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REABERTURA DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA Nº. 008/2018 

 

SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA EXECUTAR A 5ª EDIÇÃO DA VIRADA 

CULTURAL DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. 

 

O Município de Belo Horizonte, por meio da Fundação Municipal de Cultura, torna de conhecimento público que 

mediante o presente CHAMAMENTO PÚBLICO selecionará Organização da Sociedade Civil, regularmente 

constituída, com sede ou instalações no Município de Belo Horizonte, que tenha interesse em executar a 5ª edição da 

Virada Cultural de Belo Horizonte em parceria com a Fundação Municipal de Cultura. 

Para este chamamento público estão previstos recursos no montante de R$850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), 

oriundos do Tesouro Municipal e encontram-se devidamente aprovados pela Câmara de Coordenação Geral do 

Município de Belo Horizonte – CCG. 

O presente edital, bem como seus anexos, estarão disponíveis para consulta através do Portal das Parcerias (pbh.gov.br 

– Acesso Rápido – Portal das Parcerias – Chamamento Público, Dispensas e Inexigibilidade). 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A presente seleção rege-se pelos princípios e normas emanados pela(o): 

 Constituição da República Federativa do Brasil. 

 Constituição do Estado de Minas Gerais. 

 Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte. 

 Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

 Lei Federal nº. 13.019 de 31 de julho de 2014 (Lei do Regime Jurídico das parcerias voluntárias). 

 Lei Municipal nº. 11.065 de 1º de agosto de 2017 (Dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta 

do Poder Executivo), regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 16.847/2018. 

 Decreto Municipal nº. 16.746 de 10 de outubro de 2017. 

 Decreto nº 16.049, de 11 de agosto de 2015 (Aprova o Estatuto da Fundação Municipal de Cultura e dá outras 

providências). 

 Lei 10.446, de 28 de março de 2012 (Institui o evento Virada Cultural no Município de Belo Horizonte). 

2. OBJETO 

Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público selecionar Organização da Sociedade Civil – O.S.C., 

regularmente constituída, com sede ou instalações no Município de Belo Horizonte, que tenha interesse em executar a 

5ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte em parceria com a Fundação Municipal de Cultura no primeiro semestre 

de 2019. 

3. POLÍTICA, PLANO, PROGRAMA OU AÇÃO 

Os Festivais realizados pelo Poder Público são pautados por diretrizes ligadas à democratização do acesso à arte e à 

cultura, à elaboração de uma programação acessível e transversal, ao estímulo à circulação e promoção das produções 

artísticas e culturais locais, à formação de novos públicos e plateias, à capacitação artística e técnica assim como ao 

mercado e à economia da cultura. 

Permanentemente aliando qualidade e diversidade de linguagens, as ações dos festivais devem operar em diferentes 

campos, contemplando os eixos de difusão, formação, reflexão, intercâmbio e circulação. Ademais, colaboraram para a 

qualificação da produção cultural local, nas perspectivas artística e técnica, bem como para a inserção da cidade de Belo 

Horizonte no calendário de eventos nacionalmente. 

A Virada Cultural consiste em uma jornada de vinte e quatro horas ininterruptas de programação artística e cultural nas 

diversas áreas: música, teatro, dança, circo, literatura, artes plásticas artes cênicas, artes visuais, performance, moda e 

gastronomia. O evento chega, em 2019, à sua 5ª edição e está previsto para os dias 27 e 28 de abril. Um movimento que 

já faz parte do calendário oficial da cidade e que reúne atrações que representem o cenário artístico da capital e Região 

Metropolitana, assim como nomes de destaque nacional. 

Com uma pegada transgressora, a Virada propõe uma discussão sobre temas ligados ao cotidiano da cidade, como o uso 

do espaço público, sustentabilidade, mobilidade, acessibilidade e novas vivências. As apresentações oficiais são 

gratuitas e realizadas em vários palcos pela cidade, além da programação associada em teatros, museus, centros 

culturais e diversos outros espaços. A Virada Cultural de Belo Horizonte, instituída pela Lei nº 10446/12, vem se 

consolidando como importante evento cultural do município, cuja programação é composta pelas mais diversas 

linguagens artísticas. 

A programação da Virada Cultural contempla as mais diversas linguagens artísticas. Além de shows musicais, o recorte 

envolve apresentações de dança, circenses, teatrais, infantis, performances, intervenções urbanas etc. A Virada Cultural 

tem como prerrogativa estimular e valorizar iniciativas artísticas, promovendo um amplo recorte e fomentando a 

formação de público para novos olhares. Para tanto, muitas das apresentações não se encaixam no padrão de 
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apresentação convencional, por exemplo, o formato de palco. As apresentações muitas vezes acontecem em espaços 

inovadores, fora dos palcos, e são planejadas para acontecer em fachadas de prédios, em guindastes a 20 metros do solo, 

em rooftops, pontes, tirolesas (com altura superior a 10 metros), praças, marquises, etc. Muitas delas, por consequência, 

exigem estruturas específicas e fora do padrão normalmente praticadas nos maiores festivais do país. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo geral:  

Executar, em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, a 5ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte, 

mantendo suas premissas e ampliando o seu alcance. 

4.2. Objetivos específicos: 

a) Planejamento de todo o evento incluindo o levantamento das necessidades artísticas, técnicas (infraestrutura) e 

execução de serviços (limpeza, segurança...) - constituído por estudo de viabilidade de implantação de palcos e 

demais estruturas em logradouros públicos, parques e praças e demais serviços envolvidos para atender ao público 

estimado em 500 mil pessoas; 

b) obtenção de alvará de autorização para evento temporário e documentação necessária para atender as exigências 

para o licenciamento, incluindo as normativas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais entre outras de 

segurança; 

c) produção e execução da “Virada Cultural 2019” em todas as suas etapas (pré, produção e pós); 

d) contratação de toda a infraestrutura necessária, que é constituída por equipamentos, produtos e equipe técnica 

(roadies, operadores de som e operadores de iluminação, técnico de som, técnico de iluminação, diretor de palco, 

etc.);  

e) contratação de todos os serviços, produtos e equipe necessária para a efetivação do evento (apoio operacional, 

produtor, assistente de produção, despachante, diretor de produção, produtor executivo, produtor artístico, produtor de 

logística, limpeza, segurança, saúde, banheiros químicos, etc.); 

f) estruturar, em conjunto com a FMC, uma programação gratuita local (Belo Horizonte e Região Metropolitana) 

composta por pelo menos 120 atrações artísticas a serem selecionadas por meio de convocatória/ inscrições/ 

chamamento. A seleção deverá ser realizada por meio de comissão paritária (poder público e sociedade civil), 

composta por no mínimo 08 membros, sendo a Coordenação Artística e Presidência da Comissão responsabilidade da 

Fundação Municipal de Cultura. Priorizar a seleção de atrações que ainda não estiveram presentes na grade de 

programação ou cuja participação tenha sido em apenas uma ou duas edições;  

g) estruturar, em conjunto com a FMC, a seleção de atrações de maior impacto e mobilização de público sendo no 

mínimo duas para o espaço/palco principal (por exemplo, palco da praça da estação e/ou trio elétrico); três atrações 

para o parque municipal; duas atrações para a Rua Guaicurus e outras quatro atrações de impacto a serem realizadas 

no circuito, fora dos palcos, como praças, ruas, marquises entre outros espaços alternativos; 

h) estruturar, em conjunto com a FMC, a programação completa composta por artistas locais, artistas de consagração 

e expressão nacional bem como a programação paralela/associada totalizando no mínimo 400 atrações incluindo as 

diversas linguagens artísticas; 

i) articular parceiros para composição da programação paralela, ampliando a grade de programação ofertada à 

população; 

j) articulação com empresas diversas para patrocínio e apoio financeiro e/ou em serviços (exemplo: diárias em hotéis, 

alimentação, divulgação, etc.); 

k) planejar, aprovar com a ASCOM FMC e executar o plano de comunicação que deverá ser composto por um amplo 

mix, incluindo mídias alternativas on e offline garantindo uma ampla divulgação; 

l) montar no mínimo 06 palcos no hipercentro da cidade; 

m) montar no mínimo 06 pontos de alimentação e bebidas (em conformidade com as legislações e normativas 

vigentes); 

n) realizar, no mínimo, 20 ações/performances/intervenções no circuito da Virada entre os palcos; 

o) realizar uma pesquisa que abranja o público, os fornecedores e prestadores de serviço (incluindo os artistas) de 

forma a mensurar os impactos (artísticos, culturais, econômicos, sociais, entre outros), a percepção do público (pontos 

de melhoria e atenção) e a efetividade da gestão. 

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

5.1. Para este Chamamento Público serão destinados R$850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), oriundos da fonte 

do Tesouro Municipal. 

5.2. As despesas decorrentes da execução do objeto serão acobertadas pelas seguintes dotações orçamentárias:  

3103.5002.13.392.154.2.371.0008.339039.22.0300.100 

5.4. O valor total do recurso será repassado nos termos do Plano de Trabalho (Anexo IX) e do Termo de Colaboração 

(Anexo X) de acordo com o cronograma de desembolso, respeitada a vigência da parceria e os pressupostos legais, além 

de estar condicionado à avaliação positiva pela Fundação Municipal de Cultura quanto à execução do projeto/atividade, 

à manutenção da habilitação jurídica e à regular prestação de contas. 
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5.5. Poderá haver o aporte de valores extraordinário em virtude de captação feita pela O.S.C. junto a parceiros da 

iniciativa privada. 

5.6. Os recursos decorrentes de captação poderão ser considerados como contrapartida de bens e serviços, a depender da 

avaliação desta Fundação Municipal de Cultura. 

6. DOS PRAZOS  

6.1. Publicação do Edital de Chamamento Público nº 008/2018: (mínimo de 30 dias corridos nos termos do art. 26 da 

Lei 13019/14). 

6.2. Formalização de consultas: até o 5º dia útil após a publicação do edital. 

6.3. Impugnação do edital: prazo de 10 dias úteis contados de sua publicação. 

6.4. Entrega conjunta dos envelopes I - PROPOSTA e II – HABILITAÇÃO, da O.S.C.: a partir do dia 01 de fevereiro 

de 2019 até o dia 15 de fevereiro de 2019, de segunda a sexta-feira, de 09h às 12h e de 14h às 18h, exceto feriados e 

pontos facultativos, conforme itens 10 e 12 deste edital . 

6.5. Publicação do resultado das etapas competitiva do processo de seleção e de habilitação: Será publicado no DOM e 

no Portal das Parcerias. 

6.6. Recurso do resultado das etapas competitiva do processo de seleção e de habilitação: 5 dias úteis contados da 

publicação do resultado. 

6.7. Apresentação de contrarrazões pelos interessados: 3 dias úteis contados a partir da publicação do resultado. 

6.8. Publicação das decisões recursais e resultado final da seleção de propostas e do processo de habilitação: Será 

publicado no DOM e no Portal das Parcerias. 

6.9. Publicação do Resultado Final: Será publicado no DOM e no Portal das Parcerias. 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1. Poderão participar do presente Chamamento Público Organização da Sociedade Civil – O.S.C., que atendam aos 

requisitos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e demonstrem a qualificação técnica exigida, conforme 

estabelecido nos itens 10 a 12 deste edital. 

7.2. Estarão impedidas de participar deste Chamamento as entidades que se enquadrarem no art. 39 da Lei Federal nº. 

13.019/2014 ou que tenham qualquer outro impedimento legal para contratar com a Administração Municipal. 

7.3.  A participação das Organizações da Sociedade Civil – O.S.C., interessadas no presente Chamamento Público 

implica na aceitação de todas as condições aqui apresentadas. 

7.4. Não será exigida contrapartida em bens e serviços inicialmente. Contudo, a captação de recursos complementares, 

se houver, poderá ser configurada como contrapartida a depender da avaliação da FMC. 

7.5. Não é permitida a atuação em rede pelas Organizações da Sociedade Civil. 

8. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

8.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao chamamento público deverão ser enviados à Comissão de Seleção, via 

INTERNET, para o e-mail virada.fmc@pbh.gov.br, até o 5º dia útil após a publicação do edital. 

8.2. A Comissão de Seleção terá prazo de 2 (dois) dias úteis para responder aos pedidos de esclarecimentos 

encaminhados. As respostas serão encaminhadas através de e-mail ao solicitante. 

8.3. A Fundação Municipal de Cultura não se responsabiliza por quaisquer incorreções e/ou problemas de 

funcionamento dos endereços eletrônicos (e-mail) fornecidos pelas Organizações da Sociedade Civil proponentes. 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

9.1. O prazo para impugnação deste Edital é de até 10 (dez) dias úteis contados de sua publicação. 

9.2. As organizações da sociedade civil poderão apresentar recurso contra o resultado da etapa competitiva e da etapa de 

habilitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação das decisões, à Comissão de Seleção.   

9.3. As razões de impugnação ao edital, as razões do recurso e as contrarrazões, quando propostas, deverão ser 

formalizadas por escrito e devem ser protocoladas junto à Gerência Administrativa e Logística, GERAL-FMC, no 

endereço Rua da Bahia, 888, 12º andar, sala 1205, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-011, a ser protocolado de 

segunda a sexta-feira, exceto feriados e ponto facultativo, no horário de 09h às 12h e de 14h às 18 horas. 

9.4. Não serão acolhidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal, nem os recursos subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para representar a instituição. 

9.5. Os recursos que não forem reconsiderados pela comissão de seleção no prazo de três dias úteis, contados do 

recebimento, serão encaminhados à autoridade competente para decisão final, em até 7 dias úteis. 

9.5.1.  Não caberá novo recurso da decisão do recurso previsto neste subitem. 
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10. DA ETAPA COMPETITIVA – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

10.1. A proposta deverá ser elaborada pela Organização da Sociedade Civil em consonância com POLÍTICA, PLANO, 

PROGRAMA OU AÇÃO, conforme descrito na cláusula terceira, para o atendimento ao objeto constante neste Edital 

e no modelo dos Anexos III e IV. 

10.2. O ENVELOPE 1 – PROPOSTA deverá conter o formulário de inscrição (Anexo II) preenchido e a proposta 

(conforme Anexos III e IV) e devem ser apresentados, além da forma impressa, também em cópia digital em CD. 

10.3. Somente serão admitidas propostas relacionadas aos objetivos especificados na forma do item 4 deste edital. 

10.4. O ENVELOPE 2 – HABILITAÇÃO deverá conter toda documentação descrita no item 12.2 deste Edital. 

10.5. Somente serão admitidas propostas relacionadas aos objetivos especificados na forma do item 4 deste edital. 

10.6. Os envelopes 1 e 2 (PROPOSTA E HABILITAÇÃO) deverão ser apresentados, lacrados e identificados, na 

Gerência Administrativa e Logística, GERAL-FMC, no endereço Rua da Bahia, 888, 12º andar, sala 1205, Centro, 

Belo Horizonte/MG, CEP 30160-011, a serem protocolados no período informado no item 6.4, de segunda a sexta-

feira, de 09h às 12h e de 14h às 18h, exceto feriados e pontos facultativos, contendo em sua parte externa e frontal os 

seguintes dizeres: 

 À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA  

 COMISSÃO DE SELEÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2018  

ENVELOPE 1 - PROPOSTA 

 

 INSTITUIÇÃO: _____________________________________________________________ 

 CNPJ:__________________________  

 ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO: ____________________________________________________________ 

 

À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA  

COMISSÃO DE SELEÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2018  

ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO 

 

INSTITUIÇÃO: _____________________________________________________________ 

CNPJ:__________________________  

ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO: ____________________________________________________________ 

10.7. Envelopes que forem entregues em local e/ou horário diferentes não serão objeto de análise, não sendo permitida 

a participação de interessados retardatários e ou em desacordo com o Edital. 

11. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

11.1. O parecer técnico para fins de classificação da Organização da Sociedade Civil com habilitação na etapa 

competitiva de que trata o item 10 deste edital será realizado por meio da avaliação dos seguintes critérios: 

11.1.1. A avaliação das propostas seguirá critérios objetivos e claros, com finalidade de garantir à Fundação 

Municipal de Cultura de Belo Horizonte a possibilidade de contar com o parceiro mais bem capacitado para participar 

da realização da 5ª edição da VIRADA CULTURAL DE BELO HORIZONTE.  

