
                                                         EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO FMC Nº 007/2019

PROCESSO Nº 01-061.364/19-11

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS ARTÍSTICAS, PARA COMPOR O VI
FESTIVAL DESCONTORNO CULTURAL

PREÂMBULO: A Presidenta da Fundação Municipal de Cultura – FMC, no uso de suas atribuições, com fulcro

na  Lei  Orgânica  do  Município  de Belo  Horizonte,  Leis  Municipais  10.854/15 e  11.065/17 e  no  Decreto

Municipal  nº  17.140/19,  torna  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  o  presente  Chamamento

Público  para  SELEÇÃO  DE  PROPOSTAS  ARTÍSTICAS,  PARA  COMPOR  O  VI  FESTIVAL  DESCONTORNO

CULTURAL, nos termos e condições previstas no presente Edital e observadas as disposições da Lei federal

8.666/93, no que lhe for aplicável.

1 - DO OBJETO: 

1.1 Cons7tui objeto do presente Chamamento Público, a Seleção de 68 (sessenta e oito) propostas ar<s7cas,

sendo 34 de música e 34 de artes cênicas (teatro, circo, dança, contação de histórias), para apresentação nas

comunidades ou microrregiões, fomentando a atuação de ar7stas locais.

1.2  As  apresentações  serão  gratuitas  ao  público  e  acontecerão  nos  17  Centros  Culturais  da  Fundação

Municipal de Cultura (conferir anexo I) e no baixio do Viaduto Santa Tereza, nos dias 04, 05 e 06 de outubro

de 2019. 

1.3 O Quadro de Programação será estabelecido pela Comissão de Avaliação nos quan7ta7vos previstos

abaixo:

 

CATEGORIAS NÚMERO DE

PROPOSTAS

APRESENTAÇÕES POR PROPOSTA

Artes cênicas 34 1

Música 34 1

1.4 A programação do palco do baixio do viaduto Santa Tereza será composta por meio de contrapar7da dos

grupos selecionados, em conformidade com o item 13 deste Edital. 

1.5 Toda estrutura de palco, som e luz será fornecida pela FMC, salvo casos específicos.
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1.6  A  Comissão  de  Avaliação  definirá  o  dia,  local  e  ordem  das  apresentações,  conforme  o  perfil  e

direcionamento ar<s7co de cada palco.

2 – DAS INSCRIÇÕES

2.1  As inscrições de propostas para o VI Fes7val Descontorno Cultural devem ser feitas exclusivamente pela

internet.

2.2  O período de inscrição será entre os dias 10/08/2019  ao dia 25/08/2019 às 23:59h.

2.3  Só serão aceitas as inscrições realizadas até o úl7mo dia do prazo previsto.

2.4 As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas através do website    pbh.gov.br/descontorno      mediante

o  preenchimento  do  formulário  de  inscrição,  disponível  nesta  plataforma.  O  preenchimento  incorreto

implicará na automá7ca desclassificação do proponente.

2.5 Como complemento de informação das propostas, poderão ser apresentados links de consultas para

sites de compar7lhamento de arquivos pela Internet (youtube, facebook, instagram, etc.), que deverão ser

citados no próprio formulário de inscrição de propostas da VI Edição do Fes7val Descontorno Cultural.

2.6 O proponente declara, na inscrição, como verdadeiros os documentos e informações enviadas, sob pena

de responsabilidade cível e criminal.

2.7 Não serão aceitas, em nenhuma hipótese, propostas impressas ou manuscritas enviadas pelo correio ou

entregues pessoalmente.

2.8 Não serão aceitas as inscrições que não atendam aos requisitos deste regulamento nem aquelas que

forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos.

 2.9 O ato de inscrição implica a plena aceitação, por parte dos candidatos, dos termos con7dos deste Edital,

bem como a autorização para publicação, uso e divulgação dos espetáculos  selecionados,  sem que isso

acarrete qualquer 7po de ônus para a FMC.

2.10 Cada  candidato  poderá  inscrever  somente  01  (uma)  proposta.  Os  candidatos  que  optarem  pela

modalidade “Grupo de Pessoas Físicas” deverão atentar-se ao fato de que cada um dos integrantes será

considerado proponente.  

2.11  No  caso  do  proponente  apresentar  duas  propostas,  prevalecerá  para  fins  de  seleção  a  primeira

proposta protocolada, excluindo-se a segunda.

2.12 Em conformidade com o 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 traves7 ou transexual se iden7fica e é

socialmente reconhecida. O nome civil deverá constar do formulário para fins administra7vos internos.

2.13 A data de abertura das propostas será publicada no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte –

DOM.

Fundação Municipal de Cultura – Diretoria de Promoção das Artes
Rua  da Bahia, 888 - Centro – Belo Horizonte – MG 



3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Para par7cipação no presente Chamamento poderão inscrever-se como proponentes:

3.1.1 Pessoa  Física  Individual:  quando  o  proponente  se  apresenta  individualmente.  Neste  caso,  o

proponente não poderá representar grupo, mas tão somente a si próprio.

3.1.2 Cole;vo de Ar;stas de Pessoas Físicas:  quando a apresentação é realizada por um grupo de ar7stas

que não tenha cons7tuído uma Pessoa Jurídica para tal. Neste caso, todos os integrantes são considerados

proponentes e se responsabilizam perante a Fundação Municipal de Cultura pela apresentação como um

todo, nos moldes do Código Civil de 2002, ar7gos 986 a 990.

3.1.3 Microempreendedor Individual-MEI: quando o proponente se apresenta individualmente em cena. No

caso de MEI, o proponente não poderá representar grupo, mas tão somente a ele próprio, nos limites da Lei

Complementar  128/2008.  Só  serão  aceitas  propostas  de  a7vidades  permi7das  pela  LC  128/2008

(cantor/músico independente, humorista e contador de história e outras ali descritas e compa<veis com

esse termo), executadas pelo próprio proponente.

3.2 Para par7cipação no presente Chamamento Público todos os ar7stas devem  comprovar o mínimo de

dois  anos  de  atuação,  por  meio  de declaração  emi7da  por  en7dade  comunitária,  centros  culturais,  ou

clipping ar<s7co comprovando no mínimo 05 apresentações. 

3.3 A comprovação do item 3.2, deverá ser realizada no formulário de inscrição do item 2.4. 

3.4  Não poderão apresentar propostas:

a) O  Prefeito,  o  Vice-Prefeito,  os  Vereadores,  os  ocupantes  de  cargo  em  comissão  ou

função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco,

afim ou  consanguíneo,  até  o  segundo  grau,  ou por  adoção,  e  servidores  públicos  e

empregados públicos municipais.

b) Servidores públicos efe7vos, empregados públicos ou aqueles que exerçam, mesmo que

transitoriamente,  função pública,  com ou sem remuneração, vinculados à   Fundação

Municipal  de  Cultura,  à  Secretaria  Municipal  de  Cultura,  membros  do  Conselho

Municipal de Polí7ca Cultural, da Câmara de Fomento da Cultura Municipal, do Conselho

Delibera7vo  do  Patrimônio  Cultural  do  Município  de  Belo  Horizonte  e  membros  do

Conselho Curador e do Conselho Fiscal da Fundação Municipal de Cultura;

c) Empreendedor  de  projeto  cultural  anteriormente  beneficiado  pela  Lei  Municipal  de

Incen7vo à Cultura ou qualquer outro mecanismo de fomento da Secretaria Municipal

de  Cultura  e  da  Fundação  Municipal  de  Cultura  que  não  tenha  prestado  contas  de
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projetos ou que possua prestação de contas indeferida e não as tenha regularizado até a

data de encerramento das inscrições previstas no presente Chamamento. 

d) Ainda que inscritos e selecionados, não serão formalizados Termos de Compromissosl

com Proponentes que estejam inadimplentes com a Secretaria Municipal de Cultura ou

com a Fundação Municipal de Cultura na época da contratação ou que não atendam a

quaisquer outros requisitos exigidos pelo chamamento.

