estabelecidas, bem como 

declaro, sob as penas da lei, a veracidade da documentação e informações por mim 

apresentadas.  

 

 ............................., ......./...../........, . 

Local, Data 

........................................................................... 

 Assinatura 
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ANEXO II  

CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES – NPD 2019 

FICHA DE INSCRIÇÃO - Pessoa Jurídica e Empresário Individual (inclusive MEI) 

DEVERÁ SER IMPRESSO ASSINADO E ANEXADO NOS ENVELOPES 01 E 02 NOS 

TERMOS DO EDITAL. 

1) DADOS GERAIS DO PROPONENTE PESSOA JURÍDICA OU EMPRESÁRIO 

INDIVIDUAL 

NOME DA EMPRESA (LETRA DE FORMA)..................................................................... 

E.MAIL:(LETRA DE FORMA)............................................................................................ 

CNPJ: .................................................... 

ENDEREÇO: 

Logradouro: ....................................................................................... · Nº: ..................... 

 Complemento (apto/bloco): ......................... · Bairro: ...................................................... 

·Cidade: ................................................... · Estado: .......... · CEP: ................................... 

·Tel. Res. (com DDD): ........................................................................................... 

·Tel. Cel. (com DDD): ............................................................................................  

REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOME COMPLETO :......................................................................... 

E.MAIL:. ............................................................................................. 

IDENTIDADE: ........................ - ÓRGÃO EXPEDIDOR:............... CPF: ........................... 

ESTADO CIVIL: ........................................... - NACIONALIDADE: ................................... 

DATA DE NASCIMENTO: ................... - LOCAL DE NASCIMENTO: 

.............................. 

ENDEREÇO: 

Logradouro: ....................................................................................... · Nº: ..................... 

Complemento (apto/bloco): ......................... · Bairro: ...................................................... 
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Cidade: ................................................... · Estado: .......... · CEP: ................................... 

Tel. Res. (com DDD): ................................... 

Tel. Cel. (com DDD): ..................................... 

2) NOME DO CURSO/MÓDULO: __________________________________________  

Por meio da presente, solicito inscrição no EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE 

INSTRUTORES NPD PARA O ANO DE 2019 e declaro estar ciente de que a mesma 

implica a total concordância e cumprimento de todas as normas estabelecidas, bem como 

declaro, sob as penas da lei, a veracidade da documentação e informações por mim 

apresentadas,  

 

 ............................., ......./...../........,  

Local, Data 

............................................................................ 

 Assinatura 
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ANEXO III  

 MODELO DE CURRICULO- CURRÍCULO PROFISSIONAL 

Preencher e imprimir o Currículo Profissional do candidato a instrutor do NPD 2019: 

Nome: 

      

Nome social:  

 

R.G.:       CPF: 

           -   

 “DRT” 

                                                          

  
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

      

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Profissional 
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ANEXO IV 

 

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE CURSO/MÓDULO: 

 

A. Identificação do curso/módulo a ser ministrado (selecione apenas uma opção): 

 

 
CURSO 

CARGA 

HORÁRIA* 

(   ) ANÁLISE DE FILMES E CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA 40 horas/aula 

(   ) REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: Módulo I – Roteiro 20 horas/aula 

(   ) REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: Módulo II - Fotografia e 

Iluminação 
40 horas/aula 

(   ) REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: Módulo III - Direção de arte e 

cenografia 
40 horas/aula 

(   ) REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: Módulo IV - Direção 40 horas/aula 

(   ) EDIÇÃO, SOM E FINALIZAÇÃO: Módulo I - Montagem e 

Software de Edição 
40 horas/aula 

(   ) EDIÇÃO, SOM E FINALIZAÇÃO: Módulo II - Captação de 

Áudio, Edição de Som e Design de Som 

40 horas/aula 

(   ) EDIÇÃO, SOM E FINALIZAÇÃO: Módulo III - Pós-produção 

e finalização 

40 horas/aula 

(   ) PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL: Módulo I - 

Pré-produção e Produção 

40 horas/aula 

(   ) PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL: Módulo II 

- Divulgação, distribuição e exibição 

20 horas/aula 

(   ) ATUAÇÃO E DIREÇÃO DE ATORES 20 horas/aula 

(   ) TÉCNICAS DE ANIMAÇÃO 16 horas/aula 

(   ) PRESERVAÇÃO E TRABALHO COM ACERVO 20 horas/aula 

*25% da carga horária estipulada acima serão dedicados a atividades extra classe. 
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Nome do candidato a instrutor: 

 

 

E-mail do candidato a instrutor: 

 

 

Formação profissional do candidato a instrutor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiência profissional do candidato a instrutor: 
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Diretrizes da proposta de curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ementa da proposta de curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos Programáticos da Área: 
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__________________________ 

Assinatura do Profissional: 

(obrigatória) 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR 

Nº123/2006 

À  

Fundação Municipal de Cultura - FMC 

Referência: Licitação: 

Concorrência nº 002/2018 

 

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS 

BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 

 

___________________________________________________ (nome da licitante), com 

sede________________________________________ (endereço completo), inscrita no 

CNPJ sob o nº _____________________, DECLARA, para os fins do disposto na Lei 

Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, 

que esta empresa, na presente data, enquadra-se como: 

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14.12.2006. 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14.12.2006. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

Em Belo Horizonte, _____ de ___________ de 2019. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável pela empresa e cargo exercido na empresa 

(com firma reconhecida) 
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ANEXO VI  

 CAPA DE RECURSO 

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – EDITAL INSTRUTORES NPD/2019 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA FMC Nº 002/2018 

RECURSO: 

HABILITAÇÃO (    )     AVALIAÇÃO (    ) 

PROPONENTE: .......................................................................................... 

NOME DO CURSO/MÓDULO: 

............................................................................................... 

PESSOA FÍSICA INDIVIDUAL(    )    PESSOA JURÍDICA (    )   MEI (    ) 
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ANEXO VII 

NÚCLEO DE PRODUÇÃO DIGITAL BELO HORIZONTE 

DETALHAMENTO DOS CURSOS 

 

Curso 1 – ANÁLISE DE FILMES E CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA 

Carga horária*: 40 horas/ aula 

Vagas para alunos: 40  

Ementa: Sessões de filmes com análise da linguagem cinematográfica, a relação entre os 

elementos e o contexto da obra. Estudo do papel da crítica no cenário cinematográfico e 

produção de textos. 