11.1.2.  Os números registrados na coluna à direita da tabela se referem à pontuação máxima que poderá ser atribuída 

a cada item, de acordo com o grau de atendimento da proposta a cada um dos critérios estabelecidos. A nota dos 

critérios de seleção se dará pelo somatório das notas de cada item, conforme demonstrado abaixo. 

 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ITENS REFERENTES AO CRITÉRIO  

EXEQUIBILIDADE TÉCNICA 
Grau de clareza, detalhamento, 

suficiência de informações e 

coerência do conteúdo apresentado 

em cada um dos seguintes itens: 

Planejamento Geral do Evento 5 

Diretrizes para Estratégia de Produção e Programação 5 

Plano de Comunicação, Divulgação e Mobilização 5 

Plano de Articulação para Composição da Programação Associada 5 

Planejamento do Cronograma de Trabalho 5 

Qualificação da Equipe de Produção 5 

Demonstração de capacidade técnica da O.S.C. 5 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 35 

ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA 

AOS OBJETIVOS DA 

POLÍTICA DE FESTIVAIS DA 

FMC 
Grau de clareza, detalhamento, 

suficiência de informações e 

coerência do conteúdo apresentado 

em cada um dos seguintes itens: 

Metodologia para Seleção das Propostas dos Artistas, Grupos e 

Coletivos. 
5 

Metodologias de Monitoramento e Avaliação / Pesquisa 5 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 10 
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ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA AO VALOR DE REFERÊNCIA PREVISTO NO EDITAL 10 

VIABILIDADE 

ORÇAMENTÁRIA E 

CONSISTÊNCIA DO 

PLANEJAMENTO 

FINANCEIRO 

 

Grau de clareza, detalhamento, 

suficiência de informações e 

coerência do conteúdo 

apresentado em cada um dos 

seguintes itens: 

Grau de clareza, detalhamento, suficiência de informações e coerência do 

conteúdo apresentado na Metodologia de Captação de Patrocínio, Apoios, 

Parcerias e Possíveis Receitas 

5 

Grau de detalhamento, suficiência de informações e coerência com valores 

de mercado no que se refere à Remuneração de Artistas 
5 

Grau de detalhamento, suficiência de informações e coerência com valores 

de mercado no que se refere à Equipe de Trabalho 
5 

Grau de detalhamento, suficiência de informações e coerência com valores 

de mercado no que se refere à Estrutura Técnica 
5 

Grau de detalhamento, suficiência de informações e coerência com valores 

de mercado no que se refere à Logística 
5 

Grau de detalhamento, suficiência de informações e coerência com valores 

de mercado no que se refere à Comunicação 
5 

Grau de detalhamento, suficiência de informações e coerência com valores 

de mercado no que se refere a Recolhimentos, Elaboração e Captação 
5 

Grau de detalhamento, suficiência de informações e coerência do 

descritivo e do planejamento de custos para os gastos dos recursos a serem 

captados 

10 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 55 

PONTUAÇÃO TOTAL MÁXIMA 100 

11.2. Os critérios constantes da tabela no subitem anterior serão avaliados e pontuados pela Comissão de Seleção, a fim 

de se estabelecer a classificação das organizações da sociedade civil. Serão desclassificadas as propostas que atingirem 

nota inferior a 60% do total. 

11.3. A Comissão de Seleção, de forma complementar à análise da documentação apresentada, poderá promover ou 

solicitar visita técnica à Organização da Sociedade Civil ou em locais indicados na proposta, com vistas à emissão de 

parecer técnico que definirá a classificação da mesma. 

11.4. Havendo empate na classificação das propostas serão adotados os seguintes critérios para desempate: 

I - Maior pontuação obtida no item Adequação da Proposta aos Objetivos da Política de Festivais da FMC. 

II - Maior pontuação obtida no item Exequibilidade Técnica. 

III - Permanecendo o empate, será realizado sorteio público. 

11.5. Na hipótese de desempate mediante sorteio, o mesmo será realizado em sessão pública em endereço, data e 

horário a ser definido publicado no Diário Oficial do Município e no Portal das Parcerias, com antecedência mínima de 

2 (dois) úteis. 

11.6. Para comprovação dos valores a serem apresentados pela O.S.C. na proposta deverá ser entregue 1 (uma) forma de 

comprovação de custos. Para comprovação deverá ser apresentada uma das formas abaixo: 

I – contratações similares ou parcerias da mesma natureza concluídas nos últimos três anos ou em execução; 

II – atas de registro de preços em vigência adotados por órgãos públicos vinculados à União, Estados, Distrito Federal 

ou Municípios da região onde será executado o objeto da parceria ou da sede da organização; 

III – tabelas de preços de associações profissionais; 

IV – tabelas de preços referenciais da política pública setorial publicada pelo órgão ou entidade da administração 

pública municipal; 

V – pesquisa publicada em mídia especializada; 

VI – sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que com data e hora de acesso; 

VII – Portal de Compras Governamentais – www.comprasgovernamentais.gov.br; 

VIII – cotações com até três fornecedores ou prestadores de serviço, que poderão ser realizadas por item ou 

agrupamento de elementos de despesas. 

12. DA ETAPA DE HABILITAÇÃO – AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

12.1. Encerrada a etapa competitiva, as propostas serão classificadas e será aberto o ENVELOPE 2 – 

HABILITAÇÃO, da O.S.C. melhor classificada. 

12.1.1. Na hipótese da O.S.C. melhor classificada na etapa competitiva não atender aos requisitos exigidos no item 

12.2, aquela imediatamente mais bem classificada terá o ENVELOPE 2 – HABILITAÇÃO aberto, para análise da 

documentação relacionada no item 12.2 deste Edital, e assim sucessivamente. 

12.2. No envelope deverá constar toda a documentação capaz de habilitar a O.S.C., quais sejam: 

I – Habilitação jurídica, fiscal e trabalhista; 

II – Habilitação Técnica; 

III – Declarações e Termo de Compromisso, conforme anexos. 
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I - HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TRABALHISTA 

12.3. Para a habilitação jurídica, fiscal e trabalhista a O.S.C. deverá apresentar os seguintes documentos: 

I - cópia legível do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da 

Lei nº 13.019, de 2014; 

II - cópia legível da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada na forma da lei; 

III - cópia legível comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio 

eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a organização da sociedade civil 

existe há, no mínimo, um ano com cadastro ativo; 

IV - cópia legível da Carteira de Identidade ou documento equivalente e CPF do representante legal da O.S.C.; 

V - relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o estatuto, com endereço, 

telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no 

Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles 

VI – Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (emitida no sítio 

eletrônico oficial da Receita Federal.); 

VII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (emitida no sítio eletrônico oficial da Tribunal Superior do 

Trabalho); 

VIII - certidão de quitação plena dos tributos municipais da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (emitida no 

sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte); 

IX - cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela 

declarado (conta de consumo ou contrato de locação); 

12.3.1. Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto dos incisos VI a VIII do subitem 12.4, as 

certidões positivas com efeito de negativas.  

12.3.2.  Os documentos previstos nos incisos III e VI a VII poderão ser substituídos pelo cadastro no Sistema Único 

de Cadastro de Fornecedores – SUCAF.  

12.3.3. A organização da sociedade civil deverá comunicar alterações em seus atos societários e em seu quadro de 

dirigentes, quando houver.  

II - HABILITAÇÃO TÉCNICA 

12.4. Para a habilitação técnica, a O.S.C. deverá apresentar os seguintes documentos: 

I - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante 

podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: 

a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, organismos internacionais, 

empresas ou outras organizações da sociedade civil; 

b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 

c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela organização da sociedade 

civil ou a respeito dela; 

d) currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil sejam dirigentes, conselheiros, 

associados, cooperados, empregados, entre outros; 

e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos 

relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, 

redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou 

comitês de políticas públicas; ou 

f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da sociedade civil; 

II – Declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a existência de instalações e outras 

condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria.   

III - DECLARAÇÕES E TERMO DE COMPROMISSO 

12.5. Além dos documentos elencados nos subitens 12.3 e 12.4, deverão ser apresentados pela O.S.C., no envelope 

contendo a documentação de habilitação, as seguintes declarações e termo de compromisso: 

I – Declaração Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014 e Art. 28 do Decreto Municipal nº. 16.746/2017 (nos termos do 

Anexo V). 

II – Declaração Art. 7º, XXXIII, da Constituição da República (nos termos do Anexo VI); 

III – Atestado de regularidade de prestação de contas ou declaração de inexistência de parceria junto ao Município 

(nos termos do Anexo VII); 

IV – Termo de Compromisso do Art. 28 do Decreto Municipal nº. 16.746/2017 (nos termos do Anexo VIII). 

12.6. A Comissão de Seleção avaliará a regularidade da O.S.C. considerando-a apta à celebração da parceria e 

publicando o resultado da etapa de habilitação do processo de seleção no Diário Oficial do Município – DOM, no prazo 

estabelecido neste edital. 

12.7. Caberá recurso do resultado da etapa de habilitação do processo de seleção nos prazos determinados deste Edital. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/lista-de-servicos/cadastros/cnpj/comprovante-de-inscricao-e-situacao-cadastral-cnpj
http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/lista-de-servicos/cadastros/cnpj/comprovante-de-inscricao-e-situacao-cadastral-cnpj
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1
http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.tst.jus.br/certidao
http://cndonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnline/
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13. DO RESULTADO FINAL 

13.1. A O.S.C. melhor classificada, estando habilitada, após o julgamento dos recursos por ventura apresentados, será 

declarada vencedora, sendo o resultado final do chamamento público homologado e publicado no Diário Oficial do 

Município – DOM e no Portal das Parcerias, no prazo estabelecido neste edital. 

14. DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

14.1. As O.S.C. declarada vencedora será convocada para, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da sua convocação, 

apresentar Plano de Trabalho consolidado, a ser implementado. 

14.1.1. O Plano de Trabalho de que trata o subitem 14.1 que deverá conter: 

I – descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado a relação entre essa realidade e as 

atividades ou projetos e metas a serem atingidas; 

II – descrição das metas a serem atingidas as de atividades ou projetos a serem executados; 

III – previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos 

pela parceria, devidamente comprovadas, nos termos do subitem 14.2; 

IV – forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas; 

V – definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. 

14.2. A previsão de receitas e despesas de que trata o inciso III do subitem anterior, deverá vir acompanhada da 

comprovação da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado por meio de um 

dos elementos indicativos abaixo, sem prejuízo de outros: 

I – contratações similares ou parcerias da mesma natureza concluídas nos últimos três anos ou em execução; 

II – atas de registro de preços em vigência adotados por órgãos públicos vinculados à União, Estados, Distrito Federal 

ou Municípios da região onde será executado o objeto da parceria ou da sede da organização; 

III – tabelas de preços de associações profissionais; 

IV – tabelas de preços referenciais da política pública setorial publicada pelo órgão ou entidade da administração 

pública municipal; 

V – pesquisa publicada em mídia especializada; 

VI – sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que com data e hora de acesso; 

VII – Portal de Compras Governamentais; 

VIII – cotações com até três fornecedores ou prestadores de serviço, que poderão ser realizadas por item ou 

agrupamento de elementos de despesas. 

14.3. A elaboração do Plano de Trabalho de que trata o subitem 14.1 será realizada em diálogo técnico com a 

administração pública, mediante reuniões e comunicações oficiais, nos termos do § 3º do Art. 26 do Decreto Municipal 

nº. 16.746/2017; 

14.4. Havendo necessidade de realização de ajustes no Plano de Trabalho, solicitado pela administração pública como 

condição para sua aprovação, será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para sua reapresentação pela O.S.C.. 

14.5. A aprovação do Plano de Trabalho não gerará direito à celebração da parceria. 

15. DA FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA 

15.1. Homologado o chamamento e aprovado o Plano de Trabalho, a O.S.C. selecionada será convocada a assinar o 

termo colaboração no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da convocação, sob pena de decair o direito à parceria, 

sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

15.2. Caso a O.S.C. não assine o termo no prazo estabelecido no subitem anterior, é prerrogativa do Município 

convocar a próxima classificada ou decidir fazer novo processo de chamamento público. 

15.3. O Termo de Colaboração será firmado pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado, de acordo com a 

conveniência e disponibilidade orçamentária da Administração Pública e legislação vigente. 

15.4. As despesas com a publicação do extrato do termo no Diário Oficial do Município “DOM” correrão por conta da 

Administração Municipal. 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

16.1. Na hipótese de recusa injustificada de celebração do objeto do presente chamamento público por parte da O.S.C. 

vencedora no prazo de 05 dias úteis após a convocação formal feita pela Comissão de Seleção da FMC, será aplicada a 

penalidade de suspensão temporária de participação em licitações ou outras seleções públicas municipais para 

celebração de parcerias e/ou contratos, por prazo não superior a dois anos. 

16.2. A penalidade prevista no item anterior será aplicada pela Presidente da Fundação Municipal de Cultura, facultada 

a defesa da organização da sociedade civil vencedora, no processo administrativo regularmente instaurado, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, contados da abertura de vista. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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17. DOS ANEXOS 

17.1. Integram este Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 

 

Anexo I – Histórico Virada Cultural 

Anexo II – Formulário de Inscrição (Ficha) 

Anexo III – Roteiro para elaboração da proposta (orientações para composição da Proposta) 

Anexo IV – Modelo de proposta 

Anexo V – Declaração – Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014 e Art. 28 do Decreto Municipal nº. 16.746/2017 

Anexo VI – Declaração art. 7º, XXXIII, da Constituição da República 

Anexo VII – Atestado de regularidade da prestação de contas ou declaração de inexistência de parceria junto 

ao Município  

Anexo VIII – Termo de Compromisso – Art. 28 do Decreto Municipal nº. 16.476/2017 

Anexo IX – Minuta de Plano de trabalho  

Anexo X – Minuta de Termo de Colaboração 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. A Comissão de Seleção e a Comissão de Monitoramento e Avaliação são aquelas instituídas pela Portaria FMC nº. 

090/2018, publicada no Diário Oficial do Município – DOM em 22 de dezembro de 2018. 

18.2. Será facultado à Comissão de Seleção, promover, em qualquer fase, diligências destinadas a esclarecer ou 

complementar a instrução do presente Chamamento Público e a aferição dos critérios de habilitação de cada 

organização da sociedade civil, bem como solicitar aos órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos 

destinados a fundamentar suas decisões. 

18.3. Os documentos entregues, a proposta e seus anexos, não serão devolvidos qualquer que seja o resultado do 

chamamento público. 

18.4. O Município, por meio da Fundação Municipal de Cultura, poderá revogar o presente Edital de Chamamento, no 

todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, ou por fato superveniente, devidamente 

justificado, ou anulá-lo, em caso de ilegalidade. 

18.5. A revogação ou anulação do presente Chamamento Público não gera direito à indenização. 

18.6. As Organizações da Sociedade Civil declaradas vencedoras do presente Chamamento Público estarão 

credenciadas para firmar parceria com o município de Belo Horizonte visando à execução do serviço descrito neste 

instrumento. 

18.7. A declaração de vencedora da instituição não implica relação de obrigatoriedade para formalização de parceria, 

contudo, havendo a celebração da mesma será obedecida a ordem de classificação. 

18.8. As parcerias que vierem a ser assinadas serão publicadas, por extrato, no Diário Oficial do Município de Belo 

Horizonte. 

18.9. Na aplicação dos recursos públicos serão sempre observados os princípios de moralidade, publicidade, legalidade, 

impessoalidade e eficiência. 

18.10. Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos instrumentos jurídicos a serem firmados o não cumprimento 

de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na Lei Federal 13.019/2014, na forma 

estabelecida em cláusula específica do referido instrumento. 

18.11. As questões não previstas neste Edital serão decididas pela Comissão de Seleção e caso necessário, por 

autoridade superior. 

 

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2019. 