4 – PAGAMENTO

Para cada proposta selecionada será pago o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

4.1 – O proponente selecionado deverá emi7r documento fiscal de acordo com a legislação Estadual vigente,

contendo a discriminação do objeto a que se referem.

4.2 – O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças,

DPGF/FMC, após a apresentação do documento fiscal, devidamente atestado pelo responsável indicado no

item 17.3 deste Edital.

4.3 – Se houver alguma incorreção no documento fiscal e/ou na documentação que o acompanha, o mesmo

será devolvido para a devida correção e o prazo constante do subitem anterior será contado a par7r da

reapresentação documento fiscal atestado.

5 –  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correspondentes à execução deste fomento correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária:

3103.5002.13.392.154.2.371.0004.339036.07.0300.100

3103.5002.13.392.154.2.371.0004.339039.22.0300.100

6 – DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 As  propostas  serão  avaliadas  por  uma Comissão  Paritária  de  Avaliação  e  Seleção,  composta  por  4

(quatro)  membros  da  sociedade  civil,  indicados pelas  comissões  locais  de  cultura  dos  centros  culturais

municipais, bem como 4 (quatro) membros da Diretoria de Promoção dos Direitos Culturais, indicados pela

Fundação Municipal de Cultura, 7tulares e seus respec7vos suplentes, designados, por meio de Portaria,

pela Presidenta da Fundação Municipal de Cultura: 

a)  01 (um) membro representante das Regionais Norte, Venda Nova e Pampulha;

b)  01 (um) membro representante das Regionais Barreiro e Oeste;

c)  01 (um) membro representante das Regionais Leste e Centro-Sul;

d)   01 (um) membro representante da Regional Noroeste e Nordeste;

e) 04 (quatro) membros representantes da Diretoria de Promoção dos Direitos Culturais. 

6.2 A presidência da comissão será exercida por membro da Diretoria de Promoção dos Direitos Culturais.
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6.3 No caso de comissões locais não enviarem os nomes de seus representantes em até uma semana, após o

oVcio enviado pela Fundação Municipal  de Cultura,  caberá à Presidenta da FMC designar  servidores da

fundação Municipal de Cultura.

 6.4  As  reuniões  da  Comissão  de  Avaliação  e  Seleção  serão  realizadas  com  a  maioria  simples  de  seus

membros e serão coordenadas e agendadas pelo seu Presidente, como também registradas em Atas.

6.5 Os integrantes da Comissão de Avaliação e Seleção poderão ser subs7tuídos a qualquer tempo, em caso

de impossibilidade de par7cipação, por outros profissionais igualmente capacitados, sendo esta subs7tuição

realizada pela Presidenta da Fundação Municipal de Cultura através de despacho que deverá ser inserido no

processo.

7 – DAS ETAPAS DO CHAMAMENTO

 O Presente chamamento público compreenderá as seguintes fases:

 1ª Etapa – Seleção de caráter classificatório e eliminatório.

2ª Etapa – Avaliação da documentação (habilitação).

8 -  DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

8.1 As propostas ar<s7cas serão classificadas por categoria, em ordem de pontuação decrescente, de acordo

com sua nota final.

8.2 O processo de seleção e classificação das propostas se dará de acordo com os critérios e pontuação

abaixo:

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

 Clareza, Obje;vidade e Suficiência das Informações 0 a 25

Qualidade ArJs;ca 0 a 25

Capacidade de Ar;culação Territorial 0 a 25

Adequação  e  Viabilidade  Física  em  Relação  aos

Espaços

0 a 25

TOTAL 100

 

8.3 Para fins de classificação a proposta deverá alcançar no mínimo 50% da pontuação geral.

8.4 O alcance da pontuação mínima para classificação não implica em seleção imediata.

8.5 A nota final de cada projeto será a média das notas dos membros da Comissão de Avaliação e Seleção.
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9 –      DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

9.1  Somente  após  a  publicação  final  da  fase  de  Seleção, de  caráter  classificatório  e  eliminatório, os

proponentes  aprovados deverão  apresentar  a  documentação  obrigatória  para  a  fase  de  avaliação  da

documentação, no prazo de 05 dias úteis após publicação do resultado.

9.2 Os proponentes selecionados deverão apresentar a documentação abaixo especificada, em 01 (hum)

envelope, lacrado e devidamente iden7ficado em sua parte externa e frontal com os seguintes dizeres:

 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2019

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE:

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

NOME ARTÍSTICO DO GRUPO OU DA COMPANHIA OU NOME SOCIAL:

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

9.3 Os documentos de habilitação a serem apresentados  pelos  proponentes selecionados na Segunda Etapa

são os seguintes:

9.3.1  SE MEI

a. Declaração que a pessoa jurídica não emprega menor, conforme Anexo II;

b. Declaração de Responsabilidade pela Autorização de Imagem dos Ar7stas, conforme Anexo III;

c. Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

d. O Microempreendedor Individual deverá apresentar Cer7ficado da Condição de MEI ;

e. Cópia da Carteira Iden7ficação (RG, passaporte, CNH, carteira profissional) e CPF do representante legal ;

f. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal (CND) de Belo Horizonte, assim como da Fazenda

Pública  Federal.  Acessíveis  através  dos  links:hYp://cndonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnline/

hYp://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/lista-de-servicos/cer7does-e-situacao-fiscal/cer7dao-de-

regularidade-fiscal;

g. Prova de Regularidade rela7va à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garan7a por Tempo de Serviço

(FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais ins7tuídos por lei;

h. Cer7dão Nega7va de Débitos Trabalhistas – CNDT;

i. Comprovante de endereço atual do(s) responsável(eis) pela administração.

9.3.2 SE PESSOA FÍSICA/ COLETIVO DE ARTISTAS DE PESSOAS FÍSICAS:

a. Declaração de Responsabilidade pela Autorização de Imagem dos Ar7stas, conforme Anexo  III;

b. Cópia do documento de iden;ficação - RG, Carteira Profissional, passaporte, CNH, carteira de órgão

ou Conselho de Classe;
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c. Cópia do cartão do CPF - caso o número do CPF conste no documento de iden7dade oficial, citado

na letra “b” não será necessário apresentar cópia do cartão de CPF;

d. Comprovante de residência de todos os integrantes e quando for o caso, do procurador – Serão

aceitos somente os seguintes documentos: contas de água, luz e telefone fixo ou móvel, contrato de

aluguel com firma reconhecida em cartório, boleto de cobrança de plano de saúde, condomínio,

financiamento imobiliário ou mensalidade escolar, fatura de cartão de crédito e extrato do FGTS

enviado pela CEF.

e. Cer7dão  Nega7va  de  Débitos  Trabalhistas  –  CNDT.  Acessível  através  do  link:

hYp://www.tst.jus.br/cer7dao;

f. Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal  (CND)  de  Belo  Horizonte  -  Cer7dão  de

Quitação  Plena,  sendo  aceita  a  cer7dão  posi7va  com  efeitos  de  nega7va.  Com  exceção  do

proponente, os integrantes da equipe que não residirem no município de Belo Horizonte, deverão

acrescentar a Cer7dão equivalente do município de sua residência sem, contudo, deixar de entregar

a de Belo Horizonte.

e. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal  - Cer7dão de Quitação Plena, sendo aceita a

cer7dão posi7va com efeitos de nega7va.