Principais tópicos: Estrutura do filme; Estilos e Gêneros de Cinema; Produção de crítica 

para as diferentes mídias (jornais, revistas, sites); Panorama do Cinema Mundial; 

Interpretação e Produção Textual; Política e Cinema; Pesquisas Temáticas. 

 

Curso 2 – REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL  

Carga horária*: 140 horas/aula 

Vagas para alunos: 15  

 Módulo I – Roteiro (20 h/a) 

Ementa: Aspectos teóricos e práticos da construção do roteiro cinematográfico.  

Principais tópicos: Adaptação; Criação; Estrutura dramática; Formas de escrita de Roteiro; 

Roteiro de documentário; Storyboard para animação; Desenvolvimento de roteiro: tema, 

sinopse, argumento, criação de personagens, redação de diálogos, tratamentos. 

 Módulo II - Fotografia e Iluminação (40 h/a) 

Ementa: Introdução às técnicas e conceitos da fotografia e a iluminação com ênfase no 

manuseio de equipamentos e aprofundamento teórico. 

Principais tópicos: Foto fixa; Suporte analógico e suporte digital; Princípios de 

composição; Cor; Introdução ao tratamento digital; Estéticas; Enquadramento em relação à 

montagem; Semiótica aplicada à fotografia; Equipamentos e aspectos técnicos; Lentes; 
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Iluminação de set; Luz natural; Eletricidade. 

 Módulo III - Direção de arte e cenografia (40 h/a) 

Ementa: Introdução aos aspectos teóricos e práticos da direção de arte e a realização da 

cenografia de um filme orientada à execução de um trabalho prático final. 

Principais tópicos: Desenho técnico e artístico; Objetos de cena; Análise de roteiro; 

Pesquisa de materiais; Composição de cores; Set e locações; Figurino e maquiagem; 

Princípios de iluminação; Direção de arte integrada à criação do sentido cinematográfico. 

 Módulo IV – Direção (40 h/a) 

Ementa: Demonstrar os princípios básicos que envolvem o trabalho de um diretor, desde os 

aspectos estéticos até os técnicos. 

Principais tópicos: Conceito de realizador cinematográfico; Técnicas de encenação e 

continuidade; Aspectos básicos de preparação e direção de atores; Cadeia produtiva; 

Noções de fotográfica e montagem; Decupagem técnica; Linguagem cinematográfica; 

Sequências, cenas e planos; Técnicas de entrevista para documentário; Adaptação de 

roteiro.  

 

Curso 3 – EDIÇÃO, SOM E FINALIZAÇÃO.  

Carga horária *: 90 horas/aula 

Vagas para alunos: 8 

 Módulo I - Montagem e Software de Edição (40 h/a) 

Ementa: Introdução aos princípios e à história da montagem cinematográfica através da 

análise de exemplos, a discussão de conceitos teóricos e a prática com softwares de edição 

não linear. 

Principais tópicos: Principais estilos de montagem; Teoria e prática da montagem; A 

montagem do documentário; Edição de vídeo linear e não linear; Introdução aos softwares 

de edição (Premiere, Final Cut, Avid). 

 Módulo II - Captação de Áudio, Edição de Som e Design de Som (40 h/a) 

Ementa: Familiarização com a dimensão sonora do cinema através de trabalhos práticos 

sobre as diversas técnicas de captação, geração, design, tratamento e montagem de áudio. 
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Principais tópicos: Técnicas, estética e problemáticas da captação de som direto; 

Equipamentos e aspectos técnicos; Trilha sonora; Sonoplastia; Introdução a softwares de 

tratamento, edição e mixagem; A linguagem sonora no cinema; Bancos de som; Dublagem; 

Foley. 

 Módulo III – Pós-produção e finalização (40 h/a) 

Ementa: Prática integrada das diversas técnicas de edição de áudio e vídeo voltadas à 

finalização da obra audiovisual. 

Principais tópicos: Tratamentos visuais; Efeitos especiais; Edição; Computação gráfica; 

Créditos; Legendagem; Dublagem; Mixagem de som; Renderização; Softwares específicos; 

Faixas de Acessibilidade.  

 

Curso 4 – PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL  

Carga horária *: 60 horas / aula 

Vagas para alunos: 20 

 Módulo I - Pré-produção e Produção (40 h/a) 

Ementa: Aborda aspectos da pré-produção, desde o planejamento, orçamento e captação de 

recurso, até a produção de locação, produção de elenco e produção de arte, logística de 

filmagem, etc.  

Principais tópicos: O rol do produtor; A empresa produtora; Legislação cinematográfica; 

Orçamento; Redação de projetos; Planejamento e logística; Heurística; Pesquisa de 

locação; Formação de equipe de rodagem; Design de produção; Formas de patrocínio; 

Aspectos laborais. 

 Módulo II - Divulgação, distribuição e exibição (20 h/a) 

Ementa: Conhecimento sobre os diferentes caminhos de um filme depois de finalizado. 

Compreensão dos diferentes mecanismos de distribuição e divulgação existentes e do 

funcionamento do circuito exibidor nacional e internacional. 

Principais tópicos: As Distribuidoras Brasileiras; O circuito exibidor (festivais e salas de 

cinema); Exibição em Novas Mídias; Estratégias de divulgação; Mecanismos de 

distribuição; Apoios a participação de filmes brasileiros em festivais nacionais e 
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internacionais; Formalização e retorno financeiro do filme; Formatos de exibição; 

Conceitos básicos sobre o Direito do Entretenimento. 

 

Curso 5 – ATUAÇÃO E DIREÇÃO DE ATORES 

Carga horária em sala de aula*: 20 horas/aula 

Vagas para alunos: 15 

Ementa: Exploração da problemática da atuação para cinema, aplicando a teoria na 

execução de cenas com atores e não atores e propiciando experiências esclarecedoras sobre 

a natureza particular da atividade do ator no cinema e sobre o papel do preparador de 

elenco 

Principais tópicos: Análise de roteiro; Técnicas e estilos de atuação; A atuação naturalista 

no cinema; Sistema das ações físicas; O ator como dramaturgo; Improvisação e ensaio; 

Preparação de cenas; Criação do personagem; Consciência corporal; O ator no set; 

Técnicas de casting; A relação entre o diretor e o ator; Atores e não-atores; A relação com 

a câmera. 