 

 

_____________________________________ 

Giovanni Ornelas da Silva - Mat.000513-3 

Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças 

Fundação Municipal de Cultura 

(Ato praticado por Delegação de Competência 

 Port. 089/2018 de 21 de dezembro de 2018)       
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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 

COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA REALIZAÇÃO DA 5ª VIRADA 

CULTURAL DE BELO HORIZONTE 

ANEXO I  

HISTÓRICO VIRADA CULTURAL 

Para contribuir na elaboração da proposta para a 5ª edição da Virada Cultural segue abaixo o histórico das últimas 

edições, com destaque para as vocações dos espaços já mapeados pela Fundação Municipal de Cultura. Importante que 

a O.S.C. interessada use da criatividade e de suas experiências para propor, com embasamento e justificativas, 

inovações no formato e nas ocupações dos espaços da cidade. 

VIRADA CULTURAL 2013 

A primeira edição da Virada Cultural de Belo Horizonte aconteceu entre os dias 14 e 15 de setembro de 2013 com 24 

horas de programação e público estimado em mais de 200 mil pessoas. Ao todo, a Virada reuniu mais de 430 atrações 

artísticas, envolvendo cerca de 2 mil artistas e 1.500 profissionais do mercado cultural. 

Foram ocupados 52 espaços da capital, entre praças, parques, centros culturais, teatros e outros locais, que receberam 

uma programação artística diversificada e acessível ao público da cidade. Realizada pela Prefeitura de Belo Horizonte, 

por meio da Fundação Municipal de Cultura, a Virada Cultural reuniu diversas linguagens artísticas estimulando o uso 

do espaço público, a produção artística local e novas vivências entre a população. Com atividades divididas entre os 

palcos oficiais da Virada, programação associada, ações nos equipamentos culturais da Fundação Municipal de Cultura 

e ao longo de seu circuito, a Virada Cultural de Belo Horizonte reforçou o caráter democrático do espaço público tendo 

na manifestação artística um grande eixo de ressignificação da cidade. 

VIRADA CULTURAL 2014 

A segunda edição da Virada Cultural de Belo Horizonte mostrou que a cidade abraçou de vez o evento. Um público 

estimado de 400 mil pessoas, o dobro da edição anterior, curtiu 24 horas ininterruptas de programação artística e 

cultural das 19h do dia 30 às 19h do dia 31 de agosto de 2014. Ao todo, a Virada reuniu 475 atrações, envolvendo 300 

artistas que invadiram os mais diversos pontos da cidade. No total o público pôde conferir 9 palcos e 53 pontos 

ocupados entre praças, parques, centros culturais, teatros e outros locais. 

Realizada pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Fundação Municipal de Cultura, a Virada Cultural, além de 

estimular o uso do espaço público, tem como mote promover a valorização dos artistas locais e de sua pluralidade de 

expressões de gêneros artísticos. Integralmente gratuitas, as atrações são pensadas para, em cada um dos espaços e a 

cada período do dia ou da noite, dialogar com as vocações artísticas espalhadas por vários pontos urbanos e reiterar a 

tradição de Belo Horizonte de ser uma cidade cultural e criativa. 

VIRADA CULTURAL 2015 

Público de 500 mil pessoas e 600 atrações, estes foram os números da 3ª edição da Virada Cultural de BH, realizada 

entre os dias 12 e 13 de setembro. Marcada pelas homenagens ao músico Fernando Brant e pelo show da banda 

Sepultura, em comemoração aos 30 anos de carreira, a edição de 2015 comprovou que uma das formas mais inteligentes 

de uso e ocupação do espaço público se dá através da arte. 

No total foram 18 palcos espalhados por toda a cidade, como o Parque Municipal, Viaduto Santa Tereza , rua 

Guaicurus, Praça 7, além de lugares inéditos na programação do evento, como a escadaria do Edifício Sulacap, na 

avenida Afonso Pena, no centro, o Cemitério do Bonfim e a Praça da Pampulha. Durante as 24 horas, além de música, 

teatro, circo e dança, o público curtiu eventos como Gastro Park, Mundialito de Rolimã e o Campeonato de Gaymada. 

Outra novidade da edição de 2015 foi a instalação de um circuito de bike provisório de 3km, interligando todos os 

palcos da região central.  

VIRADA CULTURAL 2016 

Mais de 580 mil pessoas participam da quarta edição da Virada Cultural de Belo Horizonte, que este ano contou, além 

dos palcos tradicionais, com programação em quatro cidades da região metropolitana: Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, 

Vespasiano e Betim, e atividades na Praça Rui Barbosa e Praça da Rodoviária. O evento é realizado pela Prefeitura de 

Belo Horizonte, por meio da Fundação Municipal de Cultura (FMC), e correalizado pela Associação dos Amigos do 

Museu Histórico Abílio Barreto. 

Foram 24h de atividades e cerca de 500 atrações em diversos pontos espalhados pela cidade. Mais de 3 mil artistas 

foram envolvidos na realização desta grande festa. O presidente da Fundação Municipal de Cultura, Leônidas Oliveira, 

salienta que a Virada Cultural mais um ano cumpriu seu objetivo de ocupar a cidade com arte e cultura. “A ocupação do 

espaço urbano pela sua população é o melhor caminho para a convivência harmônica em uma metrópole”. 

Outras informações podem ser acessadas no site http://viradaculturalbh.com.br/2016/home/   

_____________________________________________________________________________ 

http://viradaculturalbh.com.br/2016/home/
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ESCOPO DAS ÚLTIMAS EDIÇÕES 

PALCOS/PERFIL 

1) Trio/Grande Palco:  
 

A Virada Cultural sempre tem um espaço destinado para a grande aglomeração de público, onde acontecem as 

atrações de maior impacto. Nas últimas edições esse espaço foi concentrado na Praça da Estação, entretanto 

devido à quantidade de eventos no local sugerimos que novos formatos sejam pensados para esse espaço de 

maior aglomeração, como por exemplo, um grande trio elétrico circulando pelas grandes vias da cidade (ex.: 

Av. Afonso Pena). 

Devido ao perfil desse espaço (árido que dificulta a realização de atividades diurnas; muito grande o que 

impede a programação de artistas de menor impacto) e, também, à questões orçamentárias (pouco recurso para 

investimento em grandes nomes) esse grande palco teve, historicamente, uma duração aproximada de 8 horas, 

sendo seu funcionamento entre 19h00 - 00h00 de sábado (abertura do evento) e das 17h00-20h00 de domingo 

(encerramento do evento).  

Como a Virada Cultural não é composta, exclusivamente, por atrações musicais, neste, e nos demais espaços, 

são realizadas atividades de outras linguagens como, por exemplo, circenses (aéreos) e visuais (projeções 

mapeadas).  

 Duração:  

 18 às 00h (2 headlines podendo intercalar com atração local coerente com os grandes) 

 17h até encerramento (1 headline podendo intercalar com atração local)  

● Perfil: Grandes nomes com potencial de mobilização de público  

 

2) Parque Municipal:  
 

Patrimônio ambiental mais antigo de Belo Horizonte o Parque Municipal Américo Renné Giannetti foi 

projetado no final do século XIX pela comissão construtora encarregada de planejar a nova capital de Minas 

Gerais. Possui uma área de 182 mil metros quadrados de extensa vegetação. Com mais de 120 anos, o parque 

contém um ecossistema representativo com árvores centenárias e ampla diversidade de espécies, possui 

diversas nascentes que abastecem três lagoas e cerca de 280 espécies de árvores exóticas e nativas, como: 

figueiras, jaqueiras, cipreste-calvo, flamboyant, eucalipto, sapucaia, pau-mulato e pau-rei. O espaço também 

abriga mais de 100 espécies de aves entre bem-te-vis, sabiás, garças, periquitos, pica-paus, sanhaços, saíras e 

outros animais, como gambás e micos. É um verdadeiro refúgio para a fauna silvestre. 

Habitual palco de diversas atrações da Virada Cultural teve, nas últimas edições, uma ocupação estruturada 

com: 1 Palco Principal(12x10m) montado no gramado próximo ao Palácio das Artes ; 1 Palco das Artes 

Cênicas (8x7m) montado próximo ao Teatro Francisco Nunes; 1 tablado (6x6m) montado na Praça dos Patins e 

várias atividades distribuídas entre as alamedas surpreendendo o público e fomentando a integração com o 

meio ambiente. 

No palco principal, atrações durante as 24 horas, atrações de médio impacto se intercalaram com atrações 

locais, nomes como: Lenine, Sandra de Sá entre outros. Durante o dia o espaço recebia orquestras, bandas de 

música entre outras atrações focadas no público familiar.  

No palco das artes cênicas diversas atrações locais apresentaram seus trabalhos de dança, circo, teatro e 

performance. Tendo a programação diurna focada no público infantil.  

No tablado da Praça dos Patins as atividades eram realizadas pela Secretaria Municipal de Educação - SMED 

com uma ampla programação da Escola Integrada, Integrarte entre outros programas da Rede de Ensino 

Municipal.   

Cabe destacar que, nos últimos eventos realizados pela iniciativa privada, inúmeras queixas foram registradas 

pelos hospitais da região, devido ao impacto sonoro. Sendo assim sugere-se novo formato de ocupação para o 

Parque que privilegie atrações visuais, contemplativas, sensoriais e experimentais, que tenham menor impacto 

sonoro. Como exemplo, destacamos a Noite Branca que levou ao parque, em sua primeira edição, inúmeras 

intervenções artísticas visuais, estimulando outras experiências do público com o Parque. 

Outra possibilidade de utilização do Parque é para ações de gastronomia, tendo em vista a sua amplitude e, 

também, por ser agradável durante o dia (árvores). 

● Duração: 24h 

● Perfil: Ações contemplativas que promovam experiências e experimentações; exibição de filmes (os 

premiados de MG); projeções; espaços de descanso e respiro; possibilidade de utilização do Chico Nunes 

para espetáculos (com o cuidado de ser algo que tenha apelo de público, pois durante a Virada o público 

tem maior propensão a ficar nas áreas abertas ). Montagem de espaços de gastronomia e de feiras. No 

domingo durante o dia possibilidade de realização da Viradinha, inclusão de ações da SMED e também 

das demais Secretarias da PBH.  

● Sugestões: Festa da Luz + Projetos parceiros (ex.: Cine Pedal, Cine Humberto Mauro na área externa...); 

rua do lazer no domingo 
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3) Viaduto Santa Tereza: 
 

O Viaduto Santa Tereza conhecido e reconhecido nacionalmente como o espaço da cultura urbana recebeu, 

nas últimas edições, atrações locais e, normalmente, uma atração nacional. Em todas as edições teve duração 

de 24horas. 

Cabe destacar que nas últimas edições do evento a outra extremidade do Viaduto estava em obras, portanto 

não era utilizada. Com a entrega da obra é importante incluir o espaço no planejamento com uma 

programação voltada para o esporte das ruas (skate, patins, parkour,  entre outros), potencializando e 

fomentando a vocação do espaço.  

● Duração: 24h 

● Perfil Palco Viaduto: Hip Hop | Soul | Rap | Outros Urbanos | Duelos de MC's. Um grande nome + 

programação local. 

Nas duas últimas edições a parte superior do Viaduto também foi ocupada com feiras, performances, 

oficinas, lançamento de livros, stands com maquiadoras, desfiles, tatuadoras entre outros, com 

funcionamento integral nas 24horas. Vale destacar que a ocupação da parte superior do Viaduto deverá 

considerar o impacto do sol (ou chuva), para a montagem das estruturas, sendo assim é importante prever 

tendas e outras formas de minimizar o calor (ou chuva) no local para comportar os feirantes. O espaço é 

estreito e com limitações de uso devido às exigências do Corpo de Bombeiros, portanto as montagens de 

palco são pouco funcionais, comportando tablados e outros tipos de estruturas de menor impacto. 

● Duração: 24h 

● Perfil Ocupação NOS ARCOS:  Passarela para desfiles; estandes para feiras diversas: livros, artesanatos, 

plantas; estúdios de tatuagem e de maquiagem; ações de moda e gastronomia, entre outros. 

  

4) Rua Guaicurus: 
 

O Palco da Rua Guaicurus, caracterizado pela irreverência e subversividade, é um sucesso de público durante 

as 24horas da Virada. Importante destacar que é fundamental a articulação com os motéis e associações da 

região que aderem ao evento e participam ativamente da programação. Assim, como alguns outros espaços 

da Virada, a Rua Guaicurus também é impactada com o sol, portanto as atividades programadas para o dia do 

domingo deverão levar essa questão em consideração evitando o esvaziamento.  

● Duração: 24h (pensar atividades/conceito de ocupação para o domingo de dia, pois o sol é intenso) 

● Perfil: Cabaré. Um grande nome + programação local. 

 

5) Praça Sete: 
 

O Palco da Praça Sete, espaço da diversidade musical, recebeu, nas últimas edições diversas atrações do rock, 

forró, pop durante a noite e durante o dia atrações da cultural popular, samba, dança entre outras outras. Por ser 

um espaço de grande trânsito comporta uma programação bem diversificada. O palco sempre foi montado 

entre a Av. Afonso Pena e a Rua Espírito Santo, com intervenções itinerantes nos demais quarteirões. Ao 

propor ações para a Praça Sete é importante compreender a dinâmica do local, pois usualmente os quarteirões 

já são ocupados por feirantes, hippies entre outras manifestações espontâneas que deverão ser respeitadas e se 

possível incorporadas ao evento.  

● Duração: 24h 

● Perfil: Samba | Funk | Dança | Baile da Saudade (Vilarinho) | DJ | Stand Up | Cultura Popular.... 

 

6) Praça Afonso Arinos: 
 

A Praça Afonso Arinos foi palco das Viradas 2013, 2014 e 2016. Em cada edição teve uma ocupação distinta, 

buscando avaliar o que funcionaria melhor no espaço. De acordo com as experiências anteriores a utilização da 

arena (posicionada na extremidade da esquina com a Rua da Bahia) se mostrou funcional para atrações de 

menor impacto (selecionadas pelo site), experimentais, para um público estimado em 250 pessoas. Ao longo da 

praça é possível montar feiras, perfomances entre outras atividades conforme propostas selecionadas pelo site.  

● Duração :18h – 02h30 retomando 10h – 16h (área residencial por isso não podemos virar) 

● Perfil: Música experimental | Teatro de Rua | Infantil | Artes Visuais | Literatura | Serenatas |DJs 

  

7) Praça da Rodoviária: 
 

A Praça da Rodoviária foi palco, pela primeira, vez em 2016 e foi um sucesso. Concentrou-se no espaço as 

festas de rua que já têm grande mobilização de público na cidade. 

● Duração: 24 horas 

● Perfil: eletrônico + Festas de Rua de BH em conexão com outras do Brasil. 
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8) No Circuito: 
 

● Duração: 24horas 

● Perfil: intervenções e pocket shows  

● Ampliar as ações surpreendendo o público na circulação entre um palco e outro, contribuindo para a 

segurança no deslocamento do público.    

 

9) Novidades/Sugestões: 
 

a. Praça Raul Soares: Praça Esportes + Polo da Moda  

b. Interatividades: JAMs; Karaokê;  

c. Gastronomia: Alta e Baixa (viaduto santa tereza) gastronomia, possibilidade de articulação junto ao 

Restaurante Popular  

d. Moda: incluir ações de moda 

e. Palco é de Lei 

O Palco é de Lei é uma proposta de novidade para a próxima edição. A intenção é demonstrar para a 

cidade pílulas dos projetos que são financiados pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura- LMIC. 

Essa proposta poderá ser desenhada conjuntamente com a FMC, mas a O.S.C. já poderá propor um 

desenho com base nos projetos que foram selecionados no último edital disponíveis no link: 

https://prefeitura.pbh.gov.br/cultura/lei-municipal-de-incentivo-cultura-lmic  

● Duração: 24 horas (dependendo das atrações) 

● Perfil: diverso 

 

 

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/cultura/lei-municipal-de-incentivo-cultura-lmic
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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 

COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA REALIZAÇÃO DA 5ª VIRADA 

CULTURAL DE BELO HORIZONTE 

ANEXO II 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

DADOS DO PROPONENTE 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

CNPJ: 

MUNICÍPIO: UF: CEP: 

PÁGINA ELETRÔNICA (SITE, BLOG OU OUTROS): 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 

CARGO: 

RG: ÓRGÃOEXPEDIDOR: CPF: 

TELEFONE FIXO: TELEFONE CELULAR: 

E-MAIL: 

Declaro estar ciente de que as informações ora fornecidas são de minha inteira responsabilidade e que a 

participação no presente edital implica plena concordância com seus termos e anexos.  