OBS:  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

iden7dade (RG, Passaporte, CNH, etc.) e cópia do CPF, todos em nome do terceiro com quem reside, além

de declaração do co-residente atestando o compar7lhamento de moradia.

9.4 Os  proponentes  classificados  na  categoria  COLETIVO  DE  ARTISTAS  DE  PESSOAS  FÍSICAS  deverão

apresentar a documentação acima referente a todos os proponentes.

9.5 Os envelopes deverão ser entregues na Rua da Bahia, 888 - 12º andar – sala 1205 - centro – BH/MG, aos

cuidados da Comissão de  Licitação, no horário das 9h às 11h30 e das 14hs às 17hs, de segunda a sexta feira,

exceto feriados e dias decretados ponto faculta7vo.

 9.6 A não apresentação de qualquer um dos documentos listados acima acarretará na Desabilitação da

proposta.

9.7 Não será aceita documentação incompleta ou fora do prazo de validade.

9.8 A avaliação da documentação de habilitação dos classificados será feita pela Comissão de Licitação da

Fundação Municipal de Cultura, nomeados pela Portaria nº 066, publicada no DOM do dia 11/09/2018.

10-  RECURSOS

10.1- O Proponente poderá apresentar recurso do resultado das etapas de seleção e habilitação no prazo de

05 (cinco) dias  úteis,  contados a  par7r da publicação no DOM - Diário Oficial  do Município,  devendo o

mesmo ser protocolado em envelope lacrado, contendo em sua parte externa e frontal:
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CHAMAMENTO PÚBLICO 007/2019/FMC
VI FESTIVAL DESCONTORNO CULTURAL

RECURSO
PROPONENTE:

10.2 A impugnação a recursos,  por parte dos interessados,  poderá ser realizada dentro do prazo de 05

(cinco) dias úteis, contados a par7r da publicação dos recursos, no Diário Oficial do Município.

10.3- Os recursos serão analisados pela Comissão que pra7cou o ato recorrido e, caso man7da a decisão,

serão subme7dos ao julgamento final da Presidência da Fundação Municipal de Cultura.

10.3.1 O recurso referente a fase de Seleção e Classificação deverá ser protocolado na Rua da Bahia, nº 888,

sala  11-05, Centro,  Belo Horizonte,  CEP 30.160-011, no horário das 10h às 12h e das 14hs às 17hs,  de

segunda a sexta feira, exceto feriados e dias decretados ponto faculta7vo 

10.3.2 Os recursos referentes à fase de Habilitação serão recebidos pela Comissão de Licitação, na  Rua da

Bahia, 888 - 12º andar – sala 1205 - centro – BH/MG,  no horário das 10h às 12h e das 14hs às 17hs, de

segunda a sexta feira, exceto feriados e dias decretados ponto faculta7vo.

10.4-  É  vedada,  na  fase de  recursos,  a  inclusão de  documentos  ou informações  que  deveriam  constar

originalmente da proposta no momento da inscrição.

10.5- Os recursos deverão ser entregues presencialmente

10.6. Não serão recebidos recursos enviados por correios, fax ou correio eletrônico.

10.7- A decisão dos recursos será publicada no Diário Oficial do Município.

11 - RESULTADO E     HOMOLOGAÇÃO   

11.1. Os resultados deste Chamamento Público serão publicados no Diário Oficial do Município – DOM.

11.2 Estando regular, esse Chamamento Público será homologado pela Presidência da Fundação Municipal

de Cultura, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação dos selecionados. 

12- FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO

12.1 Após a Publicação do Resultado final os proponentes selecionados serão convocados para assinatura do

Termo de Compromisso.

12.2 Em caso de desclassificação,  desistência  do proponente,  incompa7bilidade  ou descumprimento de

qualquer  exigência  apresentada  neste  instrumento,  será  convocada  a  proposta  subsequente  de  maior

pontuação, primando pela seleção de proponente na mesma modalidade ar<s7ca da desclassificada. Na

impossibilidade,  será  feita  convocação  de  proposta  de  maior  pontuação  subsequente  em  modalidade

diferente da desclassificada.

12.3 O Termo de compromisso deverá ser assinado no prazo máximo de 10 (dez) dias após a convocação,

sob a pena de transferência do período cedido para outro selecionado.

13 - DA CONTRAPARTIDA
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13.1 A programação do palco do baixio do viaduto Santa Tereza que será realizada no dia 04 de outubro,

será  composta  por  meio  de  contrapar7da,  através  da  apresentação  adicional de  8  (oito)  propostas

selecionadas mediante sorteio. 

13.2 As  demais  propostas  selecionadas  deverão  desenvolver  a  a7vidade  apresentada  no  formulário  de

inscrição, sendo ela ar<s7ca ou forma7va (palestra, apresentação ou oficina) em local e data a ser designado

pela Fundação Municipal de Cultura até Dezembro de 2019.

13.3 É imprescindível que o candidato apresente, NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, a a7vidade que realizará

como contrapar7da cultural, indicando:

a) Detalhamento da a7vidade cultural (palestra, apresentação ou oficina). 

b) De que modo comprovará a realização. 

13.4 A a7vidade de contrapar7da deverá estar relacionada às a7vidades apresentadas na proposta.

13.5 Todas as a7vidades de contrapar7da devem ser ofertadas ao público gratuitamente e devem ocorrer

nos equipamentos da Fundação Municipal de Cultura.

13.6 A a7vidade de contrapar7da será vistoriada “in loco” por representante da Fundação Municipal de

Cultura. 

13.7  A Fundação Municipal de Cultura poderá convocar os contemplados para um alinhamento quanto à

contrapar7da  a  ser  executada,  devendo  esta  possibilidade  resultar  da  ar7culação  direta  entre  o

contemplado e a Comissão de Avaliação. 

13.8 A recusa do cumprimento da contrapar7da implicará na proibição de par7cipação do ar7sta ou grupo 

de ar7stas, nos editais da Fundação Municipal de Cultura pelo período de 01 (um) ano.

14 – OBRIGAÇÕES DOS SELECIONADOS

14.1 – Assinar o Termo de Compromisso  junto a Fundação Municipal de Cultura e cumprir rigorosamente

todos os itens e prazos pactuados.

14.2 – Executar o serviço de acordo com o objeto do fomento.

14.3 – 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.

14.4  – Se apresentar no dia e local definido pela comissão de avaliação.

15 – OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

15.1 – Fiscalizar e acompanhar o cumprimento do objeto do Edital.

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

competente.

15.3 – Indicar os servidores que serão responsáveis pelo acompanhamento do cumprimento do objeto deste

Edital.

15.4 – Efetuar o pagamento do fomento efetuando as devidas retenções legais.

15.5 Toda estrutura de palco, som e luz será fornecida pela FMC, salvo casos específicos.
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16 – DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedado ao proponente subcontratar terceiros para execução do objeto deste Edital, sendo-lhe, portanto,

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

17  DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 A Fundação Municipal  de Cultura – FMC estará isenta de quaisquer obrigações trabalhistas,  cíveis,

tributárias, criminais e administra7vas decorrentes da relação do Proponente Selecionado com terceiros. 