 

Curso 6 - TÉCNICAS DE ANIMAÇÃO 

Carga horária *: 16 horas/aula 

Vagas para alunos: 8 

Ementa: Apresentar as diferentes técnicas de animação existentes, com exercícios práticos 

que desenvolvam as habilidades necessárias para se produzir filmes de animação.  

Principais tópicos: Panorama da Animação Nacional e Internacional; Design e Animação 

de Personagens; Introdução às diversas técnicas de animação (stop motion, recorte, areia, 

massa, pixilation, animação digital, desenho); Roteiro visual (storyboard e animatics); 

Apresentação dos principais softwares de animação. 

 

Curso 7 - PRESERVAÇÃO E TRABALHO COM ACERVO
1
 

Carga horária *: 20 horas/aula 

Vagas para alunos: 10 
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Ementa: Introdução às técnicas de restauração e preservação de filmes analógicos e digitais 

e às possibilidades de criação com materiais de acervo. 

Principais tópicos: Técnicas de preservação e restauração de filmes; Instituições de 

Preservação e Acervo; Mecanismos de pesquisa em acervos; Formatos digitais e 

analógicos; Relevância da preservação para a memória; Catalogação e Acesso; Produção 

de filmes com imagens de arquivo; Preservação nas Novas Mídias; Relação da Preservação 

com as etapas de produção, distribuição e exibição. 

*A carga horária em sala de aula corresponde à 75% do serviço. Os outros 25% serão 

dedicados a atividades extra classe.  
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ANEXO VIII 

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS/MÓDULOS 

Os serviços executados serão em pelo menos em um dos locais citados abaixo: 

Museu da Imagem e do Som  Av. Alvares Cabral, 560, Bairro Lourdes, 

Belo Horizonte, MG. Cep: 30170-002 

Mis Cine Santa Tereza Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza 

Núcleo de Formação e Criação Artística e 

Cultural 

Avenida dos Andradas, 367, 2º andar, sls 

301 a 350 – Centro –3277-4644 

Centro Cultural Alto Vera Cruz Rua Padre Júlio Maria, 1577 – Alto Vera 

Cruz – 3277-5312 

Centro Cultural Bairro das Indústrias Rua dos Industriários, 289 – Bairro das 

Indústrias - 3277-9176 

Centro Cultural Jardim Guanabara Rua João Álvares Cabral, 277 – Jardim 

Guanabara – 3277-6703 

Centro Cultural Liberalino Alves de 

Oliveira 

Avenida Presidente Antônio Carlos, 821 – 

Lagoinha – 3277-6077 

Centro Cultural Lindéia Regina Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 445 – 

Regina – 3277-1515 

Centro Cultural Nordeste – Usina de 

Cultura 

Rua Dom Cabral, 765 – Bairro Ipiranga - 

3277 6052 

Centro Cultural Padre Eustáquio Rua Jacutinga, 821 – Padre Eustáquio – 

3277-8394 

Centro Cultural Pampulha Rua Expedicionário Paulo de Souza, 185 – 

Urca – 3277-9292 

Centro Cultural Salgado Filho Rua Nova Ponte, 22 – Salgado Filho –  

3277-9625 

Centro Cultural São Bernardo Rua Edna Quintel, 320 – São Bernardo – 

3277-7416 
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Centro Cultural São Geraldo Avenida Silva Alvarenga, 548 – São Geraldo 

– 3277-5648 

Centro Cultural Urucuia Rua W3, 500 – Urucuia – 3277-1531 

Centro Cultural Venda Nova Rua José Ferreira Santos, 184 – Novo 

Letícia – 3277-5533 

Centro Cultural Vila Fátima Rua São Miguel Arcanjo, 215 – Vila Nossa 

Senhora de Fátima – 3277-8193 

Centro Cultural Vila Marçola Rua Mangabeira de Serra, 320 – Serra – 

3277-5250 

Centro Cultural Vila Santa Rita Rua Ana Rafael dos Santos, 149 – Vila 

Santa Rita – 3277-1519 

Centro Cultural Zilah Spósito Rua Carnaúba, 286 – Conjunto Zilah 

Spósito/Jaqueline – 3277-5498 

Centro de Referência da Cultura Popular e 

Tradicional Lagoa do Nado 

Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904 

– 

Itapoã – 3277-7420 

Centro de Referência da Juventude - CRJ Praça Rui Barbosa, 50 – Centro- 3277-9795 
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ANEXO IX 

 

BREVE APRESENTAÇÃO DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DIGITAL- NPD  

 

O Núcleo de Produção Digital – NPD- BH é um novo equipamento publico, vinculado ao 

Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS BH), à Fundação Municipal de 

Cultura (FMC) e à Secretaria Municipal de Cultura (SMC), que visa a democratização dos 

meios e espaços de produção audiovisual, facilitando o acesso a equipamentos, espaço e 

cursos relacionados á produção digital por meio das seguintes ações: 

 

I.  Realizar atividades (cursos, oficinas, mostras, palestras) voltadas para a formação 

audiovisual, contemplando propostas de capacitação, formação e sensibilização 

audiovisual; 

II. Fortalecer a indústria audiovisual local por meio de acesso a equipamentos de 

produção digital e o aprimoramento profissional e artístico de técnicos e 

realizadores audiovisuais nas mais diversas funções;  

III. Formar e consolidar parceiras, para o desenvolvimento da atividade audiovisual em 

Belo Horizonte, com entidades privadas e com o Poder Publico, nas esferas 

Municipal, Estadual e Federal;  

IV. Oferecer espaços de formação e compartilhamento audiovisual democrático e 

acessíveis respeitando a diversidade, com estrutura humana, física, tecnológica e 

metodológica; 

V. Colaborar no aprimoramento da linguagem audiovisual por meio do fortalecimento 

da indústria e a democratização dos meios de produção digital.  

