
EDITAL FUNDAC Nº 002/2018

SELEÇÃO  DE  PROJETOS  CULTURAIS  A SEREM  BENEFICIADOS  PELO  FUNDO

MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA – FMIC.

O Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac, Mário Fabiano da Silva

Moreira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, comunica a todos

os interessados que estão abertas as inscrições de projetos culturais, com vistas à obtenção dos

benefícios  oriundos  do  Fundo  Municipal  de  Incentivo  à  Cultura  –  FMIC,  parte  integrante  do

Sistema Municipal de Cultura – SMC, Lei Municipal nº 4.647 de 27 dezembro de 2013, no período

de 22 de fevereiro de 2018 à 09 de abril de 2018, em conformidade com as condições a seguir

estabelecidas:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Fica autorizado o funcionamento, junto à  Fundac, da Comissão de Avaliação de Projetos –

CAP, integrada por 03 (três) representantes da sociedade civil e o mesmo número de suplentes, e 03

(três) representantes do poder público municipal, e o mesmo número de suplentes, conforme artigo

68 e seguintes da Lei Municipal nº 4.647, de 27 de dezembro de 2013;

1.2. Os membros da CAP indicados pelo  poder  público municipal  são pessoas  de  comprovada

idoneidade, e os membros da sociedade civil de reconhecida notoriedade na área cultural, os quais

terão mandato de 01 (um) ano, podendo ser reconduzidos uma única vez por igual período;

1.3. Os  membros  da  sociedade  civil  serão  eleitos  em assembleia,  excluindo  a  participação  de

diretores de quaisquer entidades sem fins lucrativos;

1.4. Os membros do poder público municipal serão indicados pela Fundac;

1.5. A CAP será presidida por um de seus membros, eleito entre eles, em votação única. Em caso de

empate na votação, será eleito presidente o membro mais velho;

1.6. Compete a CAP, apreciar e aprovar os projetos culturais;

1.7. A CAP poderá  solicitar  quando se fizer  necessário,  pareceres  técnicos  para  auxiliar  o  seu

trabalho;

1.8. A CAP terá até 60 (sessenta) dias para analisar os projetos apresentados e divulgar a relação dos

contemplados e seus respectivos valores;

1.9. As deliberações da CAP serão definidas por maioria simples de votos válidos dos presentes,

com devido registro das deliberações em ata;

1.10. Os membros da CAP não receberão qualquer remuneração, durante o seu mandato, recebendo,

entretanto, uma ajuda de custo para deslocamento e desenvolvimento dos trabalhos necessários;

1.11. Este edital foi aprovado pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais – CMPC;



1.12. Os projetos aprovados no presente edital deverão ser executados até o dia 16 de novembro de

2018;

2. CONCEITOS ELEMENTARES

2.1. Empreendedor/Proponente: pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Município de

Contagem,  há  pelo  menos  02  (dois)  anos,  diretamente  responsável  pelo  projeto  cultural  a  ser

beneficiado pelo FMIC;

2.2. Contrapartida sociocultural: ação artístico-cultural a ser desenvolvida pelo empreendedor como

contrapartida  ao  financiamento  recebido  pelo  FMIC  para  realização  do  projeto  que  deve  ser

equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do projeto, nos termos do artigo 66 da Lei Municipal

nº 4.647/13;

2.3. Fundo  Municipal  de  Incentivo  à  Cultura  –  FMIC:  é  um  mecanismo  de  política  pública

vinculado  à  Fundac,  que  proporciona  a  concessão  de  recursos  financeiros  para  incentivar  a

realização de projetos culturais no município de Contagem;

2.4.  Serviços  técnicos:  atividades  de  elaboração  de  projetos,  prestação  de  contas,  serviços

administrativos e de contabilidade.

3. PROPÓSITO E JUSTIFICATIVA DO EDITAL

3.1. A finalidade do presente Edital de Seleção é incentivar a realização de projetos culturais no

Município de Contagem, voltados à descentralização cultural, à universalização e democratização

do acesso aos bens culturais;

3.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 4.647, de 27 de dezembro de 2013, e pelos

demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.

4. OBJETO DO CONTRATO

4.1. Os selecionados por este edital serão contemplados com o valor do incentivo após a assinatura

do contrato, em prazo estipulado neste Edital, sendo que o objeto do contrato será a realização da

ação proposta no Projeto Cultural, bem como da contrapartida.

5. DA NATUREZA DOS PROJETOS

5.1. Os projetos culturais a serem beneficiados pelo FMIC deverão enquadrar-se nas seguintes áreas

e subáreas:

ÁREAS SUBÁREAS

Música Erudita

Instrumental



Popular

Outra sub-área: ______________________.

Formação cultural Workshop

Seminário

Curso

Oficina

Outra sub-área: ______________________.

Artes cênicas Teatro

Dança

Circo

Outra sub-área: ______________________.

Audiovisual Cinema

Vídeo

Produto multimídia

Outra sub-área: ______________________.

Literatura e publicação Revista

Livro

Jornal

Aquisição de obra literária

Circulação literária

Promoção da leitura

Outra sub-área: ______________________.

Artes visuais Design

Fotografia

Arte gráfica

Performance

Artes plásticas

Instalação

Intervenção ambiental



Mostras e exposições

Outra sub-área: ______________________.