17.2 Em caso de ocorrência de mo7vo de caso fortuito ou de força maior que impossibilite a apresentação

do  VI  Fes7val  do  Descontorno  Cultural,  nos  dias  e  horários  previstos  no  presente  chamamento  será

imediatamente comunicado aos interessados,  não podendo a Fundação Municipal de Cultura – FMC ser

responsabilizada por quaisquer danos. 

17.3 O Servidor Leandro Pereira Dias, BM 116.325-4, será responsável pelo acompanhamento e fiscalização

do cumprimento do objeto deste Edital.

17.4 O material constante das propostas classificadas não será devolvido. 

17.5 O ato de inscrição implica a plena aceitação, por parte dos candidatos, dos termos con7dos neste

Chamamento Público, bem como a autorização para publicação e uso de imagens e/ou material publicitário

para divulgação dos espetáculos selecionados, sem que isso acarrete qualquer 7po de ônus para a FMC.

18 -  Integram o presente chamamento: 

18.1 – Locais das apresentações  ar<s7cas - ANEXO I

18.2  Termo de Autorização de uso de imagem – ANEXO II

18.3  Declaração que a Pessoa Jurídica não emprega menor – Anexo III

18.4  Termo de Compromisso –Anexo IV

18.5  Formulário de Inscrição – O formulário de inscrição se encontra no link     pbh.gov.br/descontorno     ,  
devendo ser preenchido após leitura atenta deste Edital.

19.  O  presente  Chamamento  ficará  à  disposição  dos  interessados  no  seguinte  link:

hTps://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/fmc

20. Os casos omissos rela7vos a este chamamento serão resolvidos pela Comissão de Avaliação e Seleção,

ficando eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte, para dirimir eventuais questões  

Belo Horizonte, 10 de Julho de 2019

.
Fabíola Moulin Mendonça

Presidenta
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Anexo I
Centros culturais para 

apresentação arJs;ca

Centro Cultural Alto Vera Cruz

Centro Cultural Bairro das Indústrias

Centro Cultural Jardim Guanabara

Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira

Centro Cultural Lindeia Regina

Centro Cultural Padre Eustáquio

Centro Cultural Pampulha

Centro Cultural Salgado Filho

Centro Cultural São Bernardo

Centro Cultural São Geraldo

Centro Cultural Urucuia

Centro Cultural Venda Nova

Centro Cultural Vila Fá7ma

Centro Cultural Vila Marçola

Centro Cultural Vila Santa Rita

Centro Cultural Zilah Spósito

Usina de Cultura - Centro Cultural 

Nordeste
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Centro Cultural Alto Vera Cruz (CCAVC)

Endereço: Rua Padre Júlio Maria, 1577, Alto Vera Cruz

Regional: Leste Inauguração: 12/1996

O Centro Cultural Alto Vera Cruz tem na valorização da cultura local o cerne do seu trabalho,

apostando na transformação através da criação cultural e na promoção dos talentos nascidos

na região que representa. 

Telefone: 31 3277-5612

Site:  pbh.gov.br/descontorno 

E-mail: ccavc.fmc@pbh.gov.br 

Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª das 8h às 18h

Informações Adicionais:

Tel. da Biblioteca: 31 3277-5618

 

Facebook:

https://www.facebook.com/CentroCulturalAltoVeraCruz
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Centro Cultural Bairro das Indústrias

Endereço: Rua dos Industriários, 289, Bairro das Indústrias

Regional: Barreiro Inauguração: 10/2015

O Centro Cultural Bairro das Indústrias (CCBDI), na regional Barreiro, surgiu a partir de 

demanda da própria comunidade, que se mobilizou pela construção do Centro Cultural no 

Orçamento Participativo. O CCBDI conta em sua estrutura física com salas de telecentro, de 

artes cênicas e de oficinas de artes visuais, semiarena externa, auditório e área externa verde. 

Além disso, a Biblioteca Regional Bairro das Indústrias está localizada no prédio, que conta 

com escada, elevador, rampas, corrimãos e marcadores de chão para garantir a 

acessibilidade. 

Telefone: 31 3246-0339

31 3277-9176

Site:  pbh.gov.br/descontorno 

E-mail: ccbdi.fmc@pbh.gov.br 

Horário de Funcionamento: 3ª a 6ª das 8h às 19h, sáb. das 9h às13h

Informações Adicionais:

Facebook:

https://www.facebook.com/CentroCulturalBairrodasIndustrias
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Centro Cultural Jardim Guanabara (CCJG)

Endereço: Rua João Álvares Cabral, 277, Jardim Guanabara

Regional: Norte Inauguração: 12/2008

O Centro Cultural Jardim Guanabara incrementa a Regional Norte de Belo Horizonte, como um

espaço de produção, difusão,  incentivo  à leitura, e preservação da cultura local.  O espaço

possui biblioteca, hall para exposição, wi-fi, telecentro, auditório multiuso, sala para oficinas,

mini teatro de arena, praça de eventos e muito mais, tudo isso à disposição do cidadão.

Site:  pbh.gov.br/descontorno  

E-mail: ccjg.fmc@pbh.gov.br 

Horário de Funcionamento: 3ª a 6ª das 9h às 17h, sáb. das 9h às 13h

Informações Adicionais:

Telefones: 

31 3277-6703 (Administração)

31 3277-6651 (Biblioteca)

 

Facebook:

https://www.facebook.com/CentroCulturalBairrodasIndustrias
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Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira (CCLAO)

Endereço: Avenida Antônio Carlos, 821, Lagoinha - Mercado Popular da Lagoinha

Regional: Noroeste Inauguração: 07/1999

O Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira é um instrumento de implementação de políticas

públicas que visa democratizar a criação, difusão e circulação dos bens culturais. Tem como

missão ser referência para as expressividades locais, fomentando os grupos e viabilizando a

participação  da  comunidade  na  construção  das  políticas  públicas  de  cultura.  Está  situado

dentro do Mercado da Lagoinha e oferece atividades artísticas e culturais gratuitamente a toda

população.

Site:   pbh.gov.br/descontorno 

E-mail: cclao.fmc@pbh.gov.br 

Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª das 8h às 17h

Informações Adicionais:

Telefones: 

31 3277-6077 (Administração)

31 3277-6091 (Biblioteca)

 

Facebook:

https://www.facebook.com/CentroCulturalLiberalinoAlvesdeOliveira
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Centro Cultural Lindeia Regina (CCLR)

Endereço: Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 445, Regina

Regional: Barreiro Inauguração: 06/2008

O CCLR abre portas para discussões sobre a memória das comunidades locais, promovendo

uma  dinâmica  interessante  na  área  de  fronteira  entre  BH,  Contagem  e  Ibirité.  Lá  são

desenvolvidos projetos que valorizam a identidade da população e agregam usuários de todas

as idades.

Telefone: 31 3277-1515

31 3277-1547

Site:  pbh.gov.br/descontorno 

E-mail: cclr.fmc@pbh.gov.br 

Horário de Funcionamento: 3ª a 6ª das 8h às 20h, sáb. das 13h às 17h

Informações Adicionais:

https://www.facebook.com/CentroCulturalLindeiaRegina
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Centro Cultural Padre Eustáquio (CCPE)

Endereço: Rua Jacu;nga, 821, Padre Eustáquio

Regional: Noroeste Inauguração: 12/2008

De  fácil  acesso,  o  espaço  conta  com  um  intenso  fluxo  de  pessoas.  Estão  à  disposição

biblioteca, salas para oficinas de artes plásticas, cênicas e área livre. Conta com programação

cultural diversificada. Não deixe de conhecer.