 

ESCOLA LIVRE DE ARTES – ARENA DA CULTURA (ELA) 

O Arena da Cultura foi implementado pela Prefeitura de Belo Horizonte em 1998 e se 

configurou como um processo amplo de experiências de formação artística e cultural 

pública e gratuita. As ações da Escola estão presentes nas nove regiões administrativas da 
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cidade, oferecendo cursos e oficinas de curta e longa duração em sete linguagens artísticas 

(Artes Visuais, Circo, Dança, Música, Teatro, Design Popular e Patrimônio Cultural).  

 

A Escola Livre de Artes Arena da Cultura (ELA) foi criada em 2014 para consolidar o 

Projeto Arena da Cultura que desde 1998 é referência na formulação e execução da política 

pública de Formação Artística e Cultural de Belo Horizonte. Realiza atendimento anual 

para cerca de 4.000 alunos e alunas, em cursos gratuitos, para pessoas de todas as idades. 

As atividades nas sete áreas artísticas são desenvolvidas também para a cultura da infância, 

sendo que no ano de 2019 a Escola Livre de Artes está inovando e ampliando suas ações, 

com a realização de atividades em novas áreas, tais como as do Núcleo de Produção 

Digital, voltadas para a linguagem audiovisual. 

 

A ELA conta com uma equipe pedagógica formada por profissionais que dinamizam os 

processos formativos, conceituais e metodológicos, além da permanente reflexão em cada 

uma das linhas de atuação do projeto. Dispõe, ainda, de coordenadores (as) e professores 

(as) responsáveis por propor, acompanhar, realizar e avaliar os trabalhos desenvolvidos. 

Atualmente, em seu escopo de atuação, a ELA possui dois projetos estruturantes: o 

Integrarte e o Arena da Cultura. 

 

O público da Escola Livre de Artes Arena da Cultura é constituído em sua maioria por 

jovens e adultos, mas observa-se também a participação de pessoas da terceira idade e 

crianças. Algumas ações são destinadas para pessoas de todas as idades na mesma 

atividade, incluindo público infantil. São atendidas pessoas de diversos contextos culturais, 

valorizando a diversidade de gênero, étnica, etária; e com escolaridade e condição 

socioeconômica heterogêneas. 
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ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DA LEI ORGÂNICA 

 

CONCORRENCIA PÚBLICA   002/2018 

 Declaro, para os devidos fins, que os trabalhadores da              (Razão Social do 

Licitante)_____________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, sediada no    

__________(endereço completo)___________, envolvidos na execução do objeto da 

licitação mencionada acima não incorrem nas proibições previstas no artigo 49-B da Lei 

Orgânica deste Município, in verbis: 

 

Art. 49-B - Não poderão prestar serviço a órgãos e entidades do Município os trabalhadores 

das empresas contratadas declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada em 

julgado ou proferida por órgão colegiado relativa a, pelo menos, uma das seguintes 

situações: 

 

Art. 49-B - Acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº 23, de 14/09/2011 (Art. 2º) 

I - representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo 

de abuso do poder econômico ou político; 

II - condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração 

pública ou o patrimônio público. 

  

Parágrafo único - Ficam as empresas a que se refere o caput deste artigo obrigadas a 

apresentar ao contratante, antes do início da execução do contrato, declaração de que os 

trabalhadores que prestarão serviço ao Município não incorrem nas proibições de que trata 

este artigo. (NR) 

__________________, ______ de ___________________ de _______ 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO XI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 

 

 

À  

Fundação Municipal de Cultura - FMC 

Referência: Licitação: 

Concorrência nº XXX/XXXX 

 

 

Prezados Senhores,  

 

Apresentamos e submetemos à sua apreciação a Proposta Técnica relativa à Licitação em 

epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham 

a ser verificados nesta proposta técnica.  

 

Foram observados todos os quesitos e Critérios para Avaliação das Propostas Técnicas, 

deste Edital. 

 

 .................... ......................................................................................  

(objeto da licitação )  

 

Nome Social: 

Nome Civil: 

CPF: 

Endereço Completo: 

CEP: 

Telefone fixo: 
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Telefone celular: 

EMAIL: 

Fax: 

 

 

RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS  

Declaramos total concordância com os termos da Minuta de Contrato, parte 

integrante do Edital em referência, e de todas as condições da presente licitação.  

 

Belo Horizonte, ____ de _______ de 2019. 

 

 

 

Assinatura do representante legal  
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ANEXO XII 

 

MODELO DECLARAÇÃO NEGATIVA DE EMPREGO DE MENORES, 

 

CONCORRÊNCIA: XXX/XXXX 

 

...........................................................................(Razão Social), incrita no CNPJ sob o nº ( 

MATRIZ)............................................................., por intermédio de seu representante legal 

o ( a ) Sr 

(a)..............................................................................................................................................

.............................portador (a ) da Carteira de Identidade- RG nº 

...............................................................................e do CPF  

nº......................................Declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V,  

do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da 

Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos, assim como assume o 

compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo á sua habilitação.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 

 

Belo Horizonte, ____ de _______ de 2019. 

 

 

Assinatura do representante legal 

 

 

Obs: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO XIII 

 MINUTA CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE CULTURA E 

____________________________, PARA OS FINS 

QUE ESPECIFICA. CONCORRENCIA 002/2018 

PROCESSO Nº: 01.134.131/18-34 

 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, entidade integrante da Administração 

Indireta do Município de Belo Horizonte, inscrita no CNPJ sob o nº 07.252.975/0001-56, 

estabelecida na _____________________________________, na cidade de Belo 

Horizonte/MG, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu 

Presidente, Sra. Fabíola Moulin Mendonça, CPF N.º 540.794.626-20, RG N.º M-2.716.139 

- SSP-MG de um lado, e de outro, o Sr.(a).............., inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o 

nº................, Carteira de Identidade (se pessoa física) de nº.................., com endereço na 

Rua................, nº..............., CEP..........., cidade............., neste ato representada (se pessoa 

jurídica) por.............., portador(a) do CPF de nº................. e da Carteira de Identidade de 

nº.................., residente na Rua ..................., nº ........ , Bairro ........., CEP ..............., nesta 

capital, ......................, doravante denominado(a) parte CONTRATADA, celebram o 

presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em observância  ao EDITAL 

DE CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA O NUCLEO DE PRODUÇÃO 

DIGITAL PARA O ANO DE 2019 , decorrente da Concorrência Pública FMC nº 

002/2018, em conformidade com a de acordo com a Lei Federal nº8.666/1993, nº 

12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Decretos Municipais nº 15.113/2013, nº 

16.535/2016, nº 16.954/2018, nº16049/15 e Lei Municipal nº 9011/2005 mediante as 

seguintes cláusulas e condições, reciprocamente aceitas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente instrumento é ____ ________________________________, 
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conforme ficha de inscrição apresentada no processo em referência. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo da vigência de 3 (três) meses para o contrato celebrado, após  o recebimento da 

Nota de Empenho, podendo ser prorrogado por até 3( três) meses.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 

Pela realização do objeto descrito na cláusula primeira, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância de R$________(______) reais pelas horas/aulas, menos os 

impostos legais a serem deduzidos.  