 

Local, __________________ , ______ de _________________ de 2019  

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 

COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA REALIZAÇÃO DA VIRADA 

CULTURAL DE BELO HORIZONTE 

ANEXO III  

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

 

ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROGRAMAÇÃO | METAS ESSENCIAIS 

 

Apresentam-se abaixo elementos mínimos de programação esperados para a 5ª EDIÇÃO VIRADA CULTURAL 

DE BELO HORIZONTE, que deve acontecer durante 24 horas, em praças, ruas, parques, teatros, equipamentos 

de cultura, centros culturais da Fundação Municipal de Cultura, espaços alternativos e outras localidades de Belo 

Horizonte. No momento da elaboração do Plano de Trabalho em conjunto pela FMC e O.S.C. as metas serão 

detalhadas e os elementos mínimos serão as metas essenciais. 

 

Todos os aspectos da Proposta Geral de Plano de Trabalho devem estar lastreados pelos seguintes ELEMENTOS 

MÍNIMOS DE PROGRAMAÇÃO: 

 

a) Planejamento de todo o evento incluindo o levantamento das necessidades artísticas, técnicas 

(infraestrutura) e execução de serviços (limpeza, segurança...) - constituído por estudo de viabilidade de 

implantação de palcos e demais estruturas em logradouros públicos, parques e praças e demais serviços 

envolvidos para atender ao público estimado em 500 mil pessoas; 

b) elaboração do plano operacional de alta complexidade conjuntamente com órgãos públicos e demais entes 

públicos envolvidos visando a organização e logística (BHTrans, SLU, Fiscalização, PMMG, Guarda 

Municipal, Juizado de Menores, Defesa Civil, etc.); 

c) obtenção de alvará de autorização para evento temporário e documentação necessária para atender as 

exigências para o licenciamento, incluindo as normativas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 

entre outras de segurança; 

d) produção e execução da “Virada Cultural 2019”em todas as suas etapas (pré, produção e pós);     

e) contratação de infraestrutura, que é constituída por equipamentos, produtos e equipe técnica (roadies, 

operadores de som e operadores de iluminação, técnico de som, técnico de iluminação, diretor de palco, 

etc.),  

f) contratação de todos os serviços, produtos e equipe necessária para a operação do evento (apoio 

operacional, produtor, assistente de produção, despachante, diretor de produção, produtor executivo, 

produtor artístico, produtor de logística, limpeza, segurança, saúde, banheiros químicos, etc.); 

g) realizar, em conjunto com a FMC, uma programação gratuita local (Belo Horizonte e Região 

Metropolitana) composta por pelo menos 120 atrações artísticas a serem selecionadas por meio de 

convocatória/inscrições online. A seleção deverá ser realizada por meio de comissão paritária (poder 

público e sociedade civil), composta por no mínimo 08 membros, sendo a Coordenação Artística e 

Presidência da Comissão responsabilidade da Fundação Municipal de Cultura. Priorizar a seleção de 

atrações que ainda não estiveram presentes na grade de programação ou cuja participação tenha sido em 

apenas uma ou duas edição;  

h) realizar, em conjunto com a FMC, uma programação gratuita composta por artistas locais e também de 

consagração e expressão nacional, composta por no mínimo 400 atrações (incluindo a programação 

associada). Contratação de atrações de grande impacto e mobilização de público sendo no mínimo duas 

para o espaço/palco principal (por exemplo, palco da praça da estação e/ou trio elétrico); três atrações para 

o parque municipal; duas atrações para a Rua Guaicurus e outras quatro atrações de impacto a serem 

realizadas no circuito, fora dos palcos, como praças, ruas, marquises entre outros espaços alternativos; 

i) articular parceiros para composição da programação paralela, ampliando a grade de programação ofertada 

à população; 

j) articular, em conjunto com a FMC, instituições e órgãos públicos para inclusão de atrações na 

programação (exemplo: ações da SLU, da Secretaria de Saúde, da BHTrans, da PMMG, da Guarda 

Municipal, etc.); 

k) articulação com empresas diversas para patrocínio e apoio financeiro e/ou em serviços (exemplo: diárias 

em hotéis, alimentação, divulgação, etc.); 

l) planejar e executar o plano de comunicação que deverá ser composto por um amplo mix, incluindo mídias 

alternativas on e offline garantindo uma ampla divulgação; 

m) montar no mínimo 06 palcos no hipercentro da cidade; 

n) montar no mínimo 06 pontos de alimentação e bebidas (em conformidade com as legislações e normativas 

vigentes);  

o) realizar, no mínimo, 20 ações/performances/intervenções no circuito da Virada entre os palcos; 

p) realizar uma pesquisa que abranja o público, os fornecedores e prestadores de serviço (incluindo os 

artistas) de forma a mensurar os impactos (artísticos, culturais, econômicos, sociais, entre outros), a 

percepção do público (pontos de melhoria e atenção) e a efetividade da gestão. 
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PARTE I – PLANEJAMENTO TÉCNICO 

 

ITEM 1 – PLANEJAMENTO GERAL DO EVENTO 
 

Apresentar o conceito e o planejamento da proposta para a 5ª virada cultural: proposta dos pontos de atuação-

mapa do evento (localização dos palcos e intervenções nas vias públicas); planejamento da composição da 

programação (horários a serem programados, estimativa de atrações por ponto de atuação, linguagens artísticas a 

serem envolvidas); conceito e proposta de programação para cada ponto de atuação.  
 

A proposta para a composição da programação deverá estar atenta aos horários de chegada e dispersão do 

público, traçando estratégias que possam contribuir para uma fruição adequada das atrações. Inserir no 

planejamento propostas de inclusão da gastronomia da Capital entre outras linguagens que tiveram pouca ou 

nenhuma presença nas últimas Viradas como a moda, design e etc. Descrever como irá efetivar os elementos 

mínimos constantes no edital. 
 

Detalhamento da alocação dos itens de infraestrutura, estudos de implantação dos itens relacionados a 

infraestrutura e alocação de mão de obra técnica e operacional nos respectivos logradouros. Estudos preliminares 

de implantação de banheiros químicos, ambulâncias e postos médicos e segurança privada. É desejável que se 

apresentem croquis/desenhos/plantas baixas com a proposta de ocupação da cidade. 
  

ITEM 2 – DIRETRIZES PARA ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO, OPERAÇÃO E PROGRAMAÇÃO: 
 

A intensa programação da VIRADA CULTURAL aliada à diversificada utilização dos espaços públicos faz com 

que a realização da 5ª VIRADA CULTURAL DE BELO HORIZONTE requeira um complexo planejamento 

operacional, desde a composição da grade de programação (atrações X horários) até a operação logística, de 

segurança, de limpeza e de trânsito ambos os fatores fundamentais para que a experiência do EVENTO seja 

plena. 

Sendo assim é fundamental que a O.S.C. apresente um planejamento de produção e operação junto aos órgãos 

públicos e à população (moradores e público do evento). Exemplo: se será proposto um espaço físico para o 

acompanhamento de todo o evento no Centro de Operações da PBH; articulações com a PMMG para atuações 

integradas junto à Guarda Municipal; demonstrar que a proposta de composição da programação está atenta para 

chegada e dispersão do público, de forma concertada com a BHTrans; canais de comunicação com moradores do 

entorno; achados e perdidos entre outras inúmeras demandas operacionais que irão permitir a realização do 

evento mitigando impactos negativos no cotidiano da cidade.  

Cabe à O.S.C. apresentar diretrizes para uma estratégia logística de produção, programação e operação que 

viabilize o planejamento e articulação junto aos órgãos públicos que será, posteriormente, coordenada em 

conjunto pela FMC. 
 

ITEM 3 – PLANO DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO:  
 

O Plano de Comunicação, Divulgação e Mobilização deve apresentar uma estratégia de difusão ampla, que 

potencialize a projeção da VIRADA CULTURAL e indique táticas de engajamento e envolvimento local e 

nacional buscando a sensibilização de novos públicos. É esperado que se demonstre o planejamento para a 

promoção do evento nas redes sociais, nos veículos especializados e na grande mídia, por meio de publicidade e 

parcerias institucionais para a ampla divulgação do evento. 

A proposta deve prever: produção de site (com avaliação da plataforma utilizada na edição anterior, para a 

definição de incorporação ou desenvolvimento de nova plataforma); aplicativo oficial; transmissão de eventos 

estratégicos via streaming; cobertura especial (fotográfica e jornalística) da programação; gestão de redes sociais 

oficiais; peças gráficas; totens e sinalizações nas ruas da cidade (ativação em conformidade com a Lei Orgânica 

do Município); material audiovisual e outras possíveis estratégias relacionadas à difusão do evento e à ampliação 

de seu impacto. Deve ser também previsto o estabelecimento de parcerias com redes de telecomunicações ( rádio 

e televisão) e outras mídias, para veiculação comercial. 

O Plano deverá contemplar, também, uma comunicação direcionada para os moradores do entorno dos pontos de 

atuação do EVENTO, incluindo canais de comunicação diretamente com a produção da VIRADA. 

É desejável que o aplicativo para dispositivos móveis apresente a programação completa, com indicativo de 

mapas, meios de transporte e possíveis interações entre usuários. A proposta pode conter integração com a rota 

turística de Belo Horizonte, de forma a explorar seu potencial estratégico de atração de público e fortalecer o 

turismo e a economia local. É necessário que seja prevista a inclusão das atividades programadas pelo EVENTO 

na plataforma Mapa Cultural BH (http://mapaculturalbh.pbh.gov.br/). 

Todo o plano de comunicação deverá ser validado pela ASCOM-FMC e SUCOM-PBH, portanto é desejável que 

a O.S.C. proponha um fluxo de aprovações e tramitações de todas as ações de comunicação, assim como já 

detalhe a equipe a ser envolvida. 
 

ITEM 4 – PLANO DE ARTICULAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ASSOCIADA: 
  

Historicamente a VIRADA CULTURAL mobiliza uma série de parceiros para ampliar a oferta de arte e cultura 

aos cidadãos. Sendo assim inúmeras reuniões são realizadas com instituições culturais, equipamentos culturais 

(teatro, cinema, centros de cultura, centros de referência, museus, bibliotecas, universidades, entre outros). 

Nas últimas edições foram aproximadamente 400 atrações na Programação Associada.  

A O.S.C. interessada deverá apresentar um planejamento de quais e como pretende engajar e mobilizar parceiros 

para a composição da programação associada. 
 

http://mapaculturalbh.pbh.gov.br/
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ITEM 5 – PLANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE TRABALHO 

 

Apresenta-se abaixo estrutura simples de cronograma, cujo modelo pode ser adaptado. As etapas de trabalho 

devem ser detalhadas pelo proponente de acordo com proposta inscrita. 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA 5ª VIRADA CULTURAL 

PRÉ-PRODUÇÃO 

Etapas Períodos de Execução 

PRODUÇÃO 

Etapas Períodos de Execução 

PÓS-PRODUÇÃO 

Etapas Períodos de Execução 

 

ITEM 6 - DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA O.S.C. E EQUIPE: 
O.S.C.:  

A demonstração de capacidade técnica será verificada a partir do portfólio de ações da O.S.C. e de sua 

aplicabilidade à execução de atividades relacionadas ao objeto deste Edital. A comprovação pode conter 

demonstrações acerca da captação de recursos e gestão de eventos, com listagem de festivais de arte e cultura de 

grande porte, indicando: nome do evento; objeto; data de realização; lista de empresas patrocinadoras; respectivo 

valor de captação; indicação de circulação de público; demonstrativos de Comunicação e Promoção (por meio de 

planos de comunicação, identidades visuais, clipping de matérias veiculadas em mídias de grande divulgação, 

nacionais e internacionais, dentre outros); e outras informações relevantes sobre cada um dos eventos indicados. 

Documentos que comprovem experiência com atividade idêntica ou similar ao objeto do edital, que capacita a 

organização para a celebração da parceria. Deverá ser demonstrada a realização de pelo menos 2 (duas) edições 

de festival de cultura e arte, em qualquer segmento ou expressão, de grande porte, com contratação de artistas em 

âmbito nacional e internacional, incluindo atividades em ruas, praças e parques para no mínimo 20 mil pessoas, 

podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: I - instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da 

administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil; II - 

relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; III - publicações, pesquisas e outras formas 

de produção de conhecimento realizadas pela organização da sociedade civil ou a respeito dela; IV - currículos 

profissionais da organização da sociedade civil, sejam dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, 

empregados, entre outros; V - declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de 

atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos 

públicos, membros do Poder Judiciário, Defensoria Pública ou Ministério Público, instituições de ensino, redes, 

organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou 

comitês de políticas públicas; VI – documentos que comprovem captação de recursos de forma direta e/ou por 

meio de Leis de Incentivo à Cultura; VII – matérias em jornais, revistas e sites que comprovem a realização dos 

referidos eventos; E / OU VII - prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização. Caso a 

O.S.C. não tenha comprovação de realização de eventos para no mínimo 40 mil pessoas poderão ser considerados 

e analisados os currículos e devidas comprovações da equipe. 

EQUIPE: 

Deve-se indicar o planejamento de postos e funções de trabalho fundamentais para a plena e otimizada realização 

do Evento, indicando atribuições para as coordenações de equipes técnicas. A proposta deve conter um descritivo 

das principais atividades desenvolvidas e a indicação de profissionais para cada função, demonstrando 

experiência comprovada da equipe prevista e portfólio de cada integrante, com destaque para a adequação do 

perfil à função a ser desenvolvida na Virada Cultural. A indicação da equipe não gerará obrigatoriedade de 

contratação dos nomes sugeridos, mas deverá ser mantido o padrão de qualificação dos profissionais indicados. 

Caso a O.S.C. não tenha comprovação de realização de eventos de médio e grande porte (para no mínimo 20 mil 

pessoas) poderão ser aceitas comprovações de experiência da equipe, neste caso a equipe não poderá ser alterada 

posteriormente. 

 

PARTE II – POLÍTICA DE FESTIVAIS 

ITEM 1 – METODOLOGIA PARA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS DOS ARTISTAS, GRUPOS E 

COLETIVOS:  

Este item deverá prever os elementos constituintes do processo seletivo a ser realizado para a escolha das 

propostas que irão integrar a programação, por meio de edital específico cuja redação será finalizada em diálogo 

com a FMC. Devem ser previstos: 

a) sugestão de critérios para seleção das propostas; 

b) a composição da comissão paritária que realizará a seleção; 

c) o formato da inscrição; 

d) a documentação a ser solicitada aos candidatos; 

e) a metodologia de avaliação (virtual e presencial); 

f) os procedimentos de trabalho a serem adotados pela comissão de seleção; 

g) o cronograma de realização do processo seletivo. 
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ITEM 2 – METODOLOGIAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO/PESQUISA:  
Apresentar uma metodologia de monitoramento e avaliação, incluindo a aplicação de pesquisas (online e 

presenciais) com o público, com os artistas participantes, fornecedores e prestadores de serviço. Será de extrema 

importância a elaboração de um relatório completo que possa contribuir para o desenvolvimento das políticas 

públicas de cultura, assim como para a evolução e melhorias dos processos a elas referentes (gestão, 

comunicação, produção, logística, entre outros).    

PARTE III – PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ESTIMATIVA DE CUSTOS 

ITEM 1 – METODOLOGIA DE CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO, APOIOS, PARCERIAS E POSSÍVEIS 

RECEITAS (BILHETERIA, PONTO DE ENCONTRO, VENDA DE CAMISETAS/BOLSAS E OUTROS) 

  

Para a consecução do objeto deste Edital, a entidade selecionada receberá dotação orçamentária da Fundação 

Municipal de Cultura de Belo Horizonte e deseja-se que capte recursos junto a entidades públicas ou privadas, 

por meio de patrocínios e outras formas legalmente aceitas, como leis de incentivos fiscais no âmbito federal (Lei 

Rouanet - PRONAC/Mecenato) ou estadual (LEIC - Lei Estadual de Incentivo à Cultura). A O.S.C. ficará 

responsável pela gestão e execução efetiva de contratos de patrocínio e demais instrumentos jurídicos, obrigando-

se a prestar contas dos valores captados nas respectivas instituições e entidades e a cumprir os termos da 

legislação aplicável.  