Telefone: 31 3277-8394

31 3277-7269

Site:  pbh.gov.br/descontorno 

E-mail: ccpe.fmc@pbh.gov.br 

Horário de Funcionamento: 3ª a 6ª das 8h às 17h, sáb. das 9h às 12h

Informações Adicionais:

Facebook:

https://www.facebook.com/CentroCulturalPadreEustaquio
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Centro Cultural Pampulha (CCP)

Endereço: Rua Expedicionário Paulo de Souza, 185, Urca

Regional: Pampulha Inauguração: 10/2000

O Centro Cultural Pampulha procura capacitar e oferecer programação cultural aos moradores

da região, despertando neles a noção de cidadania, por meio de programas que permitam a

reflexão dos frequentadores, promovendo conhecimento e crescimento social.

Telefone: 31 3277-9292

31 3277-9293

Site:  pbh.gov.br/descontorno  

E-mail: ccp.fmc@pbh.gov.br 

Horário de Funcionamento: 3ª a 6ª das 9h às 17h e sáb. das 9h às 13h.

Informações Adicionais:

Telefones:

31 3277-9292 (Administração)

31 3277-9293 (Biblioteca)

Telecentro: de segunda a sexta, das 9h às 17h

 

Facebook:

https://www.facebook.com/centroculturalpampulha
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Centro Cultural Salgado Filho (CCSF)

Endereço: Rua Nova Ponte, 22, Salgado Filho

Regional: Oeste Inauguração: 12/2008

O espaço oferece um trabalho em prol do

desenvolvimento e compartilhamento das

artes  e  da  cultura.  Possui  um  auditório

multiuso,  biblioteca  e  sala  de  oficinas,

além  de  promover  a  cessão  de  espaço

para artistas e grupos.

Localização: Rua Nova Ponte, 22, Salgado

Filho

- como chegar

Horário: Segunda e terça, das 9h às

18h;  quarta,  das  9h  às

19h30;  quinta  e  sexta,  das

9h às 18h

Contato: ccsf.fmc@pbh.gov.br  -  Tel:

(31) 3277-9625
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Centro Cultural São Bernardo (CCSB)

Endereço: Rua Edna Quintel, 320, São Bernardo

Regional: Norte Inauguração: 12/1994

O Centro Cultural São Bernardo está de portas abertas para a população, com um trabalho que

colabora para a formação de indivíduos mais conscientes e criativos. Possui auditório para 100

pessoas, sala de oficinas e biblioteca.

Telefone: 31 3277-7416

Site:  pbh.gov.br/descontorno 

E-mail: ccsb@pbh.gov.br 

Capacidade: 100 pessoas 

Horário de Funcionamento: 3ª e 6ª das 9h às 17h; 4ª e 5ª das 9h às 21h, sáb. das 13 às 

17h

Informações Adicionais:

Está localizado na rua do Campo de Futebol do São Bernardo.

Facebook: 

https://www.facebook.com/CentroCulturalSaoBernardo.ccsb
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Centro Cultural São Geraldo (CCSG)

Endereço: Av. Silva Alvarenga, 548, São Geraldo

Regional: Leste Inauguração: 12/2009

Um lugar de convívio da comunidade. Assim pode ser descrito o Centro Cultural São Geraldo,

que oferta aos frequentadores uma programação cultural de ótima qualidade, num ambiente

preparado para todas as atividades oferecidas.

Telefone: 31 3277-5648

Site: pbh.gov.br/descontorno 

E-mail: ccsg.fmc@pbh.gov.br 

Horário de Funcionamento: 3ª a 6ª das 9h ás 19h.

Informações Adicionais:

Facebook:

http://www.facebook.com/CentroCulturalSaoGeraldo
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Centro Cultural Urucuia (CCU)

Endereço: Rua W3, 500, Urucuia

Regional: Barreiro Inauguração: 07/2008

O Centro Cultural  Urucuia  convida  a comunidade a participar  das  atividades oferecidas  no

espaço. Todo trabalho desenvolvido visa difundir,  fomentar e fortalecer as manifestações e

identidades culturais locais, acolhendo, sempre, as propostas da população

Telefone: 31 3277-1531

31 3277-1549

Site: pbh.gov.br/descontorno 

E-mail: ccu.fmc@pbh.gov.br 

Horário de Funcionamento: 3ª a 6ª das 9h às 19h

Informações Adicionais:

Facebook:

https://www.facebook.com/CentroCulturalUrucuia
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Centro Cultural Venda Nova (CCVN)

Endereço: Rua José Ferreira Santos, 184, Novo LeJcia

Regional: Venda Nova Inauguração: 08/2007

Construído com recursos do Orçamento Par7cipa7vo, o Centro Cultural Venda Nova (CCVN) foi

inaugurado em 12 de agosto de 2007 e surgiu do processo de luta popular por um espaço de

desenvolvimento e incen7vo à cultura em Venda Nova. O CCVN procura atender à demanda da

região com a promoção de a7vidades de formação da cidadania e ar<s7ca, fomento de ar7stas e

grupos, difusão cultural, incen7vo à leitura, valorização e fortalecimento do patrimônio cultural,

além de viabilizar o intercâmbio entre grupos culturais da capital e de outras localidades.

Tels.: (31) 3277-5533 e 3277-9504

E-mail: ccvn.fmc@pbh.gov.br

Ônibus: 601, 2224A, 2224C, 635 (Estação Venda Nova)

Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 17h; sábados, das 9h às 13h
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Centro Cultural Vila Fá;ma (CCVF)

Endereço: Rua São Miguel Arcanjo, 215, Vila Nossa Senhora de Fá;ma

Regional: Centro Sul Inauguração: 06/2008 Plano de Obras: Não

Programação diversificada e rica nunca vai faltar no Centro Cultural Vila Fátima, que convida

toda  a  comunidade  a  frequentar  o  espaço  e  participar  de  suas  atividades.

Projetos de ação cultural nas linhas de formação e difusão, nas diversas linguagens artísticas,

estão sempre presentes no CCVF.

Telefone: 31 3277-8193

Site: http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?

evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=fundacaocultura&tax=11331&lang=pt

_BR&pg=5520&taxp=0&

E-mail: ccvf.fmc@pbh.gov.br 

Horário de Funcionamento: 3ª a 6ª das 9h às 18h, sáb. das 9h às 17h

Informações Adicionais:

Facebook:

http://www.facebook.com/CentroCulturalVilaFatima
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Centro Cultural Vila Marçola (CCVM)

Endereço: Rua Mangabeira da Serra, 320, Serra

Regional: Centro Sul Inauguração: 08/2007 Plano de Obras: Não

O Centro Cultural Vila Marçola desenvolve projetos e práticas culturais e está de portas abertas

para a comunidade. No espaço são desenvolvidas ações de estímulo à circulação das artes e

da cultura, contemplando iniciativas de formação, difusão, incentivo à leitura e patrimônio.

Telefone: 31 3277-5250

Site: pbh.gov.br/descontorno 

E-mail: ccvm.fmc@pbh.gov.br 

Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª das 9h às 18h

Informações Adicionais:

Facebook:

http://www.facebook.com/CentroCulturalVilaMarcola.ccvm
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Centro Cultural Vila Santa Rita (CCVSR)

Endereço: Rua Ana Rafael dos Santos, 149, Vila Santa Rita

Regional: Barreiro Inauguração: 06/2008 Plano de Obras: Sim

Projetos de artes plásticas, dança, música, teatro e literatura, além de exposições e cessão de

espaço para grupos locais. Tudo isso está acessível  à população do CCVSR. Lá, crianças e

Adultos também têm acesso a uma biblioteca com diversas obras literárias.