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: Programática: 3103.0200.13.392.301.2.907.0002, Objeto de Gasto: 

339036; Item: 01 Aplicação/Fonte: 0300 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. Os CONTRATADOS deverão emitir documento fiscal de acordo com a legislação 

Estadual vigente, contendo a discriminação do objeto a que se referem.  

 

5.2. O documento fiscal deverá ser encaminhado ao responsável ou fiscal do contrato que 

deverá atestar a despesa, e enviar imediatamente, ao setor competente para pagamento, 

juntamente com Relatório de Desempenho do Fornecedor. 

 

5.3. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, pela Diretoria De Planejamento 

Gestão E Finanças, após a apresentação do documento fiscal devidamente atestado pelo 

responsável ou fiscal do contrato. 

 

5.4. Se houver alguma incorreção(ões) no documento fiscal e/ou na documentação que o 

acompanha, o (s) mesmo (s) será (ão) devolvido (s) para a(s) devida(s) correção(ões),será 
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contado a partir do atestado do documento fiscal reapresentado, em até 30 dias do 

atestamento definitivo da despesa.   

 

5.5. A pessoa jurídica selecionada deverá apresentar comprovante de inscrição, em situação 

regular, no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores (SUCAF) de Belo Horizonte 

quando solicitado pela Fundação Municipal de Cultura; 

 

5.6. Os participantes selecionados obrigam-se ainda, a manter, durante toda a execução das 

ações previstas no Edital, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

 

5.7.  A devolução do faturamento não aprovado pela FMC, em hipótese alguma, servirá de 

pretexto para que a Contratada suspenda ou interrompa a prestação dos serviços.  

 

5.8. Na hipótese da Contratada apresentar a Nota Fiscal incorreta, a quitação será 

postergada por tantos dias uteis quantos forem os de atraso na data de sua apresentação na 

forma correta, sem qualquer ônus adicional para a Contratante.  

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 6.1 Formalizar a relação com a Fundação Municipal de Cultura através da celebração de 

contrato de prestação de serviços;  

 

 6.2. Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

 

 6.3. Fornecer o serviço de acordo com o objeto contratado. 

 

 6.4. Executar o objeto, 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. 

 

 6.5. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, 
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taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal 

necessário à execução do objeto. 

 

6.6.Indicar um preposto responsável por todo o processo de comunicação com a 

CONTRATANTE na realização dos serviços contratados e demais assuntos 

relacionados ao objeto do contrato, a quem caberá:  

a) Comunicar a CONTRANTE toda e qualquer ocorrência relacionada com a 

execução dos serviços 

b) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica quanto aos acidentes de trabalho de que forem vítimas os seus 

empregados no desempenho dos serviços. 

 

6.7.Manter atualizados durante todo o período de vigência do contrato os documentos 

apresentados para registro no SUCAF, sob pena de suspensão dos pagamentos e ou 

rescisão contratual. 

 

6.8.Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no edital, em cumprimento ao disposto no inciso 

XIII do artigo 55 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

6.9.Prestar informações a contratante sempre que solicitado, de acordo com o definido 

neste contrato. 

6.10. A inadimplência da contratada com referência aos encargos estabelecidos neste 

contrato não transfere à Fundação Municipal de Cultura ou ao Município de Belo 

Horizonte a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 

contratado. 
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6.11. Relatar a contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude da 

prestação de serviço e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas 

reclamações se obriga prontamente a atender. 

6.12. Não transferir ou ceder o presente contrato a terceiros. 

6.13. Não caucionar ou utilizar o presente contrato em favor de terceiros, no todo ou em 

parte, sem o prévio consentimento da contratante. 

6.14. Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira 

6.15. Acatar as orientações da contratante, prestando os esclarecimentos e atendendo as 

reclamações formuladas. 

6.16. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem da 

contratante ou a terceiros, decorrentes da incompatibilidade de ação ou omissão, 

independentemente de culpa ou dolo, procedendo imediatamente aos reparos ou 

indenizações cabíveis, e assumindo inteiramente o ônus decorrente; 

 

6.17. Contratar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados e 

subcontratados necessários à execução dos serviços, adequadamente capacitados, com 

experiência compatível com a atividade a ser exercida, cabendo à contratada responder 

por todos os custos de verbas trabalhistas e encargos sociais e fiscais previstos na 

legislação vigente, sem qualquer solidariedade da contratante. 

6.18. Executar o serviço conforme local descrito no Anexo do contrato.  

6.19. Providenciar imediata correção das irregularidades apontadas pela 

CONTRATANTE, quanto à execução dos serviços. 

6.20.  Em caso de classificação, o/a proponente concorda, caso a Comissão Especial de 

Avaliação julgue procedente, em acatar sugestões de ajustes e adaptações em sua 

proposta para que ela possa ser melhor integrada ao conjunto de cursos e modelos que 

constituem o escopo de formação oferecido pelo Núcleo de Produção Digital.  
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6.21. Os Cursos serão realizados em centros culturais, Centro de Referencia da 

Juventude, Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural e Museu da Imagem e do 

Som (Sede e MISCST), equipamento publico da Prefeitura de Belo Horizonte 

localizados nas diversas regiões da cidade de Belo Horizonte, conforme anexo do 

contrato. O proponente deve esta ciente sobre a necessidade de se locomover entre estes 

equipamentos, sendo de sua total responsabilidade arcar os cursos de locomoção.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1.  Formalizar a relação com os instrutores selecionados através da celebração de contrato 

de prestação de serviços;  

7.2. Indicar o prazo de vigência de 3 ( três) meses para o contrato celebrado com cada 

instrutor, podendo o mesmo ser prorrogado por até 3 ( três) meses;  

7.3. – Fiscalizar e acompanhar o trabalho desenvolvido pelos CONTRATADOS. 