Neste campo do formulário a O.S.C. candidata deverá detalhar como se dará a composição dos recursos 

necessários à realização da 5ª EDIÇÃO VIRADA CULTURAL DE BELO HORIZONTE, indicando a estratégia 

de relacionamento e contrapartidas para posicionamento de marcas patrocinadoras, com vistas a aumentar o 

interesse de empresas em se associar ao evento. Deve-se apresentar, também, a elaboração do Projeto de 

Captação para a 5ª EDIÇÃO VIRADA CULTURAL DE BELO HORIZONTE com definição de cotas, valores e 

contrapartidas a serem trabalhadas junto aos potenciais patrocinadores.  

Deseja-se, também, que a O.S.C. apresente uma estimativa de receita, como por exemplo, com a operação dos 

bares e barraquinhas, criação de produtos associados à marca do evento como camisetas, botons, cadernos, 

canetas, canecas entre outras possibilidades.  

Acerca da captação de recursos complementares, tem-se em vista que: 

a) nas últimas edições da Virada Cultural foram captados, em média, R$600.000,00 (seiscentos mil reais), via 

patrocínios diretos, parcerias e mecanismos de isenção fiscal; 

b) além dos patrocínios, diversas articulações são realizadas, historicamente, em prol da garantia da plena 

execução do evento, assim como da democratização do acesso às ações realizadas. Dentre os parceiros recentes, 

destacamos: SESC, Funarte, CCBB, Circuito Cultural Praça da Liberdade, Itaú, Rádios, TVs entre outros. 

  

Caso haja captação em fontes complementares ao orçamento disponibilizado pela SMC/FMC, a entidade deverá 

informar à FMC que fará a aprovação da aplicação dos recursos em conformidade com os objetivos e diretrizes da 

política pública de cultura. 

É desejável que o proponente realize captação, possibilitando que o investimento oriundo de fonte orçamentária 

direta seja progressivamente diminuído na perspectiva da composição dos recursos para cada edição, apontando a 

sustentabilidade do modelo. 

 

ITEM 2 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO  
O PLANEJAMENTO FINANCEIRO apresentado na proposta deverá contemplar uma planilha com o 

detalhamento da estratégia de gasto dos valores a serem repassados pela FMC (R$850.000,00 oitocentos e 

cinquenta mil reais), em que estejam contemplados todos os custos e necessidades para a plena realização das 

atividades propostas pelo PLANEJAMENTO TÉCNICO. 

Caberá à O.S.C. selecionada arcar com todos os custos necessários à efetivação do Evento. 

O PLANEJAMENTO FINANCEIRO deve conter estimativa de composição orçamentária para todos os itens 

que atendam plenamente a realização da Virada Cultural, tendo no mínimo os descritivos referentes à: 

REMUNERAÇÃO DE ARTISTAS: 

 

 A estimativa de custos deve cobrir todas as atividades que comporão a programação, tais como: 

a) CACHÊS PARA ARTISTAS, GRUPOS E COLETIVOS LOCAIS atrações de diversas 

linguagens artísticas a serem selecionadas pelo edital; 

b) CACHÊS DE GRUPOS E ARTISTAS NACIONAIS atrações de diversas linguagens artísticas que 

tenham reconhecimento e notoriedade nacionalmente; 

EQUIPE DE TRABALHO:  
 

Descritivo de todos profissionais necessários, com quantitativo e indicação de valores para cada função. O 

profissional pode ser parte do corpo funcional da O.S.C. ou contratado por outros regimes. 

Importante atentar para a comprovação da qualificação da equipe.  

ESTRUTURA TÉCNICA: 
  

Estimativa de itens para produção técnica e operacional das atividades integrantes da programação, com previsão 

dos elementos estruturais necessários à realização do evento em todas as localidades programadas, incluindo a 

indicação quantitativa e de valores. Deseja-se que medidas de acessibilidade e mobilidade sejam incluídas no 

escopo do planejamento técnico.  
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LOGÍSTICA:  

Estimativa de itens logísticos necessários, com indicação quantitativa e de valores para cada categoria, prevendo 

hospedagem, alimentação, traslado terrestre e passagens aéreas, assim como transporte de cargas, além de suporte 

para equipe de trabalho envolvida na realização das atividades previstas, incluindo medidas de acessibilidade e 

mobilidade para todos os públicos do evento. 

COMUNICAÇÃO:  

Descritivo de itens de Comunicação e Promoção, Tecnologia da Informação (TI) e atendimento de imprensa e 

público, com indicação quantitativa e de valores para cada categoria, incluindo site, aplicativo oficial e todos os 

elementos necessários para o posicionamento de comunicação do evento. Inserir a mensuração das atividades de 

mobilização com foco na desconcentração territorial e circulação de público. 

RECOLHIMENTOS, ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO:  

Taxas de ECAD, Elaboração, Captação, Agenciamento, Taxas Bancárias, Taxas Administrativas, Book Executivo 

de Captação de Recurso, entre outros itens. 

 

MODELO BÁSICO PARA APRESENTAÇÃO DA PLANILHA | RECURSOS A SEREM REPASSADOS 

PELA FMC (TOTAL R$850.000,00): 

 

QUANT. 

DO ITEM
 VALOR UNITÁRIO 

 ORIGEM DO 

RECURSO² 

 VALOR TOTAL 

ESTIMADO ³ 

1

1.1

2

2.1

0,00

ITEM - DESCRIÇÃO¹

PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ESTIMATIVA DE CUSTOS - RECURSOS A SEREM REPASSADOS PELA FMC

 
 
Coluna 1 – ITEM - DESCRIÇÃO 
Informar o descritivo do item das despesas previstas para a execução da proposta (despesas com pessoal/nome 
dos cargos, encargos, aquisição de materiais, transporte, mobiliário, serviços de terceiros, contratações 
artísticas, equipamentos, transporte, etc.); 
 
Coluna 2 – Origem do Recurso 
Informar se o recurso referente àquela natureza de despesa terá origem no repasse de recursos do Município 
ou em contrapartida da organização; 
 
Coluna 3 – Valor estimado 
Informar o valor estimado da despesa, bem ou serviço necessário à execução do objeto. A organização deve 
apresentar valores de acordo com o estabelecido no artigo 26 do decreto municipal 16.476/2017. Esta 
referência possibilita à comissão de seleção maior facilidade para analisar a exequibilidade financeira da 
proposta. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 

COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA REALIZAÇÃO DA 5ª VIRADA 

CULTURAL DE BELO HORIZONTE 

ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA 

Chamamento Público Nº 008/2018      

(Preferencialmente em Papel Timbrado da O.S.C.) 

 

1. DADOS CADASTRAIS 

Proponente 

Informar a razão social da organização 

CNPJ Data de abertura do CNPJ 

Informar o número do CNPJ da organização 
Informar a data de abertura do CNPJ 

(Formato dd/mm/aaaa) 

Endereço 

Informar o endereço em que a instituição está sediada 

Bairro: Cidade CEP 

Informar o Bairro Informar a cidade Informar o CEP 

Telefone E-mail 

Informar um telefone fixo Informar o e-mail da instituição 

Nome do representante legal:  

Informar o nome completo do representante legal da instituição 

Endereço Residencial do representante legal 

Informar o endereço residencial do representante legal 

(Rua, nº - bairro – cidade – UF) 

 

CPF R.G.  Telefone(s) 

Informar o CPF do representante 

legal 

Informar o nº. do RG do 

representante legal 

Informar o telefone do representante 

legal, com DDD 

Período de Mandato da Diretoria 

 

De ____/_____/_____ a _____/______/_______. 

Município:  

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/Fundação Municipal de Cultura 

2. NOME DO PROJETO/ATIVIDADE 

Virada Cultural de Belo Horizonte de 2019 

3. APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DE ATUAÇÃO 

Descrever o objeto e objetivo da O.S.C., as principais atividades executadas, um breve histórico de 

ações realizadas (preferencialmente aquelas que possuem relação com o objeto da proposta 

apresentada), público atendido, região de atuação, dentre outras informações.  

(Limite de 2 laudas). 

– O HISTÓRICO NÃO SUBSTITUI O ITEM DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA 

O.S.C. E EQUIPE. 
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4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

Elaborar as razões de interesse na realização da parceria. 

 

 

5. DESCRIÇÃO DA REALIDADE 

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

desafios encontrados, a relação desta realidade com o objeto da proposta e como a execução da proposta 

apresentada irá impactar nesta realidade. 

 

6. OBJETO DA PROPOSTA 

Descrever o objeto da proposta apresentada. Em geral, se apresenta através de verbos no infinitivo 

(realizar, executar, promover, capacitar, etc.). 

 

7. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

Descrever a proposta demonstrando as ações previstas, o público estimado, a área de abrangência, os 

resultados esperados e a forma como se pretende alcançar os objetivos. 

 

 

8. PARTE I – PLANEJAMENTO TÉCNICO 

DESCREVER CONFORME ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II OS ITENS REFERENTES AO 

PLANEJAMENTO TÉCNICO:  

 

ITEM 1 – PLANEJAMENTO GERAL DO EVENTO: 

ITEM 2 – DIRETRIZES PARA ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO, OPERAÇÃO E 

PROGRAMAÇÃO: 

ITEM 3 – PLANO DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO:  

ITEM 4 – PLANO DE ARTICULAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 

ASSOCIADA: 

ITEM 5 – PLANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE TRABALHO: 

ITEM 6 - DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA O.S.C. E EQUIPE: 

 

9. PARTE II – POLÍTICA DE FESTIVAIS 

DESCREVER CONFORME ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II OS ITENS REFERENTES À 

POLÍTICA DE FESTIVAIS:  

 

 

ITEM 1 – METODOLOGIA PARA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS DOS ARTISTAS, GRUPOS 

E COLETIVOS:  

 

ITEM 2 – METODOLOGIAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO/PESQUISA:  
 

 

10. PARTE III – PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ESTIMATIVA DE CUSTOS 

DESCREVER CONFORME ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II OS ITENS REFERENTES AO 

PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ESTIMATIVAS DE CUSTOS:  

 

 

ITEM 1 – METODOLOGIA DE CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO, APOIOS, PARCERIAS E 

POSSÍVEIS RECEITAS (BILHETERIA, VENDA DE CAMISETAS/BOLSAS E OUTROS)  

 

ITEM 2 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO  
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1
 A tabela poderá ser customizada de forma a atender a melhor descrição do projeto ou atividade. Com a inclusão de novas linhas para as metas, ações, indicadores, etc. 

11. FORMA DE EXECUÇÃO
1
 

Metas 

Macro ações (resultados 

parciais) a serem realizadas. 

Devem ser quantificáveis, 

verificáveis e com prazo 

definido. 

Ações 

Operações concretas a serem 

realizadas para o atingimento da 

meta. Uma mesma meta pode 

exigir a realização de mais de 

uma ação. 

Indicadores 

Unidade de medida do alcance 

de uma meta. É a forma de 

aferição do cumprimento ou não 

da meta. Deve ser passível de 

verificação. 

Documentos para verificação 

Documentos que contém os 

elementos para verificação dos 

indicadores. É o instrumental 

no qual o indicador pode ser 

analisado. Ex. fotografias, 

Lista de presença, planilha, 

banco de dados, certificados 

etc. 

Prazo de execução 

Prazo em que a meta deverá 

ser atingida. 

 

Planejamento do evento (pré 

e produção do evento) 

 

- levantamento das necessidades 

artísticas, técnicas 

(infraestrutura) 

 

- contato com no mínimo 30 

artistas de consagração e 

reconhecimento nacional: datas, 

cachês,  demandas técnicas, 

riders e mapas de palco, 

demandas logísticas entre outras 

- análise dos riders e demandas 

técnicas dos selecionados pela 

convocatória/edital 

- planilha contendo todas as 

informações prospectadas 

- relatório completo contendo 

a análise das demandas assim 

como as estratégias e 

negociações com as equipes 

técnicas dos artistas 

- descritivo das demandas 

acordadas a serem contratadas 

 

-  estudo de viabilidade de 

implantação de palcos e demais 

estruturas em logradouros 

públicos, parques e praças 

- elaboração do plano 

operacional de alta 

complexidade conjuntamente 

com órgãos públicos e demais 

entes públicos envolvidos 

visando a organização e logística 

- visitas técnicas nos locais 

- reuniões com órgãos de 

licenciamento (PMMG, Guarda 

Municipal, CBMMG entre 

outros) 

-atas de reuniões 

- fotografia das visitas técnicas 

- obtenção dos alvarás com as 

devidas autorizações para a 

realização do evento 
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(BHTrans, SLU, Fiscalização, 

PMMG, Guarda Municipal, 

Juizado de Menores, Defesa 

Civil, etc.); 

 

- orçamentação de todos os itens 

necessários para a 

operacionalização do evento 

- 03 orçamentos de cada item a 

ser contratado  

-orçamentos apresentados 

- contratos assinados 
 

- estruturação da equipe e 

devidos convites 

- apresentação da equipe com o 

descritivo das atribuições 

- escala de contratação da 

equipe 

- contratos assinados 

 

- montar no mínimo 06 palcos 

no hipercentro da cidade 
- palcos montados 

- fotos das montagens e dos 

palcos durante as 

apresentações 

- contratos assinados 

 

- montar no mínimo 06 pontos 

de alimentação e bebidas (em 

conformidade com as legislações 

e normativas vigentes);  

 

- pontos de alimentação e 

bebidas montados 

- fotos das montagens e dos 

palcos durante as 

apresentações 

- contratos assinados 

 

- realizar, no mínimo, 20 

ações/performances/intervenções 

no circuito da Virada entre os 

palcos; 

 

- 20 

ações/performances/intervenções 

realizadas no circuito da Virada 

entre os palcos; 

 

- fotos, vídeos entre outros 

registros 
 

- planejamento de comunicação 
- reuniões com a FMC e 

SUCOM de planejamento e 

alinhamento das ações de 

- plano de comunicação 

aprovado 

- contratos assinados e 
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comunicação  relatório de comunicação 

(fotos, clippings, vídeos) 

Seleção de, no mínimo, 120 

atrações artísticas locais, por 

meio de convocatória/edital  

- estruturação da 

convocatória/edital 

- reuniões para aprovação da 

convocatória/edital 

 

- convocatória/edital publicada 

- resultado da convocatória 
 

- definição da estratégia para a 

composição da comissão 

paritária 

- definição da metodologia de 

trabalho da comissão paritária 

- convites realizados aos 

membros da comissão 

- reuniões da comissão 

- comissão de seleção 

constituída   

- atas das reuniões 

 

Composição da 

Programação com uma 

média de 400 atrações no 

total  

- contatos com os artistas de 

consagração e reconhecimento 

nacional; seleção dos artistas 

locais 

- cartas convites e cartas aceites 

dos artistas 

- contrato com os artistas 

- fotos e registros das 

apresentações 

- grade de programação 

 

- articulações para composição 

da programação associada 

- reuniões com potenciais 

parceiros para a composição da 

programação associada 

- atas de reuniões  

- grade de programação 
 

- articular, em conjunto com a 

FMC, instituições e órgãos 

públicos para inclusão de 

atrações na programação 

(exemplo: ações da SLU, da 

Secretaria de Saúde, da 

BHTrans, da PMMG, da Guarda 

Municipal, etc.); 

 

- reuniões com as instituições 
- atas de reuniões  

- grade de programação 
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Captação de Patrocínios e 

Parcerias 

- articulação com empresas 

diversas para patrocínio e apoio 

financeiro e/ou em serviços 

(exemplo: diárias em hotéis, 

alimentação, divulgação, etc.); 

 

- reuniões com potenciais 

parceiros 

- contatos telefônicos e por 

email 

- books e propostas de 

prospecção elaborados 

- termos de parceria e 

patrocínio assinados 

 

Monitoramento e Avaliação 

- realizar uma pesquisa com o 

público para avaliação da 

percepção do público (pontos de 

melhoria, pontos de atenção...) 

 

- articulações com parceiros para 

a realização da pesquisa e ou 

com fornecedores e institutos 

que realizam pesquisas; 

- estrutura e metodologia da 

pesquisa aprovadas 

- pesquisa aplicada e dados 

disponibilizados 

- contrato e/ou termo de 

parceria para a execução da 

pesquisa de público 

 

- realizar uma pesquisa com os 

fornecedores e prestadores de 

serviço (incluindo os artistas) de 

forma a mensurar os impactos 

(artísticos, culturais, 

econômicos, sociais, entre 

outros), e a efetividade da 

gestão. 