Telefone: 31 3277-1519

31 3277-1534

Site: pbh.gov.br/descontorno 

E-mail: ccvsr.fmc@pbh.gov.br 

Horário de Funcionamento: 3ª a 6ª das 9h às 18h, sáb. das 9h às 12h

Informações Adicionais:

Facebook:

https://www.facebook.com/CentroCulturalVilaSantaRita
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Centro Cultural Zilah Spósito (CCZS)

Endereço: Rua Carnaúba, 286, Conjunto Zilah Spósito, Jaqueline

Regional: Norte Inauguração: 12/2000 Plano de Obras: Não

Originado  a  partir  de  uma  iniciativa  da  própria  comunidade,  o  Centro  Cultural  Zilah

Spósito (CCZS)  teve  seu  ambiente  reformado  recentemente,  com  a  ampliação  de  seus

espaços, para maior conforto para a realização de suas atividades. Possui uma biblioteca com

diversos livros, revistas, CD’s, DVD’s e material de apoio a pesquisas; galeria expositiva, sala

para realização de oficinas, exibições de vídeo e reuniões, proporcionando à população local

acesso a variadas linguagens artísticas e expressões culturais.

Telefone: 31 3277-5498

Site:  pbh.gov.br/descontorno 

E-mail: cczs.fmc@pbh.gov.br 

Horário de Funcionamento: 3ª a 6ª das 8h30 às 18h, sábado das 9h às 13h

Informações Adicionais:

Facebook:

https://www.facebook.com/CentroCultural.ZilahSposito
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Usina de Cultura - Centro Cultural Nordeste

Endereço: Rua Dom Cabral, 765, Ipiranga

Regional: Nordeste Inauguração: 12/2016 Plano de Obras: Não

Construído  em 1984, o antigo galpão da prefeitura,  com seus 2.700m²,  sendo

1.200m² de área construída (coberta) e 1.500m² de área externa, passa a serum

espaço de arte, cultura e convivência. E todo esse tamanho foi a inspiração para a

escolha do nome que remete a capacidade e a potência de se produzir energia.

A Usina de Cultura proporciona a seus frequentadores o contato com a literatura, a

música,  o teatro,  a  dança,  o  circo  e  artes  plásticas  e  visuais.  Além disso,  há

também uma academia a céu aberto, uma horta comunitária, um fogão à lenha e

um  telecentro.  Tudo  pensado  para  que  a  população  tenha  um  espaço  de

aprendizado  e  troca  de  experiências  que  envolva  o  convívio  entre  diferentes

gerações e o contato direto com artistas parceiros do centro cultural.

Horário: 

Segundas e quartas, das 8h às 22h; terças,  quintas e sextas,  das 8h às 18h;

sábados, das 8h às 12h.

Onde: 

Rua Dom Cabral, 765 – Bairro Ipiranga (8103, MOVE Cristiano Machado)

como chegar
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ANEXO II

CHAMAMENTO PÚBLICO 007/2019

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

DECLARAÇÃO

(nome do MEI), inscrição no CNPJ nº _________________ por intermédio de seu
representante      legal, o(a) Sr.(a)                                            ,  portador(a)  do  CPF
nº__________________________, DECLARA, para fins de cumprimento ao disposto
no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal,  que não emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos.

Ressalva: [ ]  emprega  menor,  a  partir  de  14  (quatorze)  anos,  na  condição  de
aprendiz.

(Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

DATA: ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA:
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ANEXO III

CHAMAMENTO PÚBLICO 007/2019

VI DESCONTORNO CULTURAL

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM DOS ARTISTAS

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM

DOS ARTISTAS

Declaro, sobre as penas da Lei, para fins do Chamamento Público para Seleção de

espetáculos para compor o VI Fes7val Descontorno Cultural, que sou o responsável

pela obtenção dos direitos de uso de imagem dos ar7stas retratados nas imagens

enviadas para divulgação do fes�val, assumindo todo e qualquer ônus referente ao

direito autoral que por ventura possa ocorrer.

DATA: ASSINATURA
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ANEXO IV

TERMO DE COMPROMISSO FORMALIZADO ENTRE

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ,   PARA

OS FINS QUE ESPECIFICA.

PROCESSO Nº: 01.061.364/19-11

CHAMAMENTO PÚBLICO 007/2019

IJ Nº:

A  FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA,  en7dade  integrante  da  Administração  Indireta  do

Município de Belo Horizonte, inscrita no CNPJ sob o número 07.252.975/0001-56, estabelecida na

Rua da Bahia, 888, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-011, neste ato representada por sua

Presidenta, Sra. Fabiola Moulin Mendonça, CPF nº. xxxxxxxxxx, RG nº. xxxxxxxxxxxxxxxxx,SSP/MG,

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

nº__________________  (se  pessoa  jurídica),  Carteira  de  Iden7dade  (se  pessoa  Vsica)  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

Iden7dade  de  nº__________________,  residente  na  Rua  __________________,  nº  ________,

Bairro  __________________,  CEP  _______,  nesta  capital,  __________________,  doravante

denominado(a)  PROPONENTE,  celebram  o  presente  TERMO  DE  COMPROMISSO  PARA

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO ARTÍSTICO-CULTURAL, em observância ao Edital do Chamamento

Público  007/2019,  em conformidade  com o Decreto  Municipal  nº  17.140/19,  Lei  Municipal  nº

11.065/17 e observadas as disposições da Lei 8666/93,onde lhe for aplicável, mediante as seguintes

cláusulas e condições, reciprocamente aceitas,.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O obje7vo deste TERMO DE COMPROMISSO é regular a execução da proposta ar<s7co-cultural

denominada XXX, apresentada pelo proponente, selecionada por meio do Chamamento Público nº

007/2019, que irá compor a programação do VI FESTIVAL DESCONTORNO CULTURAL,  em 2019,

bem como a CONTRAPARTIDA

1.2. O objeto definido na Cláusula 1.1 será executado nos dias, horários e locais descritos abaixo e

registrados no Termo de Compromisso de acordo com a proposta ar7s7co-cultural selecionada por

meio do Chamamento Público 007/2019.

DADOS DAS APRESENTAÇÕES

LOCAL :

DATA:

 HORÁRIO:

1.3. Os dias, horários e locais definidos na cláusula 1.2 poderão ser alterados mediante a celebração

de adi7vo.
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1.4  A  CONTRAPARTIDA  do  PROPONENTE  será  a  execução  de  XXXX,  conforme  proposto  no

formulário de inscrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. A proposta deverá ser executada diretamente pelo PROPONENTE, durante o segundo semestre

de 2019, nos dias, horários e locais definidos na cláusula 1.2.

2.2.  Será  assinado  um  Termo  de  Compromisso  para  a  apresentação  ar<s7co-cultural

correspondente ao projeto, na forma e limite das apresentações selecionadas.

2.3.  O  presente  TERMO  DE  COMPROMISSO  terá  prazo  de  vigência  da  data  da  assinatura  até

31/12/2019,  podendo  ser  prorrogado ou alterado  diante  da necessidade  da  Administração  em

atendimento ao interesse público.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

3.1.  O  valor  da  remuneração  pela  apresentação  ar<s7co-cultural  corresponderá  à  importância

bruta de R$1.500,00(hum mil e quinhentos reais).

3.2. O valor da remuneração será fixo e irreajustável.

3.3. A remuneração somente será efetuada após a realização da apresentação ar<s7co - cultural de

acordo com o Termo de Compromisso, mediante a apresentação do documento fiscal devidamente

atestado pelo fiscal do Termo de Compromisso.