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

setor competente. 

7.5 – Indicar os servidores que serão responsáveis por acompanhar a execução do serviço. 

7.6 – Realizar o pagamento do contrato efetuando as devidas retenções legais. 

7.7 – Atualização monetária de 0,02% ao dia, em caso de atraso no pagamento, por culpa 

do Contratante.  

7.8 Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente 

uniformizados, aos locais da prestação de serviços. 

7.9. Notificar a CONTRATADA, sempre por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir 

defeitos ou irregularidades encontradas na prestação dos serviços. 

7.10. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado;  

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVA 

 

8.1 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 
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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: 

8.1.1 – Advertência. 

8.1.2 – 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; 

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 Secretaria 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 Secretaria 

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 

http://www.cmbh.mg.gov.br/#_blank
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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 
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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; 

ou 

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for 

descumprida 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. 

8.1.3 – 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. 

8.1.4 – 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 Secretaria 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. 

8.1.5 – 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, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

8.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Diretor competente. 

8.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do pagamento 

imediatamente subsequente á sua aplicação.  

8.2.2. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretario 

Municipal Adjunto competente ou autoridade competente que o substitua. 

8.3. Na aplicação das penalidades será facultada a defesa previa no respectivo processo, no 

prazo de 5( cinco) dias uteis. 
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8.3.1 No caso de aplicação das penalidades previstas no subitem anterior será concedido 

prazo de 10( dez) dias uteis para apresentação de recurso. 

8.4 – 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. 

8.4.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os 

prazos para defesa e recursos aplicáveis á pena mais gravosa.  

8.5 – 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. 

8.6 – 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. 

8.7 – O desempenho insatisfatório do contratado será anotado em sua ficha cadastral, 

nos termos do art. 24 do Decreto Municipal nº 11.245/03. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO 

  

9.1 O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de qualquer aviso ou 

notificação judicial ou extrajudicial, e sem direito a qualquer indenização, no caso de 

descumprimento de qualquer de suas disposições pela CONTRATADA, se esta, notificada 

da falta cometida, não corrigi-la no prazo estabelecido na notificação. 

9.2 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na legislação, desde 

que formalmente motivado nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla 

defesa, bem como nas hipóteses de a Contratada: 

  

a) Desídia da CONTRATADA na execução do objeto do presente contrato, 

comprovada mediante inobservância das recomendações da CONTRATANTE 

concernentes ao cumprimento de suas normas operacionais durante a execução; 

b) Deixar a CONTRATADA de honrar seus compromissos perante a 
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CONTRATANTE; 

c) Infringir a CONTRATADA qualquer das cláusulas ou condições do Contrato; 

d) Deixar a CONTRATADA de observar o nível de qualidade proposto ou exigível 

para a prestação dos serviços contratados; 

e) Deixar a CONTRATADA de executar o serviço, mesmo por motivo de força maior, 

abandonando-o ou suspendendo-o, fato que deverá ser previamente ou 

imediatamente comunicado à CONTRATANTE. 

f) Transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte; 

g) Entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se; 

h) Agir como dolo, imperícia ou imprudência relativamente ás obrigações contratuais;  

i) Deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhista,  

tributarias e sociais,  

j) Ser declarada e/ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração 

Municipal. 

k) Subcontratar total ou parcial o objeto contratado, salvo se expressamente autorizado 

pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade da 

Contratada. 

l) Associar-se com outrem, bem como realizar fusão, cisão ou incorporação, salvo com 

expressa autorização do Contratante. 

  

9.3 No caso de descumprimento pela CONTRATADA das suas obrigações contratuais ou 

legais, a CONTRATANTE poderá tomar as medidas previstas no artigo 80 da Lei 

8.666/1993. 

  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO 

  

Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE, devidamente 

justificado quando o interesse público assim o exigir, sem indenização à CONTRATADA, 

a não ser em caso de dano efetivo disso resultante, conforme §2º do art. 79 da Lei n. 
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8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE 

11.1. Por se tratar de serviço não contínuo, o valor contratual será fixo e irreajustável em 

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

11.2. Fica vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa do contrato, que implique 

custos adicionais. 

§  1º  - Inclui-se na vedação, a repactuação/revisão de preços. 

§  2º  - Não constitui alteração contratual vedada o reajuste de preços previsto 

contratualmente. 

§ 3º -Excetuam-se da regra as alterações autorizadas prévia e expressamente pelo 

Representante Legal da CONTRATANTE, em processo próprio, com a justificativa 

da imprescindibilidade da alteração contratual para se atingir o interesse público. 

  

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

12.1 A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, ceder ou transferir, no todo ou 

em parte, os direitos relativos ao presente contrato, ou alterar a atividade nele prevista, sob 

pena de rescisão e indenização por perdas e danos. 

12.2 As atribuições e responsabilidades da CONTRATADA não poderão ser objeto de 

cessão ou transferência a qualquer outra pessoa, física ou jurídica. 

12.3. A estrutura física somente poderá ser utilizada para consecução do objeto deste 

instrumento, sendo vedado à CONTRATADA utilizá-la para outros fins. 

 12.4. Toda a atividade referente a cada curso deverá ser acompanhada por equipe de 

monitoramento da FMC. 

12.5 A CONTRATANTE não se responsabiliza por quaisquer perdas, danos, extravios ou 

desaparecimento de objetos de uso pessoal pertencentes à CONTRATADA ou à sua equipe 

durante a ocupação do equipamento cultural ou local da apresentação. 

12.6. Fica a CONTRATADA obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
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qualificação exigidas na licitação.   

12.7. A presente contratação não configura vínculo empregatício de qualquer natureza, nem 

gera qualquer tipo de obrigação trabalhista ou previdenciária para a CONTRATANTE. 

12.8. São partes integrantes deste contrato o edital de concorrência e a proposta 

apresentada pela CONTRATADA. 