 

- articulações com parceiros para 

a realização da pesquisa e ou 

com fornecedores e institutos 

que realizam pesquisas; 

- estrutura e metodologia da 

pesquisa aprovadas 

- pesquisa aplicada e dados 

disponibilizados 

- contrato e/ou termo de 

parceria para a execução da 

pesquisa de público 

 

- relatório completo de gestão e 

produção  

- composição do relatório em 

conjunto com toda a equipe 
- relatório entregue  
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12. PRAZO DE EXECUÇÃO 

Estabelecer o prazo de execução das ações a serem realizadas no âmbito da proposta (menor ou 

coincidente com o prazo de vigência da parceria – que também acoberta atos de preparação e de 

encerramento das ações realizadas). 

Após a execução Virada Cultural BH 2019 a O.S.C. tem 30 dias para atender à Cláusula que trata da 

Prestação de Contas conforme o Termo de Colaboração. 

13. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS 

13.1. Previsão de Receitas 

 

Origem Valor 

Repasse Valor repassado pelo Município 

Contrapartida 

Valor da mensuração dos bens e serviços 

postos à disposição pela O.S.C. (APENAS 

SE HOUVER)  

 

Valor Total da Proposta
2
 

 

Valor somatório do repasse e contrapartida 

 

13.2. Previsão de Despesas 

 

 

QUANT. 

DO ITEM
 VALOR UNITÁRIO 

 ORIGEM DO 

RECURSO² 

 VALOR TOTAL 

ESTIMADO ³ 

1

1.1

2

2.1

0,00

ITEM - DESCRIÇÃO¹

PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ESTIMATIVA DE CUSTOS - RECURSOS A SEREM REPASSADOS PELA FMC

 
 

Coluna 1 – ITEM - DESCRIÇÃO 

Informar o descritivo do item das despesas previstas para a execução da proposta (despesas com 

pessoal/nome dos cargos, encargos, aquisição de materiais, transporte, mobiliário, serviços de terceiros, 

contratações artísticas, equipamentos, transporte, etc.); 

Coluna 2 – Origem do Recurso 

Informar se o recurso referente àquela natureza de despesa terá origem no repasse de recursos do 

Município ou em contrapartida da organização; 

Coluna 3 – Valor estimado 

Informar o valor estimado da despesa, bem ou serviço necessário à execução do objeto. A organização 

deve apresentar valores de acordo com o estabelecido no artigo 26 do decreto municipal 16.476/2017. 

Esta referência possibilita à comissão de seleção maior facilidade para analisar a exequibilidade 

financeira da proposta. 

 

                                                           
2
 O valor total da parceria deve observar os valores máximos estipulados no edital, se houver. 
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14. CONTRA PARTIDA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (SE HOUVER): 

 

Descrever os bens, serviços e despesas complementares a serem aportados na execução da parceria, 

com a respectiva forma de mensuração. 

 

 

15. ASSINATURA DA O.S.C. 

 

Belo Horizonte, _____ de _______________________ de 20___. 

 

 

 

___________________________________________ 

Nome/Assinatura da Organização da Sociedade Civil 

 

16. APROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO/FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 

 

Belo Horizonte, _____ de _______________________ de 20___. 

 

 

 

______________________________________ 

Nome/Assinatura do Técnico Responsável/BM 
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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA REALIZAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO DA VIRADA CULTURAL 

DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 

ANEXO V 

Declaração – Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014 e 

 Art. 28 do Decreto Municipal nº. 16.746/2017 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da O.S.C.) 

 

 

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil, bem como nossos dirigentes não se enquadram nos motivos de 

impedimento do Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014, bem como observará o disposto no Art. 28 do Decreto Municipal 

nº. 16.746/2017.  

 

Organização da Sociedade Civil: ___________________________________________ 

CNPJ: _______________________ 

 

Art. 39 (Lei Federal 13.019/2014): Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a 

organização da sociedade civil que: 

I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional; 

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da 

administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o Termo de Colaboração ou de 

fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se: 

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados;         

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo; 

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade; 

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração; 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 

c)  suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato 

com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois 

anos; 

d) declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e 

entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no inciso II. 

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer 

esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: 

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 

Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, 

enquanto durar a inabilitação; 

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do 

art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992. 

§ 1o Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no âmbito de parcerias em 

execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou 

à população, desde que precedida de expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade 

da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária. 

§ 2o Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar parceria enquanto não 

houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da sociedade civil ou seu 

dirigente. 

§ 3o (Revogado). 

§ 4o Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2o, não serão considerados débitos que decorram de 

atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que tenham sido objeto de parcelamento, se a 

organização da sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento.           

§ 5o A vedação prevista no inciso III não se aplica à celebração de parcerias com entidades que, pela sua própria 

natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa figure no 

Termo de Colaboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperação simultaneamente como dirigente e 

administrador público. 

§ 6o Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas. 
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Art. 28 – Além dos documentos relacionados no art. 27, a O.S.C., por meio de seu representante legal, deverá 

apresentar, no prazo de que trata o caput do art. 26, declaração de que: 

I – não há, em seu quadro de dirigentes: 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal; 

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas 

mencionadas na alínea “a”; 

II – revogado; 

III – não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal; 

b) servidor ou empregado público, qualquer que seja o vínculo, de órgão ou entidade da administração pública 

municipal celebrante, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias 

c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, 

de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de 

bens, direitos e valores. 

 

 

 

Belo Horizonte, _____ de _______________ de 20___ 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal da instituição 
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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA REALIZAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO DA VIRADA CULTURAL 

DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 

ANEXO VI  

Declaração do art. 7º, XXXIII, da Constituição da República 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da O.S.C.) 

 

 

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil não emprega menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendizes, e que não detém empregados menores de dezoito anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre. 

 

 

Organização da Sociedade Civil: ___________________________________________ 

 

CNPJ: _______________________ 

 

 

 

Belo Horizonte, _____ de _______________ de 20___ 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal da instituição 
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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA REALIZAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO DA VIRADA CULTURAL 

DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 

ANEXO VII  

Atestado de regularidade da prestação de contas 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da O.S.C.) 

 

 

1. Caso a Organização da Sociedade Civil for parceira em qualquer programa do Município de Belo Horizonte com 

obrigação de prestação de contas: 

 

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil possui parceria celebrada com o Município de Belo Horizonte, 

através da Secretaria/Órgão ______________________, com prestação de contas regular, nos termos do atestado anexo. 

 

(OBS: Juntamente a esta Declaração deve ser entregue Atestado de Regularidade da Prestação de Contas. O 

atestado deve ser exarado pelo órgão municipal responsável pela parceria, conforme modelo próprio). 

 

 

 

OU  

 

2. Caso a Organização da Sociedade Civil não seja parceira em qualquer programa do Município de Belo Horizonte 

com obrigação de prestação de contas: 

 

 

 

 ANEXO VII  

Declaração de inexistência de parceria junto ao Município 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da O.S.C.) 

 

 

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil não possui, nessa data, qualquer convênio, acordo de 

cooperação ou parceria com dever de prestar contas firmada com a administração direta ou indireta do Município de 

Belo Horizonte. 

 

 

 

Belo Horizonte, _____ de _______________ de 20___ 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal da instituição 
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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA REALIZAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO DA VIRADA CULTURAL 

DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 

ANEXO VIII  

Termo de Compromisso – Art. 28 do Decreto 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da O.S.C.) 

 

 

Declaramos que na (Organização da Sociedade Civil) não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos 

repassados pela parceria: 

 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal; 

b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou 

entidade da administração pública municipal celebrante, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de 

diretrizes orçamentárias; e 

c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de 

crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, 

direitos e valores.  

 

Observação: Entende-se por membro de Poder o titular de cargo estrutural à organização política do País que exerça 

atividade típica de governo, de forma remunerada, como Presidente da República, Governadores, Prefeitos, e seus 

respectivos vices, Ministros de Estado, Secretários Estaduais e Municipais, Senadores, Deputados Federais, Deputados 

Estaduais, Vereadores, membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público. Não são considerados membros 

de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas. 

 

 

Organização da Sociedade Civil: _________________________________________ 

 

CNPJ: _____________________________ 

 

 

 

Belo Horizonte, _____ de _______________ de 20___ 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal da instituição 
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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA REALIZAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO DA VIRADA CULTURAL 

DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 

ANEXO IX 

MINUTA DO PLANO DE TRABALHO 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da O.S.C.) 

 

 

01.  DADOS CADASTRAIS 

Organização da Sociedade Civil parceira:  

Informar a razão social da organização 

CNPJ Data de abertura do CNPJ 

Informar o número do CNPJ da organização 
Informar a data de abertura do CNPJ 

(Formato dd/mm/aaaa) 

Registro no Conselho (Se necessário) Vigência do Registro 

Informar o número do registro no Conselho, se 

aplicável. 

Informar a vigência do registro 

(Formato dd/mm/aaaa) 

Dados Bancários 

(conta corrente específica e isenta de tarifa) 

Banco: Caixa Econômica Federal 

Agência: XXXX-X 

Conta: XXXXX-X 

Endereço 

Informar o endereço em que a instituição está sediada. 

Bairro Cidade CEP 

Informar o Bairro Informar a cidade Informar o CEP 

Telefone E-mail 

Informar um telefone fixo com DDD Informar o e-mail da instituição 

Nome do representante legal 

Informar o nome completo do representante legal da instituição. 

Endereço Residencial do representante legal 

Informar o endereço residencial do representante legal 

(Rua, nº - bairro – cidade – UF) 

CPF R.G. Telefone (s) 

Informar o CPF do representante 

legal 

Informar o nº. do RG do 

representante legal 

Informar o telefone do representante 

legal, com DDD 

Período de Mandato da Diretoria 

De ____/_____/_____ a _____/______/_______. 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

Fundação Municipal de Cultura 

Endereço 

Rua da Bahia, 888, Centro, 12º andar, sala 1205, Belo Horizonte, MG, CEP 30160-011. 

CNPJ Telefone 
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07.252.975/0001-56  

Representante Legal 

Fabíola Moulin Mendonça 

Matrícula CPF R.G. 

000504-4 540.794.626-20 M-2.716.139, SSP/MG 

2. OBJETIVO GERAL DA PARCERIA: 

Demonstrar o que se deseja obter por meio da parceria celebrada. É abrangente, expresso em verbos no 

infinitivo. 

 

Exemplo: “Promover a democratização do acesso à cultura”.  

3. DESCRIÇÃO DA REALIDADE:  

Descrever a realidade que será objeto da parceria, demonstrando como as ações da parceria pretendem 

afetar essa realidade, contribuindo para sua modificação. 

 

(Refere-se ao campo “5” da Proposta – Descrição da Realidade) 

 

4. OBJETO DA PARCERIA 

Descrever o produto a ser entregue pela parceria pela O.S.C. 

 

(Refere-se ao campo “6” da Proposta – Objeto da Proposta). 

Exemplo: “Realização da Virada Cultural 2019 com início às 00h do dia 25 de abril de 2019 e término 

ás 00h do dia 26 de abril de 2019”. 

5. DESCRIÇÃO DA PARCERIA: 

 

Descrever a proposta demonstrando a relação entre o objeto da parceria e a política ou programa 

executado/fomentado. 

 

(Refere-se ao campo “7” da Proposta – Descrição da Proposta) 
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Metas 

Macro ações (resultados parciais) 

a serem realizadas. Devem ser 

quantificáveis, verificáveis e com 

prazo definido. 

Ações 

Operações concretas a serem 

realizadas para o atingimento da 

meta. Uma mesma meta pode exigir 

a realização de mais de uma ação. 

Indicadores 

Unidade de medida do alcance de 

uma meta. É a forma de aferição do 

cumprimento ou não da meta. Deve 

ser passível de verificação. 

Documentos para verificação 

Documentos que contém os 

elementos para verificação dos 

indicadores. É o instrumental no 

qual o indicador pode ser 

analisado. Ex. fotografias, Lista 

de presença, planilha, banco de 

dados, certificados etc. 

Prazo de execução 

Prazo em que a meta deverá ser 

atingida. 

 

Planejamento do evento (pré e 

produção do evento) 

 

- levantamento das necessidades 

artísticas, técnicas (infraestrutura) 

 

- contato com no mínimo 30 artistas 

de consagração e reconhecimento 

nacional: datas, cachês,  demandas 

técnicas, riders e mapas de palco, 

demandas logísticas entre outras 

- análise dos riders e demandas 

técnicas dos selecionados pela 

convocatória/edital 

- planilha contendo todas as 

informações prospectadas 

- relatório completo contendo a 

análise das demandas assim como 

as estratégias e negociações com 

as equipes técnicas dos artistas 

- descritivo das demandas 

acordadas a serem contratadas 

 

-  estudo de viabilidade de 

implantação de palcos e demais 

estruturas em logradouros públicos, 

parques e praças 

- elaboração do plano operacional de 

alta complexidade conjuntamente 

com órgãos públicos e demais entes 

públicos envolvidos visando a 

organização e logística (BHTrans, 

SLU, Fiscalização, PMMG, Guarda 

Municipal, Juizado de Menores, 

Defesa Civil, etc.); 

 

- visitas técnicas nos locais 

- reuniões com órgãos de 

licenciamento (PMMG, Guarda 

Municipal, CBMMG entre outros) 

-atas de reuniões 

- fotografia das visitas técnicas 

- obtenção dos alvarás com as 

devidas autorizações para a 

realização do evento 

 

- orçamentação de todos os itens 

necessários para a operacionalização 

do evento 

- 03 orçamentos de cada item a ser 

contratado  

-orçamentos apresentados 

- contratos assinados 
 

6. FORMA DE EXECUÇÃO
3
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- estruturação da equipe e devidos 

convites 

- apresentação da equipe com o 

descritivo das atribuições 

- escala de contratação da equipe 

- contratos assinados 
 

- montar no mínimo 06 palcos no 

hipercentro da cidade 
- palcos montados 

- fotos das montagens e dos palcos 

durante as apresentações 

- contratos assinados 

 

- montar no mínimo 08 pontos de 

alimentação e bebidas (em 

conformidade com as legislações e 

normativas vigentes);  

 

- pontos de alimentação e bebidas 

montados 

- fotos das montagens e dos palcos 

durante as apresentações 

- contratos assinados 

 

- realizar, no mínimo, 20 

ações/performances/intervenções no 

circuito da Virada entre os palcos; 

 

- 20 

ações/performances/intervenções 

realizadas no circuito da Virada 

entre os palcos; 

 

- fotos, vídeos entre outros 

registros 
 

- planejamento de comunicação 

- reuniões com a FMC e SUCOM de 

planejamento e alinhamento das 

ações de comunicação  

- plano de comunicação aprovado 

- contratos assinados e relatório de 

comunicação (fotos, clippings, 

vídeos) 

 

Seleção de, no mínimo, 120 

atrações artísticas locais, por 

meio de convocatória/edital  

- estruturação da convocatória/edital 

- reuniões para aprovação da 

convocatória/edital 

 

- convocatória/edital publicada 

- resultado da convocatória 
 

- definição da estratégia para a 

composição da comissão paritária 

- definição da metodologia de 

trabalho da comissão paritária 

- convites realizados aos membros 

da comissão 

- reuniões da comissão 

- comissão de seleção constituída   

- atas das reuniões 
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Composição da Programação 

com uma média de 400 atrações 

no total  

- contatos com os artistas de 

consagração e  reconhecimento 

nacional; seleção dos artistas locais 

- cartas convites e cartas aceites dos 

artistas 

- contrato com os artistas 

- fotos e registros das 

apresentações 

- grade de programação 

 

- articulações para composição da 

programação associada 

- reuniões com potenciais parceiros 

para a composição da programação 

associada 

- atas de reuniões  

- grade de programação 
 

- articular, em conjunto com a FMC, 

instituições e órgãos públicos para 

inclusão de atrações na programação 

(exemplo: ações da SLU, da 

Secretaria de Saúde, da BHTrans, da 

PMMG, da Guarda Municipal, etc.); 

 

- reuniões com as instituições 

- atas de reuniões  

- grade de programação 
 

Captação de Patrocínios e 

Parcerias 

articulação com empresas diversas 

para patrocínio e apoio financeiro 

e/ou em serviços (exemplo: diárias 

em hotéis, alimentação, divulgação, 

etc.); 

 

- reuniões com potenciais parceiros 

- contatos telefônicos e por email 

- books e propostas de prospecção 

elaborados 

- termos de parceria e patrocínio 

assinados 

 

Monitoramento e Avaliação 

- realizar uma pesquisa com o 

público para avaliação da percepção 

do público (pontos de melhoria, 

pontos de atenção...) 