3.4. O Proponente deverá emi7r documento fiscal contendo:

a) discriminação do objeto a que se refere;

b) a data, horário e local de realização das apresentações ar<s7cas.

3.4.1.  O documento fiscal deverá ser encaminhado ao fiscal do TERMO DE COMPROMISSO que

atestará a despesa e enviará ao setor competente para instrução do processo de pagamento.

3.4.2.  Se houver alguma incorreção no documento fiscal, o mesmo será devolvido para a devida

correção e o prazo constante no item 3.6 passará a ser contado novamente a par7r do atestado do

documento fiscal reapresentado.

3.5.  Do valor bruto descrito na cláusula terceira serão deduzidos os impostos previstos em Lei,

sendo pago ao proponente o valor líquido apurado.

3.6.  O pagamento será realizado pela Diretoria de Planejamento,  Gestão e Finanças em até 30

(trinta) dias após a apresentação do documento fiscal devidamente atestado.

3.7.  Havendo  atraso  no  pagamento  por  culpa  da  Fundação  Municipal  de  Cultura,  este  será

atualizado  pelo  INPC,  tendo  por  base  as  datas  estabelecidas  nos  itens  3.4.2  e  3.6,  mediante

processo administra7vo solicitado pelo PROPONENTE.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da execução do presente termo de compromisso correrão por conta

da(s) seguinte(s)dotação(ções) orçamentária(s):
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3103.5002.13.392.154.2.371.0004.339036.07.0300.100

3103.5002.13.392.154.2.371.0004.339039.22.0300.100

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE

5.1. Para a consecução do obje7vo deste TERMO DE COMPROMISSO o proponente se compromete

a:

5.1.1. Realizar a apresentação ar<s7co-cultural na forma proposta e selecionada, conforme cláusula

primeira,  na  data,  horário  e  local  estabelecidos  no  Termo  de  Compromisso,  bem  como  a

CONTRAPARTIDA.

5.1.2.  U7lizar  devidamente  o  espaço  e  os  equipamentos  eventualmente  disponibilizados,

devolvendo-os no mesmo estado em que os recebeu.

5.1.3.  Observar e seguir as normas de segurança expedidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do

Estado de Minas Gerais.

5.1.4.  Responsabilizar-se pelos equipamentos de sonorização, iluminação e outros necessários à

apresentação ar<s7co-cultural, quando for o caso, assim como pelo transporte do ar7sta ou do

grupo e equipamentos.

5.1.5. Responsabilizar-se de forma única, exclusiva e irrestrita pela observância e regularização de

toda  e  qualquer  questão  concernente  a  Direitos  Autorais,  Conexos  e  de  Imagem  rela7vos  à

proposta  selecionada,  bem como à  apresentação  a  ser  realizada e  por  licenças  e  autorizações

(ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, SBAT - Sociedade Brasileira de Autores

Teatrais, pagamento de direitos autorais, dentre outros) quando necessárias para a realização das

a7vidades decorrentes deste processo licitatório.

5.1.6. Apresentar em até 05 dias antes da realização da apresentação ar<s7co-cultural, sob pena de

cancelamento  e  sanções  contratuais  pelo  inadimplemento,  documento  que  comprove  o

recolhimento,  ao  7tular  ou  à  en7dade  arrecadadora  competente,  dos  valores  referentes  aos

direitos autorais ou de imagem devidos, ou permissão de uso do 7tular desses direitos.

5.1.7.  Responder  pelo  ressarcimento  de  eventuais  danos  ocorridos  na  estrutura  Vsica  e  nos

equipamentos eventualmente cedidos, oriundos de sua ação direta ou indireta ou de sua omissão,

devendo, após recebimento da comunicação expedida pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,

providenciar  a  imediata  execução  dos  serviços  de  reparação  dos  danos  ou  o  pagamento  da

respec7va indenização.

5.1.8.  Responsabilizar-se  pelos  serviços  de  carga  e  descarga  de  materiais  e  equipamentos

necessários à montagem e à desmontagem do evento, que deverão ser agendados com a devida

antecedência,  a  fim  de  minimizar  os  possíveis  transtornos  ao  funcionamento  normal  do

equipamento cultural ou local da apresentação ar<s7co-cultural.

5.1.9.  Responsabilizar-se  por  todos  e  quaisquer  ônus,  despesas  ou  encargos  decorrentes  das

relações  jurídicas  estabelecidas  para  a  realização  da  proposta,  especialmente  encargos  fiscais,

trabalhistas  e  sociais  oriundos  das  contratações  direta  ou  indiretamente  efetuadas  e,  ainda,

responsabilizar-se  por  danos  materiais,  criminais  e/ou  morais,  bem  como  pelo  pagamento  de
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indenizações a terceiros e à FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, na eventualidade de dano ou

depredação do equipamento ou local em que for realizada a apresentação e/ou equipamentos nele

instalados.

5.1.10. Dar conhecimento das cláusulas do presente TERMO DE COMPROMISSO às pessoas sob sua

responsabilidade.

5.1.11.  Autorizar  o  uso  da  imagem  para  fins  de  divulgação  e  publicidade  do  trabalho

ar<s7cocultural,  bem  como  ceder  todo  e  qualquer  direito  autoral  patrimonial  resultante  de

eventuais produtos decorrentes deste TERMO DE COMPROMISSO, nos termos do art. 111 da Lei nº

8.666/1993, obrigando-se à assinatura do anexo deste termo de compromisso.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

6.1. Cons7tuem obrigações da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA:

6.1.1.  Disponibilizar  o  espaço  para  a  realização  da  apresentação  ar<s7co-cultural  objeto  deste

TERMO DE COMPROMISSO.

6.1.2. Prestar com clareza ao PROPONENTE as informações necessárias à execução do objeto deste

TERMO DE COMPROMISSO.

6.1.3. No7ficar ao PROPONENTE sobre irregularidades encontradas na realização da apresentação

ar<s7co- cultural, fixando-lhe prazo para correção.

6.1.4.  Pagar  a  remuneração  ao  PROPONENTE  pela  apresentação  ar<s7co-cultural  realizada,

conforme Cláusula Terceira.

6.1.5. Designar um Gestor e um Fiscal do TERMO DE COMPROMISSO para acompanhar e fiscalizar a

realização das apresentações ar<s7co-culturais, atuando como interlocutor entre as partes.

6.1.6.  Acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  do  objeto  desta  licitação,  bem  como,  aplicar  ao

PROPONENTE as sanções regulamentares e deste TERMO DE COMPROMISSO, quando for o caso.

6.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados que estejam em desacordo com o objeto

deste TERMO DE COMPROMISSO, sob pena de aplicação das sanções previstas na cláusula sé7ma.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Verificada a prá7ca de ato ilícito (assim considerada a conduta que infringe disposi7vos legais

e/ou regras previstas no cadastramento junto ao SUCAF, ou neste TERMO DE COMPROMISSO, o

Proponente poderá receber a penalidade de Advertência ou.de suspensão do direito de par7cipar

de novos Processos junto à Fundação Municipal de Cultura pelo período de 1 ano.

8.1.  O presente termo de compromisso poderá ser rescindido, independentemente de qualquer

aviso ou no7ficação judicial  ou extrajudicial,  e  sem direito  a  qualquer indenização,  no caso de

descumprimento de qualquer de suas disposições pelo PROPONENTE, se este, no7ficado da falta

come7da, não corrigi-la no prazo estabelecido na no7ficação.