12.9. As cláusulas e condições estabelecidas no presente contrato poderão ser alteradas 

mediante a celebração de termo aditivo, respeitado o edital de licitação e a legislação 

aplicável. 

12.10. Aplica-se à execução deste contrato, especialmente aos casos omissos, a Lei Federal 

n.º 8.666/1993 e o Decreto Municipal nº 10.710/2001, incluindo as alterações posteriores, 

sem prejuízo das demais normas aplicáveis ao caso. 

12.11 A tolerância do Contratante com qualquer atraso ou inadimplência por parte da 

Contratada, não importará da forma alguma em alteração ou novação. 

12.12.  A publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município 

correra por conta e ônus da Administração Municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte/MG, renunciando a qualquer outro por 

mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do 

presente instrumento, caso as mesmas não tenham sido resolvidas de comum acordo entre 

as partes. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de contrato em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus 

jurídicos efeitos. 

Belo Horizonte, ............. de ............................... de 2019. 

 .................................................................... 

Presidente da Fundação Municipal de Cultura 

 .................................................................... 

Contratada 
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Testemunhas: 

 Nome: .................................................................... RG nº: ............................ 

Nome: .................................................................... RG nº: ............................ 

 

Edital publicado no Diário Oficial do Município de xx/xx/xxxx 
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ANEXO DO CONTRATO 

DETALHAMENTO DO CURSO E LOCAIS PARA EXECUÇÃO DO CURSO 

Curso 1 – ANÁLISE DE FILMES E CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA 

Carga horária*: 40 horas/ aula 

Vagas para alunos: 40  

Ementa: Sessões de filmes com análise da linguagem cinematográfica, a relação entre os 

elementos e o contexto da obra. Estudo do papel da crítica no cenário cinematográfico e 

produção de textos. 

Principais tópicos: Estrutura do filme; Estilos e Gêneros de Cinema; Produção de crítica 

para as diferentes mídias (jornais, revistas, sites); Panorama do Cinema Mundial; 

Interpretação e Produção Textual; Política e Cinema; Pesquisas Temáticas. 

 

Curso 2 – REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL  

Carga horária*: 140 horas/aula 

Vagas para alunos: 15  

 Módulo I – Roteiro (20 h/a) 

Ementa: Aspectos teóricos e práticos da construção do roteiro cinematográfico.  

Principais tópicos: Adaptação; Criação; Estrutura dramática; Formas de escrita de Roteiro; 

Roteiro de documentário; Storyboard para animação; Desenvolvimento de roteiro: tema, 

sinopse, argumento, criação de personagens, redação de diálogos, tratamentos. 

 Módulo II - Fotografia e Iluminação (40 h/a) 

Ementa: Introdução às técnicas e conceitos da fotografia e a iluminação com ênfase no 

manuseio de equipamentos e aprofundamento teórico. 

Principais tópicos: Foto fixa; Suporte analógico e suporte digital; Princípios de 

composição; Cor; Introdução ao tratamento digital; Estéticas; Enquadramento em relação à 

montagem; Semiótica aplicada à fotografia; Equipamentos e aspectos técnicos; Lentes; 

Iluminação de set; Luz natural; Eletricidade. 

 Módulo III - Direção de arte e cenografia (40 h/a) 

Ementa: Introdução aos aspectos teóricos e práticos da direção de arte e a realização da 
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cenografia de um filme orientada à execução de um trabalho prático final. 

Principais tópicos: Desenho técnico e artístico; Objetos de cena; Análise de roteiro; 

Pesquisa de materiais; Composição de cores; Set e locações; Figurino e maquiagem; 

Princípios de iluminação; Direção de arte integrada à criação do sentido cinematográfico. 

 Módulo IV – Direção (40 h/a) 

Ementa: Demonstrar os princípios básicos que envolvem o trabalho de um diretor, desde os 

aspectos estéticos até os técnicos. 

Principais tópicos: Conceito de realizador cinematográfico; Técnicas de encenação e 

continuidade; Aspectos básicos de preparação e direção de atores; Cadeia produtiva; 

Noções de fotográfica e montagem; Decupagem técnica; Linguagem cinematográfica; 

Sequências, cenas e planos; Técnicas de entrevista para documentário; Adaptação de 

roteiro.  

 

Curso 3 – EDIÇÃO, SOM E FINALIZAÇÃO.  

Carga horária *: 90 horas/aula 

Vagas para alunos: 8 

 Módulo I - Montagem e Software de Edição (40 h/a) 

Ementa: Introdução aos princípios e à história da montagem cinematográfica através da 

análise de exemplos, a discussão de conceitos teóricos e a prática com softwares de edição 

não linear. 

Principais tópicos: Principais estilos de montagem; Teoria e prática da montagem; A 

montagem do documentário; Edição de vídeo linear e não linear; Introdução aos softwares 

de edição (Premiere, Final Cut, Avid). 

 Módulo II - Captação de Áudio, Edição de Som e Design de Som (40 h/a) 

Ementa: Familiarização com a dimensão sonora do cinema através de trabalhos práticos 

sobre as diversas técnicas de captação, geração, design, tratamento e montagem de áudio. 

Principais tópicos: Técnicas, estética e problemáticas da captação de som direto; 

Equipamentos e aspectos técnicos; Trilha sonora; Sonoplastia; Introdução a softwares de 

tratamento, edição e mixagem; A linguagem sonora no cinema; Bancos de som; Dublagem; 
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Foley. 

 Módulo III – Pós-produção e finalização (40 h/a) 

Ementa: Prática integrada das diversas técnicas de edição de áudio e vídeo voltadas à 

finalização da obra audiovisual. 

Principais tópicos: Tratamentos visuais; Efeitos especiais; Edição; Computação gráfica; 

Créditos; Legendagem; Dublagem; Mixagem de som; Renderização; Softwares específicos; 

Faixas de Acessibilidade.  

 

Curso 4 – PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL  

Carga horária *: 60 horas / aula 

Vagas para alunos: 20 

 Módulo I - Pré-produção e Produção (40 h/a) 

Ementa: Aborda aspectos da pré-produção, desde o planejamento, orçamento e captação de 

recurso, até a produção de locação, produção de elenco e produção de arte, logística de 

filmagem, etc.  