 

- articulações com parceiros para a 

realização da pesquisa e ou com 

fornecedores e institutos que 

realizam pesquisas; 

- estrutura e metodologia da 

pesquisa aprovadas 

- pesquisa aplicada e dados 

disponibilizados 

- contrato e/ou termo de parceria 

para a execução da pesquisa de 

público 
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- realizar uma pesquisa com os 

fornecedores e prestadores de 

serviço (incluindo os artistas) de 

forma a mensurar os impactos 

(artísticos, culturais, econômicos, 

sociais, entre outros), e a efetividade 

da gestão. 

 

- articulações com parceiros para a 

realização da pesquisa e ou com 

fornecedores e institutos que 

realizam pesquisas; 

- estrutura e metodologia da 

pesquisa aprovadas 

- pesquisa aplicada e dados 

disponibilizados 

- contrato e/ou termo de parceria 

para a execução da pesquisa de 

público 

 

- relatório completo de gestão e 

produção  

- composição do relatório em 

conjunto com toda a equipe 
- relatório entregue  

3
 A tabela poderá ser customizada de forma a atender a melhor descrição do projeto ou atividade. Com a inclusão de novas linhas para as metas, ações, indicadores, etc. 
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7. PRAZO DE EXECUÇÃO 

Estabelecer o prazo de execução das ações realizadas no âmbito da parceria (menor ou coincidente com 

o prazo de vigência da parceria – que também acoberta atos de preparação e de encerramento das ações 

realizadas). 

Sugere-se que o prazo de execução inicie com o recebimento da primeira parcela do recurso, informado 

em meses. 

Após a execução Virada Cultural BH 2019 a O.S.C. tem 30 dias para atender à Cláusula que trata da 
Prestação de Contas conforme o Termo de Colaboração. 

8. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS 

8.1 – Previsão de Receitas 

 

Origem Valor 

Repasse Valor repassado pelo Município 

Contrapartida 

Valor da mensuração dos bens e serviços 

postos à disposição pela O.S.C. (APENAS 

SE HOUVER)  

Total Valor somatório do repasse e contrapartida 
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8.2 – Previsão de Despesas 

 

Natureza de 

Despesa
4
 

Nome da Natureza da Despesa 

As naturezas estão pré-definidas no 

SUCC 

Item de despesa 

Informar os itens específicos de despesa 

Valor Médio de 

Mercado
5
  

Média obtida por 

meio da 

orçamentação 

Origem do Recurso
6
 

Repasse ou 

Contrapartida 

319011 
Vencimentos e vantagens fixas – 

pessoal civil 

   

   

   

319013 Obrigações patronais 
   

   

319094 Indenizações e restituições trabalhistas 
   

   

339030 Material de consumo 
   

   

339031 
Premiações culturais, artísticas, 

científicas desportivas e outras  

 
  

   

339035 Serviços de consultoria 
   

   

339036 
Outros serviços de terceiros – pessoa 

física 

   

   

   

   

339037 Locação de mão de obra 
   

   

339039 
Outros serviços de terceiros - pessoa 

jurídica 

   

   

   

   

   

   

                                                           
4
 Incluir apenas aquelas que serão efetivamente utilizadas na realização da parceria por guardar relação com o objeto. 

5
 Juntamente ao Plano de Trabalho deverão ser apresentados documentos hábeis à comprovação da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no 

mercado, conforme §1º do Art. 26 do Decreto Municipal nº. 16.746/2017. 

6
 Em caso de contrapartida, o recurso não será financeiro, mas auferido através de bens, serviços e despesas complementares, mensuráveis e deverão ser comprovados na 

prestação de contas. 
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339047 Obrigações tributárias e contributivas  
   

   

339049 Auxílio- alimentação 
   

   

339049 Auxílio transporte 
   

   

449051 Obras e instalações 

   

   

   

449052 Equipamentos e material permanente 
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9. CONTRA PARTIDA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (SE HOUVER): 

 

Descrever os bens, serviços e despesas complementares a serem aportados na execução da parceria, 

com a respectiva forma de mensuração. 

 

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (a ser preenchido pelo Município): 

1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 6ª Parcela 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

7ª Parcela 8ª Parcela 9ª Parcela 10ª Parcela 11ª Parcela 
12ª 

Parcela 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

TOTAL:  

 

11. ASSINATURA DA O.S.C. 

 

Belo Horizonte, _____ de _________________________ de 20___ 

 

 

_______________________________________ 

Nome/Assinatura da Organização da Sociedade Civil 

 

12. APROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO/FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 

 

Belo Horizonte, _____ de _________________________ de 20__ 

 

 

______________________________________ 

Nome/Assinatura do Técnico Responsável/BM 
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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA REALIZAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO DA VIRADA CULTURAL 

DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 

ANEXO X 

MINUTA DE TERMO DE COLABORAÇÃO 

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E A 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ______________, 

OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS À 5ª 

EDIÇÃO DA VIRADA CULTURAL DE BELO HORIZONTE. 

PROCESSO Nº. 01-165.749/18-91 

IJ: 

A Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, inscrita no CNPJ nº 07.252.975/0001-56, com sede na Rua da 

Bahia, 888, Bairro Centro, Belo Horizonte, MG, CEP 30160-011, neste ato representada por sua Presidente, Sra. 

Fabíola Moulin Mendonça, CPF nº. 540.794.626-20, RG nº. M-2.716.139, SSP/MG, ADMINISTRADORA PÚBLICA 

da presente parceria, doravante denominada FMC, e a Organização da Sociedade Civil __________, CNPJ nº _______, 

situada _______, neste ato representada por ________, titular do CPF nº ______ e RG nº______, doravante 

denominada, O.S.C., e ambos em conjunto denominados PARCEIROS, sujeitando-se, no que couber, aos termos da 

Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,  Lei  nº 13.019, de 31 de julho de 2014,  Decreto Municipal nº 

16.746, de 10 de outubro de 2017,  Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, e demais normas que regulamentam a 

espécie,  em conformidade com o Plano de Trabalho deste instrumento, RESOLVEM celebrar o presente  Termo de 

Colaboração. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. O presente Termo de Colaboração tem por objeto a formalização da relação de parceria, em regime de mútua 

cooperação entre a FMC e a O.S.C., para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a 

execução da 5ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte de relevância pública e social definido no Plano de 

Trabalho, que rubricado pelas partes, integra o presente instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS 

2. Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Termo de Colaboração, comprometem-se os Parceiros a 

executar a integralidade das obrigações assumidas, no âmbito das respectivas competências. 

2.1. São obrigações comuns dos PARCEIROS:  

I - conjugar esforços e cooperar um com o outro para a plena realização do objeto; 

II - promover publicidade e transparência das informações referentes a esta parceria; 

III - promover o registro das informações cabíveis na plataforma eletrônica do Sistema Unificado de Contratos 

Convênios e Congêneres – SUCC – ou em outra que venha a substituí-la;  

IV - fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle interno e externo e nos limites de sua competência 

específica, informações relativas à parceria independente de autorização judicial; 

V - priorizar a busca por soluções pacíficas e extrajudiciais, na hipótese de qualquer dúvida ou controvérsia sobre a 

interpretação e cumprimento deste Termo; e 

VI - elaboração do plano operacional de alta complexidade conjuntamente com órgãos públicos e demais entes 

públicos envolvidos visando a organização e logística (BHTrans, SLU, Fiscalização, PMMG, Guarda Municipal, 

Juizado de Menores, Defesa Civil, etc.). 

 

2.2. São obrigações da FMC:  

I - Efetuar o repasse dos recursos necessários à execução do Plano de Trabalho, na forma prevista na Cláusula 

Terceira;  

II - apoiar a O.S.C. no alcance dos resultados previstos no objeto da presente parceria, conforme o Plano de Trabalho; 

III - direcionar esforços para garantir a formação continuada de dirigentes e técnicos da O.S.C.; 

IV - sempre que solicitado, prestar informações e esclarecimentos referente à parceria aos integrantes da O.S.C.; 

V - designar, por ato publicado no Diário Oficial do Município - DOM, o gestor da parceria e os membros da 

Comissão de Monitoramento e Avaliação; 

VI - publicar o extrato desta parceria no Diário Oficial do Município (DOM) e respectivas alterações, se for o caso; 
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VII - supervisionar, fiscalizar, monitorar e avaliar a execução do objeto da presente parceria; 

VIII - analisar as prestações de contas na forma das Cláusulas Sexta e Sétima deste instrumento; 

IX - publicar e manter atualizados os manuais de orientação a gestores públicos e O.S.C. sobre a aplicação da Lei 

13.019/2014, ouvida a Gerência de Apoio às Parcerias do Município de Belo Horizonte.  

X - exercer a atividade normativa, o controle e a fiscalização sobre a execução deste Termo de Colaboração, inclusive, 

se for o caso, reorientando as ações, assumindo ou transferindo a responsabilidade pelo mesmo, no caso de 

paralisação das atividades ou de outro fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade das 

ações pactuadas; 

XI - suspender a liberação dos recursos quando constatar quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou 

outras pendências de ordem técnica ou legal, nos termos do art. 48 da Lei nº. 13.019/14 e art. 36 do Decreto Municipal 

nº. 16.746/17, comunicando o fato a O.S.C., e fixando-lhe o prazo para saneamento ou apresentação de informações e 

esclarecimentos; 

XII - prorrogar “de ofício” a vigência do instrumento, antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação 

dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado; 

XIII - notificar a O.S.C. para apresentar relatórios de execução financeira, bem como recebê-los e analisá-los, quando 

não for comprovado o alcance das metas no relatório de execução do objeto; diante de suspeita circunstanciada de 

irregularidades, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial ou quando a O.S.C. deixar de 

registrar na plataforma eletrônica os dados referentes às despesas realizadas, até o vigésimo dia do mês subsequente à 

liquidação destas; 

XIV - articular, em conjunto com a O.S.C. parceira, os órgãos públicos para viabilizar a operação do evento e mitigar 

os impactos na dinâmica da cidade (SLU, BHTrans, Guarda Municipal, PMMG, CBMMG, Fiscalização entre outros); 

XV - articulação institucionais junto às demais secretarias da PBH para a inclusão de conteúdos programáticos 

(atividades artísticas, culturais e de conscientização) dentro da programação da Virada Cultural; 

XVI - aprovar a Grade Final da Programação proposta para a 5ª Virada Cultural; 

XVII - validar em conjunto com os órgãos públicos o mapa de ocupação (palcos e demais estruturas) na cidade. 

 

2.3. São obrigações da O.S.C.:  

I - Desenvolver, em conjunto com a FMC o objeto desta parceria conforme o Plano de Trabalho, prestando a FMC as 

devidas informações sempre que solicitado; 

II - articular, em conjunto com a FMC, instituições e órgãos públicos para inclusão de atrações na programação 

(exemplo: ações da SLU, da Secretaria de Saúde, da BHTrans, da PMMG, da Guarda Municipal, etc.); 

III - realizar o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às 

despesas de custeio, de investimento e de pessoal, na forma da Cláusula Quinta deste instrumento;  

IV - responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à 

execução do objeto desta parceria, conforme Cláusula Terceira; 

V - realizar as compras e contratações necessárias à execução do objeto da parceria, observado o valor médio de 

mercado, conforme orçamentação realizada no Plano de Trabalho, tendo como norteadores princípios da legalidade, 

moralidade e economicidade, sob pena de nulidade das despesas. 

VI - manter e movimentar os recursos exclusivamente em conta bancária específica, aplicando-os em cadernetas de 

poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida 

pública, todos com liquidez diária, enquanto não empregados na sua finalidade; 

VII - alocar os recursos repassados nos seus registros contábeis conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade, 

sendo vedada sua classificação como receita própria ou pagamento por prestação de serviços; 

VIII - não remunerar com os recursos repassados: (i) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de 

órgão ou entidade da administração pública municipal; (ii) servidor ou empregado público, inclusive que exerça cargo 

em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, 

ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; (iii) pessoas naturais 

condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais 

sujeitos a pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; 

IX - efetuar a restituição de recursos nos casos previstos na Lei nº 13.019/2014 e/ou no Decreto Municipal nº 

16.746/2017; 

X - zelar pela qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar eficiência, eficácia e efetividade social em 

suas atividades, assegurando a correção de quaisquer irregularidades;  

XI - prestar informações aos munícipes e quaisquer interessados sobre o caráter público das ações realizadas em 

decorrência dessa parceria, quando for o caso; 

XII - permitir a supervisão, fiscalização, monitoramento e avaliação da FMC sobre a execução do objeto da parceria, 

garantindo o acesso de agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente 

aos processos, documentos e informações relativos a esta parceria, e aos locais de execução do objeto; 
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XIII - prestar contas na forma fixada na Cláusula Sexta, mantendo a guarda dos documentos pelo prazo de 10 (dez) 

anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas final ou do decurso do prazo para a 

sua apresentação;  

XIV - comunicar quaisquer alterações em seus atos societários e em seu quadro de dirigentes, quando houver, em até 

trinta dias da data de registro no órgão competente; 

XV - operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do 

Termo de Fomento, de forma a possibilitar a sua funcionalidade;  

XVI - manter sua habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e previdenciária devidamente regularizada durante toda a 

vigência da parceria; 

XVII - garantir o cumprimento da contrapartida em bens e serviços conforme estabelecida no Plano de Trabalho, se 

for o caso; 

XVIII - divulgar na internet e em locais visíveis de sua sede social e dos estabelecimentos em que exerça suas ações 

todas as parcerias celebradas com o MUNICÍPIO; 

XIX - executar e fiscalizar os trabalhos necessários a consecução do objeto pactuado no Termo de Colaboração, 

observando prazos e custos; 

XX - assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços 

contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, 

determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, 

quando detectados pela FMC ou pelos órgãos de controle; 

XXI - garantir o padrão de qualidade das ações previstas nesta parceria, possibilitando que sejam atendidas as 

recomendações da FMC, apresentando Plano de Trabalho, contendo os custos de custeio e de aplicação dos recursos 

públicos recebidos pela parceria, conforme metas e indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho; 

XXII - participar de capacitações promovidas pelo MUNICÍPIO; 

XXIII - todo o plano de comunicação deverá ser validado pela ASCOM-FMC e SUCOM-PBH, portanto é desejável 

que a O.S.C. proponha um fluxo de aprovações e tramitações de todas as ações de comunicação; 

XXIV - tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Termo de Colaboração; 

XXV - a OSC deverá comunicar imediatamente à FMC se a captação for efetivada para que se proceda às adequações 

necessárias na parceria;  

XXVI - os recursos decorrentes de captação deverão ser totalmente revertidos para execução do objeto e serão 

considerados como contrapartida de bens e serviços.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

3.1. A FMC transferirá à O.S.C. o valor total de R$850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), de acordo com o 

cronograma de desembolso e com o plano de aplicação previstos no Plano de Trabalho aprovado, anexo único deste 

instrumento; 

3.2. Os recursos serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto 

prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, todos com liquidez diária, enquanto não 

empregados na sua finalidade.   

3.3. O repasse dos recursos financeiros a que se refere esta cláusula será efetuado conforme cronograma firmado no 

Plano de Trabalho (anexo). 

3.4. Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, em conta corrente específica da parceria, 

isenta de tarifa bancária, em agência de instituição financeira pública, indicada pela FMC, a saber, Caixa Econômica 

Federal. 

3.4.1. A conta corrente deverá ser aberta no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação do presente 

termo no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, e seus dados informados a FMC no prazo máximo de 03 

(três) dias úteis após a abertura. 