8.2. O presente instrumento poderá ainda ser rescindido pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,

por mo7vo justo, sem pagamento de qualquer indenização, na ocorrência das seguintes hipóteses:
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a)  Desídia  do  PROPONENTE  na  execução  do  objeto  do  presente  termo  de

compromisso ,comprovada mediante inobservância das recomendações da FUNDAÇÃO MUNICIPAL

DE CULTURA concernentes ao cumprimento de suas normas operacionais durante a execução;

b)  Deixar  o  PROPONENTE  de honrar  seus  compromissos  perante  a  FUNDAÇÃO MUNICIPAL  DE

CULTURA;

c) Infringir o PROPONENTE qualquer das cláusulas ou condições deste termo de compromisso;

d) Deixar o PROPONENTE de observar o nível de qualidade proposto ou exigível para a realização de

apresentações ar<s7co-culturais;

e) Deixar o PROPONENTE de executar o serviço, mesmo por mo7vo de força maior, abandonando-o

ou suspendendo-o, fato que deverá ser previamente ou imediatamente comunicado à FUNDAÇÃO

MUNICIPAL DE CULTURA.

8.3.  No caso de descumprimento pelo PROPONENTE das obrigações constantes deste TERMO DE

COMPROMISSO  ou  legais,  a  FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA  poderá  tomar  as  medidas

previstas no ar7go 80 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO

10.1.  Este  termo  de  compromisso  poderá  ser  rescindido  por  ato  unilateral  da  FUNDAÇÃO

MUNICIPAL DE CULTURA, devidamente jus7ficado quando o interesse público assim o exigir, sem

indenização ao PROPONENTE, conforme §1º do art. 79 da Lei n. 8.666/93, a não ser em caso de

dano efe7vo disso resultante, conforme §2º do art. 79 da mesma Lei citada anteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE

11.1.  Por  se  tratar  de  serviço  não  con<nuo,  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 qualita7va ou quan7ta7va do termo de compromisso, que

implique custos adicionais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. O PROPONENTE não poderá, em hipótese alguma, ceder ou transferir, no todo ou em parte,os

direitos rela7vos ao presente termo de compromisso, ou alterar a a7vidade nele prevista, sob pena

de rescisão e indenização por perdas e danos.

11.2.  As atribuições e responsabilidades do PROPONENTE não poderão ser objeto de cessão ou

transferência a qualquer outra pessoa, Vsica ou jurídica.

11.3.  A estrutura Vsica disponibilizada somente poderá ser u7lizada para consecução do objeto

deste TERMO DE COMPROMISSO, sendo vedado ao PROPONENTE u7lizá-la para outros fins.

11.4. Toda a a7vidade de produção das apresentações ar<s7co-culturais deverá ser acompanhada

por equipe de monitoramento da FMC.
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11.5.  Todo  o  material  de  produção  e  divulgação  do  evento  deverá  ser  re7rado  do  local  da

apresentação no prazo máximo  de 04  horas  após  o  seu  término,  podendo a  FMC,  findo  esse

prazo,dar outra des7nação ao material nele deixado.

11.6. A FMC não se responsabiliza por quaisquer perdas, danos, extravios ou desaparecimento de

objetos de uso pessoal pertencentes ao PROPONENTE ou à sua equipe durante a ocupação do

equipamento cultural ou local da apresentação.

11.7. A entrada no local da apresentação ar<s7co-cultural deverá ser gratuita.

11.8.  A FMC poderá dispor das dependências do local es7pulado para a apresentação no período

previsto na ordem de serviço.

11.9.  A  FMC  não  arcará  com  custos  de  seguro  para  garan7r  o  patrimônio  do  PROPONENTE,

cabendo a este a responsabilidade pela contratação do seguro, caso reconheça sua necessidade.

11.10. A u7lização de energia elétrica para o evento é permi7da a par7r dos pontos existentes. A

u7lização de energia extra só será permi7da, exclusivamente, a par7r de gerador ou outra fonte

externa. Nesse caso, o PROPONENTE fica responsável por sua montagem e manutenção durante o

evento, sempre sob fiscalização da FMC.

11.11.  Fica  o  PROPONENTE  obrigado  a  manter,  durante  toda  a  execução  do  TERMO  DE

COMPROMISSO,  em  compa7bilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de

habilitação e qualificação exigidas no Edital.

11.12.  O PROPONENTE declara ter conhecimento e aceitação das condições de uso do local  da

apresentação estabelecidas pela FMC.

11.13.  O  presente  termo  de  compromisso  não  configura  vínculo  emprega<cio  de  qualquer

natureza, nem gera qualquer 7po de obrigação trabalhista e/ou previdenciária para a FMC.

11.14. São partes integrantes deste termo de compromisso o Edital e a proposta apresentada pelo

PROPONENTE.

11.15. Os direitos de uso e reprodução de imagem sobre o trabalho elaborado pelo PROPONENTE

devem seguir os termos da Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Nestes termos, a FMC pode

dispor do trabalho para todo e qualquer fim, sempre mencionando a autoria, independentemente

de  qualquer  remuneração  especial  ou  adicional  àquela  ajustada neste  termo de compromisso,

podendo qualquer das partes publicá-lo em revistas especializadas, exposições e também em meios

eletrônicos diversos.

11.16.  As cláusulas e condições estabelecidas  no presente  termo de compromisso poderão ser

alteradas mediante a celebração de termo adi7vo, respeitado o edital de Chamamento Público e a

legislação aplicável.

11.17.  O  PROPONENTE  não  poderá  caucionar  ou  u7lizar  o  TERMO  DE  COMPROMISSO  para

qualquer operação financeira.

11.18. Aplica-se à execução deste TERMO DE COMPROMISSO, especialmente aos casos omissos, a

Lei  Federal  n.º  8.666/93,  incluindo as  alterações  posteriores,  sem prejuízo  das  demais  normas

aplicáveis ao caso.
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11.19. Integram este termo de compromisso o seguinte Anexo:

- Anexo: Termo de Cessão de Direito de Uso de Imagem e Direitos Patrimoniais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. 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 TERMO

DE COMPROMISSO, caso as mesmas não tenham sido resolvidas de comum acordo entre as partes.

E por estarem justos e comprome7dos com o teor deste documento, assinam o presente TERMO

DE COMPROMISSO em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo,

para que produza seus efeitos jurídicos.

Belo Horizonte, __________ de __________________________ de2019.

Fabiola Moulin Mendonça

Presidenta da Fundação Municipal de Cultura

________________________________________

Proponente

Testemunhas:

Nome: ___________________________ RG nº:_____________________________________

Assinatura

Nome: ___________________________ RG nº:_____________________________________

Assinatura
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TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM E DIREITOS PATRIMONIAIS  ANEXO AO TERMO DE

COMPROMISSO – CHAMAMENTO PÚBLICO 007/2019/FMC

Eu, ______________________, nacionalidade _________________, estado civil

____________________, profissão , ____________________inscrito no CPF sob o nº

____________________, e RG sob o nº ___________________, autorizo o uso da minha imagem para fins de

divulgação e/ou publicidade do trabalho artístico-cultural _______________________, bem como a cessão de

todo  e  qualquer  direito  autoral  patrimonial  resultante  de  eventuais  produtos  decorrentes  do  Termo  de

Compromisso, firmado para apresentação integrante do VI FESTIVAL DESCONTORNO CULTURAL, nos

termos do art. 111 da Lei nº 8.666/1993.

Belo Horizonte________de___________________2019.

Nome e assinatura do PROPONENTE
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