Principais tópicos: O rol do produtor; A empresa produtora; Legislação cinematográfica; 

Orçamento; Redação de projetos; Planejamento e logística; Heurística; Pesquisa de 

locação; Formação de equipe de rodagem; Design de produção; Formas de patrocínio; 

Aspectos laborais. 

 Módulo II - Divulgação, distribuição e exibição (20 h/a) 

Ementa: Conhecimento sobre os diferentes caminhos de um filme depois de finalizado. 

Compreensão dos diferentes mecanismos de distribuição e divulgação existentes e do 

funcionamento do circuito exibidor nacional e internacional. 

Principais tópicos: As Distribuidoras Brasileiras; O circuito exibidor (festivais e salas de 

cinema); Exibição em Novas Mídias; Estratégias de divulgação; Mecanismos de 

distribuição; Apoios a participação de filmes brasileiros em festivais nacionais e 

internacionais; Formalização e retorno financeiro do filme; Formatos de exibição; 

Conceitos básicos sobre o Direito do Entretenimento. 
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Curso 5 – ATUAÇÃO E DIREÇÃO DE ATORES 

Carga horária em sala de aula*: 20 horas/aula 

Vagas para alunos: 15 

Ementa: Exploração da problemática da atuação para cinema, aplicando a teoria na 

execução de cenas com atores e não atores e propiciando experiências esclarecedoras sobre 

a natureza particular da atividade do ator no cinema e sobre o papel do preparador de 

elenco 

Principais tópicos: Análise de roteiro; Técnicas e estilos de atuação; A atuação naturalista 

no cinema; Sistema das ações físicas; O ator como dramaturgo; Improvisação e ensaio; 

Preparação de cenas; Criação do personagem; Consciência corporal; O ator no set; 

Técnicas de casting; A relação entre o diretor e o ator; Atores e não-atores; A relação com 

a câmera. 

 

Curso 6 - TÉCNICAS DE ANIMAÇÃO 

Carga horária *: 16 horas/aula 

Vagas para alunos: 8 

Ementa: Apresentar as diferentes técnicas de animação existentes, com exercícios práticos 

que desenvolvam as habilidades necessárias para se produzir filmes de animação.  

Principais tópicos: Panorama da Animação Nacional e Internacional; Design e Animação 

de Personagens; Introdução às diversas técnicas de animação (stop motion, recorte, areia, 

massa, pixilation, animação digital, desenho); Roteiro visual (storyboard e animatics); 

Apresentação dos principais softwares de animação. 

 

Curso 7 - PRESERVAÇÃO E TRABALHO COM ACERVO
2
 

Carga horária *: 20 horas/aula 

Vagas para alunos: 10 

Ementa: Introdução às técnicas de restauração e preservação de filmes analógicos e digitais 

e às possibilidades de criação com materiais de acervo. 

Principais tópicos: Técnicas de preservação e restauração de filmes; Instituições de 
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Preservação e Acervo; Mecanismos de pesquisa em acervos; Formatos digitais e 

analógicos; Relevância da preservação para a memória; Catalogação e Acesso; Produção 

de filmes com imagens de arquivo; Preservação nas Novas Mídias; Relação da Preservação 

com as etapas de produção, distribuição e exibição. 

*A carga horária em sala de aula corresponde à 75% do serviço. Os outros 25% serão 

dedicados a atividades extra classe.  

 

Os serviços executados serão em pelo menos em um dos locais citados abaixo: 

Museu da Imagem e do Som  Av. Alvares Cabral, 560, Bairro Lourdes, 

Belo Horizonte, MG. Cep: 30170-002 

Mis Cine Santa Tereza Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza 

Núcleo de Formação e Criação Artística e 

Cultural 

Avenida dos Andradas, 367, 2º andar, sls 

301 a 350 – Centro –3277-4644 

Centro Cultural Alto Vera Cruz Rua Padre Júlio Maria, 1577 – Alto Vera 

Cruz – 3277-5312 

Centro Cultural Bairro das Indústrias Rua dos Industriários, 289 – Bairro das 

Indústrias - 3277-9176 

Centro Cultural Jardim Guanabara Rua João Álvares Cabral, 277 – Jardim 

Guanabara – 3277-6703 

Centro Cultural Liberalino Alves de 

Oliveira 

Avenida Presidente Antônio Carlos, 821 – 

Lagoinha – 3277-6077 

Centro Cultural Lindéia Regina Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 445 – 

Regina – 3277-1515 

Centro Cultural Nordeste – Usina de 

Cultura 

Rua Dom Cabral, 765 – Bairro Ipiranga - 

3277 6052 

Centro Cultural Padre Eustáquio Rua Jacutinga, 821 – Padre Eustáquio – 

3277-8394 

Centro Cultural Pampulha Rua Expedicionário Paulo de Souza, 185 – 

Urca – 3277-9292 
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Centro Cultural Salgado Filho Rua Nova Ponte, 22 – Salgado Filho –  

3277-9625 

Centro Cultural São Bernardo Rua Edna Quintel, 320 – São Bernardo – 

3277-7416 

Centro Cultural São Geraldo Avenida Silva Alvarenga, 548 – São Geraldo 

– 3277-5648 

Centro Cultural Urucuia Rua W3, 500 – Urucuia – 3277-1531 

Centro Cultural Venda Nova Rua José Ferreira Santos, 184 – Novo 

Letícia – 3277-5533 

Centro Cultural Vila Fátima Rua São Miguel Arcanjo, 215 – Vila Nossa 

Senhora de Fátima – 3277-8193 

Centro Cultural Vila Marçola Rua Mangabeira de Serra, 320 – Serra – 

3277-5250 

Centro Cultural Vila Santa Rita Rua Ana Rafael dos Santos, 149 – Vila 

Santa Rita – 3277-1519 

Centro Cultural Zilah Spósito Rua Carnaúba, 286 – Conjunto Zilah 

Spósito/Jaqueline – 3277-5498 

Centro de Referência da Cultura Popular e 

Tradicional Lagoa do Nado 

Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904 

– 

Itapoã – 3277-7420 

Centro de Referência da Juventude - CRJ Praça Rui Barbosa, 50 – Centro- 3277-9795 

 