3.4.2. Excepcionalmente, na hipótese de não haver isenção da tarifa bancária pela instituição financeira, após 

comprovação da negativa por parte da instituição financeira e comunicação formal a FMC a fim de que o mesmo 

possa tomar as devidas providências, os valores pagos pela O.S.C. a título de tarifa bancária deverão ser registrados na 

plataforma eletrônica, nos termos da CLÁUSULA SEXTA, item 6.3.1. 

3.5. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições 

de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos; 

3.6. As despesas decorrentes da execução deste Termo de Colaboração ocorrerão à conta de recursos alocados no 

respectivo orçamento da FMC, na dotação orçamentária a seguir informada, ou suas equivalentes para os próximos 

exercícios financeiros: 

 

Dotação Orçamentária nº. 3103.5002.13.392.154.2.371.0008.339039.22.0300.100 
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CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

4.1. Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho, nas 

hipóteses previstas na Lei nº 13.019/14, no Decreto Municipal nº 16.746/17, vedada sua utilização em finalidade diversa 

da pactuada neste instrumento. 

4.2. Toda movimentação de recursos no âmbito desta parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à 

identificação eletrônica do beneficiário final. Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária 

de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, por meio da Transferência Eletrônica Disponível – TED –, 

Documento de Ordem de Crédito – DOC, débito em conta e boleto bancário, todos sujeitos à identificação do 

beneficiário final. 

4.3. Os recursos transferidos pela FMC não poderão ser utilizados para despesas efetuadas em período anterior ou 

posterior à vigência da parceria, permitido o pagamento de despesas após o término da parceria, desde que a 

constituição da obrigação tenha ocorrido durante a vigência da mesma e esteja prevista no plano de trabalho, sendo a 

realização do pagamento limitada ao prazo para apresentação da prestação de contas final. 

4.3.1. O pagamento das verbas rescisórias da equipe de trabalho da organização da sociedade civil poderá ser 

realizada ainda que após o término da execução da parceria, desde que provisionada e proporcional ao período de 

atuação do profissional na execução das metas previstas no plano de trabalho. 

4.4. A FMC reterá as parcelas dos recursos financeiros destinados à O.S.C. nas hipóteses e condições previstas no item 

7.9 deste Termo. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE PELO VÍNCULO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIO, 

FISCAL E COMERCIAL  

5.1. A O.S.C. é exclusivamente responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais relativos ao seu funcionamento e ao adimplemento do Termo de Colaboração, não se caracterizando 

responsabilidade solidária ou subsidiária da FMC os respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria 

ou restrição a sua execução. 

 5.2. A inadimplência da O.S.C. em relação às obrigações previstas no item anterior não transfere a FMC a 

responsabilidade por seu pagamento.  

5.3. A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pela FMC não gera vínculo trabalhista a FMC. 

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

6.1. A prestação de contas tem por objetivo o controle de resultados e deverá conter elementos que permitam verificar o 

cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos. 

6.2. A O.S.C. deverá apresentar, na periodicidade prevista no plano de trabalho, relatório de execução do objeto, na 

plataforma eletrônica, que deverá conter: 

I - descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto; 

II - demonstração do alcance das metas; 

III - documentos de comprovação da execução das ações e do alcance das metas que evidenciem o cumprimento do 

objeto, definidos no plano de trabalho como meios de verificação, como listas de presenças, fotos, vídeos e outros; 

IV - documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens ou serviços, quando houver; 

V - relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; 

VI - justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas. 

6.2.1. O relatório de que trata este item deverá fornecer elementos para avaliação: 

I - dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas; 

II - do grau de satisfação do público-alvo, quando pesquisado. 

6.3. A O.S.C. deverá obter de seus fornecedores e prestadores de serviços notas, comprovantes fiscais ou recibos, com 

data, valor, nome e número de inscrição no CNPJ da O.S.C. e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço, 

para fins de comprovação das despesas. 

6.3.1. A O.S.C. deverá registrar na plataforma eletrônica os dados de que trata o item anterior até o vigésimo dia do 

mês subsequente à liquidação da despesa, sendo obrigatória a inserção de cópia dos comprovantes referentes aos 

pagamentos das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, ficando dispensada a inserção de notas, 

comprovantes fiscais ou recibos. 

6.4. A O.S.C. deverá manter a guarda dos documentos originais relativos à execução das parcerias pelo prazo de dez 

anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas final ou do decurso do prazo para a 

apresentação da prestação de contas. 

6.5. Quando descumpridas as obrigações constantes do item 6.2 e 6.3, nos casos em que não estiver comprovado o 

alcance das metas no relatório de execução do objeto ou diante de suspeita circunstanciada de irregularidades, a O.S.C. 

será notificada para apresentar o relatório de execução financeira, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, que deverá ser 

instruído com os seguintes documentos: 
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I - relação das receitas auferidas, inclusive rendimentos financeiros e recursos captados, e das despesas realizadas 

com a demonstração da vinculação com a origem dos recursos e a execução do objeto, em observância ao plano de 

trabalho; 

II - extratos da conta bancária específica; 

III - memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso; 

IV - cópias simples das notas e comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, 

dados da O.S.C. e do fornecedor e indicação do produto ou serviço; 

V - justificativa das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, fazendo constar os fatos 

relevantes. 

6.5.1. A memória de cálculo referida no inciso III deverá conter a indicação do valor integral da despesa e o 

detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio de cada fração, com identificação do número e do 

órgão ou entidade da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma 

parcela da despesa. 

6.6. Nas parcerias com vigência igual ou superior a um ano, a O.S.C. deverá apresentar prestação de contas anual, 

exclusivamente com relação ao desenvolvimento de seu objeto, para fins de monitoramento do cumprimento das metas 

previstas no plano de trabalho. 

6.6.1. A prestação de contas anual deverá ser apresentada no prazo de até 90 (noventa) dias. 

6.6.2. A prestação de contas anual consistirá na apresentação do relatório anual de execução do objeto, que deverá 

observar o disposto no item 6.2. 

6.7. A O.S.C. deverá apresentar a prestação de contas final, por meio de relatório final de execução do objeto, que 

deverá conter os elementos previstos no item 6.2. 

6.7.1. A prestação de contas final deverá ser apresentada no prazo de até noventa dias, contado do dia seguinte ao 

término da vigência da parceria. 

6.7.2. Caso haja, deverá ser apresentado na prestação de contas final o comprovante de recolhimento do saldo 

remanescente de que trata o art. 52 da Lei Federal nº 13.019/14, e eventual provisão de reserva de recursos para 

pagamento das verbas rescisórias de que trata o § 3º e §4º do art. 44 do Decreto nº. 16.746/17 e o inciso I do art. 46 da 

Lei Federal nº 13.019/14. 

6.7.3. A FMC analisará a prestação de contas final em até cento e cinquenta dias, contados da data de recebimento do 

relatório final de execução do objeto. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

7.1. As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e 

regular das parcerias, diante do que deverão contemplar a análise das informações da parceria constantes da plataforma 

eletrônica e da documentação técnica apresentada.  

7.2. Cabe a FMC exercer as atribuições de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto da parceria podendo 

valer-se de recursos tecnológicos e apoio técnico de terceiros, que será designado em ato próprio. 

7.3. A FMC designará um gestor para realizar o acompanhamento e fiscalização desta parceria, através de publicação 

no Diário Oficial do Município - DOM.  

7.4. A FMC poderá designar técnicos responsáveis para subsidiar o gestor da parceria em relação à análise dos 

relatórios de execução do objeto ou de execução financeira, e ainda para a elaboração de seu relatório de monitoramento 

e avaliação. 

7.5. A FMC designará, em ato específico, os integrantes da comissão de monitoramento e avaliação para analisar os 

relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, que deverão ser por ela homologados. 

7.6. O gestor emitirá Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da parceria e o submeterá à Comissão de 

Monitoramento e Avaliação designada para homologação. 

7.7. Na hipótese de o relatório técnico de monitoramento e avaliação evidenciar irregularidade ou não comprovação do 

alcance das metas, ainda que parcial, o gestor da parceria notificará a O.S.C. para, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, apesentar Relatório de Execução Financeira, nos termos do item 6.5 deste instrumento. 

7.8. As ações de monitoramento e avaliação deverão contemplar: 

I - a análise das informações da parceria constantes da plataforma eletrônica e da documentação que comprove o 

pagamento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias até vinte dias do vencimento da obrigação; 

II - consulta ao SUCC que permita aferir a regularidade da parceria; 

III - medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existentes dos órgãos de controle externo e interno; 

IV - a verificação de existência de denúncias aceitas. 

7.9. Nas hipóteses em que o monitoramento e avaliação da parceria constate a existência de evidências de 

irregularidades na aplicação de parcelas anteriormente recebidas; desvio de finalidade da aplicação dos recursos ou o 

inadimplemento da O.S.C. em relação a obrigações estabelecidas no presente Termo de Colaboração; ou em que a 
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O.S.C. deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela FMC ou pelos órgãos de 

controle interno ou externo, a FMC poderá reter as parcelas dos recursos financeiros destinados à O.S.C., até o 

saneamento das impropriedades constatadas. 

7.10. Na hipótese de existência de irregularidade ou inexecução parcial do objeto, mesmo após a notificação da O.S.C. 

para saná-las, o relatório técnico parcial de monitoramento e avaliação poderá concluir pela rescisão unilateral da 

parceria, determinando a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à 

prestação de contas não apresentada e, em não havendo a referida devolução, a instauração de tomada de contas 

especial.  

7.11. A FMC deverá informar à Controladoria Geral do Município e à Procuradoria Geral do Município sobre as 

irregularidades verificadas nas parcerias celebradas. 

7.12. A execução da parceria poderá ser acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas, sem prejuízo 

da fiscalização realizada pela FMC, pelos órgãos de controle e mecanismos de controle social previstos na legislação. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 

8.1. Caso a execução da parceria estiver em desacordo com o estabelecido no Plano de Trabalho e ou com as normas e 

legislação vigente, a FMC poderá aplicar à O.S.C. sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de 

inidoneidade, na forma da Lei 13.019/2014 e do Decreto Municipal nº 16.746/2017, sendo garantidos os direitos de 

ampla defesa e contraditório da O.S.C.. 

8.2. Nas hipóteses dos itens 12.2.1 a 12.2.4 da Cláusula Décima Segunda, a rescisão poderá levar à: 

8.2.1. suspensão temporária da participação em chamamento público, suspensão temporária para 

requerer credenciamento prévio, suspensão temporária do credenciamento prévio e impedimento de celebrar parceria 

ou contrato com órgãos e entidades do Município de Belo Horizonte, por prazo não superior a dois anos; 

8.2.2. declaração de inidoneidade para participar de chamamento público, declaração de inidoneidade para 

requerer credenciamento prévio, ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de 

governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a FMC, que será concedida sempre que a O.S.C. ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes, e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 8.2.1. 

8.3. Na hipótese do item 12.2.2 dessa cláusula a rescisão deverá gerar apuração dos possíveis prejuízos gerados a FMC. 

8.3.1. Havendo constatação de prejuízo para a FMC, a O.S.C. deverá ressarci-lo sob pena de suspensão temporária da 

participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades do 

Município de Belo Horizonte, pelo prazo máximo de dois anos; 

8.3.2. Passado o prazo de dois anos e perdurando os motivos determinantes da punição, a O.S.C. será declarada 

inidônea para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as 

esferas de governo, até que ocorre o saneamento. 

8.4. Quando da conclusão, denúncia ou rescisão da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os 

provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, deverão ser devolvidos a FMC, no prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial providenciada pelo órgão 

competente da FMC. 

CLÁUSULA NONA - DA DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 

9.1. Obriga-se a O.S.C., em razão deste Termo de Colaboração, a fazer constar identificação da FMC, nos 

formulários, cartazes, folhetos, anúncios e matérias na mídia, assim como produtos da parceria, tais como livros, 

relatórios, vídeos, internet e outros meios de divulgação, observando a legislação eleitoral vigente. 

9.2. A utilização de logomarca, brasão ou demais símbolos da FMC deverão ser previamente autorizados pela 

Assessoria da Comunicação da FMC. 

9.3. A O.S.C. compromete-se a publicar no seu sítio eletrônico oficial, quando houver, ou no sítio eletrônico público do 

Mapa das O.S.C.s, e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerçam suas ações, desde a 

celebração das parcerias até cento e oitenta dias após a apresentação da prestação de contas final, as informações de que 

trata o art. 11 da Lei Federal nº 13.019/2014. 

9.4. Fica vedada a utilização de símbolos partidários e ou de caráter eleitoral em qualquer material de divulgação. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA 

10.1. Este Termo de Colaboração terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura e 

encerrar-se-á ao término de sua vigência, possibilitada a sua prorrogação. 

10.2. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação fundamentada da O.S.C. por meio de Termo 

Aditivo, devidamente justificada e formalizada, a ser apresentada a FMC, em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do 

término da sua vigência, desde que não haja alteração de seu objeto. 

10.3. A alteração do prazo de vigência do Termo de Colaboração, em decorrência de atraso na liberação dos recursos 

por responsabilidade da FMC, será promovida “de ofício”, limitada ao período do atraso verificado, por meio de Termo 

de Apostila. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO 

11.1. Este Termo de Colaboração poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante Termo Aditivo, 

Certidão de Apostilamento e ajuste no Plano de Trabalho, devendo o respectivo pedido ser apresentado pela O.S.C. com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

11.2. É vedada a alteração do objeto do Termo de Colaboração, permitida a ampliação, redução ou exclusão de metas, 

sem prejuízo da funcionalidade do objeto, desde que respeitados os limites legais e devidamente justificada e aprovada 

pela FMC. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

12.1. É facultado aos PARCEIROS rescindirem este instrumento a qualquer tempo, delimitando as respectivas 

condições, sanções e responsabilidades, estipulando-se prazo mínimo de antecedência para a comunicação dessa 

intenção, não inferior a 60 (sessenta) dias. 

12.2. Esta parceria poderá ser rescindida quando: 

12.2.1. ocorrer o descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nela estabelecidas; 

12.2.2. quando a O.S.C. não sanar as impropriedades constantes do item 7.9 da cláusula oitava; 

12.2.3. pela superveniência de normas legais ou razões de interesse público que a torne formal ou materialmente 

inexequível; 

12.2.4. for denunciada a qualquer tempo, por qualquer das partes mediante prévio aviso com antecedência mínima de 

60 (sessenta) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS BENS PERMANENTES E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

13.1. Fica desde já definida a titularidade da O.S.C. acerca dos bens permanentes adquiridos e ou produzidos em razão 

da execução deste Termo, podendo a FMC reavê-los, após a consecução completa do objeto ou em caso de confirmadas 

irregularidades, na hipótese de melhor atendimento ao interesse social.  

13.1.1. Os materiais permanentes reavidos pela FMC serão retirados no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contado 

da data de notificação da Rescisão dessa parceria. 

13.2. É vedada a doação, venda, cessão, empréstimo, transferência ou qualquer outra transmissão de titularidade dos 

bens permanentes adquiridos e ou produzidos em razão da execução deste Termo.  

13.3. Nas hipóteses de produção de bens de propriedade intelectual decorrente da execução do objeto desta parceria, a 

titularidade dos referidos bens será compartilhada pelos PARCEIROS, ficando sua utilização condicionada à celebração 

de instrumento próprio, observada a legislação vigente. 

13.3.1. Nas hipóteses em que, em virtude da execução do objeto desta parceria, a O.S.C. contratar quaisquer serviços 

dos quais decorram bens previstos no item 13.3, fica a O.S.C. obrigada a constar do contrato a ser celebrado, cláusula 

de cessão dos referidos direitos por parte de seu detentor. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1. Não logrando êxito na tentativa de conciliação e solução administrativa, fica eleito o foro da comarca de Belo 

Horizonte para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

E, por estarem acordados com os termos dessa parceria as partes firmam em 3 (três) vias de igual teor e forma o 

presente instrumento. 

 

Belo Horizonte, _____ de _______________ de ______. 

 

 

 

_________________________________________ 

Fabíola Moulin Mendonça 

Presidente da Fundação Municipal de Cultura 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Nome: _____________________________________ 

Representante legal da O.S.C. 
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ANEXO 
 

 

 (INSERIR PLANO DE TRABALHO) 

 