Artesanato Decoração (Reciclados e Partch Work)

Bijuterias

Pintura

Crochê

Outra sub-área: ______________________.

Patrimônio Cultural Preservação

Promoção

Restauração

Outra sub-área: ______________________.

Espaços e grupos/coletivos culturais Construção

Conservação

Manutenção

Outra sub-área: ______________________.

Cultura popular Folia de Reis

Congado

Capoeira

Outra sub-área: ______________________.

5.2. O valor total dos recursos destinados à edição 2018 do FMIC é de R$ 741.000,00 (setecentos e

quarenta e um mil reais);

5.3. Os recursos orçamentários para a execução dos contratos dos projetos culturais beneficiados

por  este  Edital  estão  previstos  no  orçamento  da  FUNDAC,  através  da  seguinte  dotação

orçamentária:

• Unidade Orçamentária: 1025 Fundo Municipal de Incentivo à Cultura – FMIC

• Funcional Programática: 13.392.0014.2203

• Classificação Reduzida: 126

• Natureza da Despesa: 33504100



5.4 Cada empreendedor poderá apresentar somente 01 (um) projeto em qualquer faixa dos valores

discriminados no item 5.5;

5.5. Os  critérios  de  aporte  de  recursos  do  FMIC,  levarão  em consideração  a  participação  dos

diversos segmentos culturais, sendo que a sua distribuição dar-se-á de forma igualitária entre as

regiões administrativas do município de Contagem, com vistas a promover a descentralização e a

democratização  dos  investimentos,  sendo  que  cada  uma  das  08  (oito)  regionais  do  Município

receberá R$92.250,00 (noventa e dois mil, duzentos e cinquenta reais) distribuídos em 08 (oito)

projetos com os seguintes valores:

a) 1 (um) projeto de R$ 20.000.00 (vinte mil reais);

b) 2 (dois) projetos de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

c) 5 (cinco) projetos de R$ 8.450,00 (oito mil quatrocentos e cinquenta reais).

5.6. Cada  projeto  aprovado  será  contemplado  com 100% (cem por  cento)  do  valor  pleiteado,

ficando a critério da CAP efetuar a redução de tais recursos, respeitando o mínimo 80% (oitenta por

cento) do valor pleiteado.

5.7. Em caso de insuficiência de projetos aprovados em determinada regional, a CAP poderá alocar

os recursos financeiros restantes para outras regionais, incluindo o resíduo em caso de premiação de

projeto  com menos  de  100% (cem por  cento)  do valor  pleiteado, levando em consideração os

projetos com as melhores pontuações;

5.8. Se a CAP não gastar o seu recurso na totalidade, poderá somar o restante com o resíduo;

5.9. A quantia de R$3.000,00 (três mil reais) será destinada ao pagamento de ajuda de custo dos

membros da CAP e em caso de valor restante, poderá ser somado ao resíduo e usados na gestão do

FMIC, com planejamento, estudo, acompanhamento, avaliação e divulgação de resultados, incluída

a aquisição ou a locação de equipamentos e bens necessários ao cumprimento de seus objetivos.

6. DA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO E HABILITAÇÃO

6.1. Estarão  habilitadas  para  apresentarem projetos  culturais,  a  serem beneficiadas  pelo  FMIC,

pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos, ou jurídicas sem fins lucrativos, desde que residentes,

domiciliadas ou com sede no Município de Contagem há pelo menos 02 (dois) anos.

7. DA DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL

7.1. Das pessoas físicas:

a) Carteira de identidade do empreendedor original digitalizada;

b) CPF do empreendedor original digitalizado;

c) 02  (dois)  comprovantes  de  residência  ou  domicílio,  originais  e  digitalizados,  em  nome  do

empreendedor que podem ser contas de água, luz, telefone, contracheque, sendo exigido 01 (um)



comprovante datado há pelo menos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data de publicação deste

edital e, o outro, posterior à publicação deste edital.

Ou declaração de  quitação eleitoral,  original  e  digitalizada,  emitida  pelo  site  do  TRE/MG que

comprove domicílio  eleitoral  em Contagem há pelo menos 02 (dois)  anos anteriores  a  data  de

publicação deste edital.

7.2. Das pessoas jurídicas:

a) Estatuto social autenticado digitalizado;

b) CNPJ atualizado digitalizado;

c) Ata  de  eleição  digitalizada,  ou  processo  equivalente,  e  de  posse  da  atual  diretoria  com seu

respectivo registro em cartório;

d) Certidão negativa de débito municipal, estadual e federal digitalizada;

e) Certidão de regularidade fiscal – FGTS digitalizada;

f) Certidão negativa de débito expedida pelo INSS digitalizada;

g) Certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho digitalizada.

8. DA DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO PROJETO CULTURAL

8.1. Os projetos deverão ser apresentados através do preenchimento do sistema online disponível no

site www.prosas.com.br;

8.2. A apresentação do projeto cultural deverá ser digitada no Formulário Padrão do sistema online,

conforme o anexo I;

8.3. A Planilha Orçamentária sistematizada no  anexo II  deverá ser apresentada digitalizada,  de

forma detalhada, com a descrição dos itens de despesa que serão custeados com os recursos do

FMIC. Observando-se a coerência entre os dados do projeto, valores de mercado e valor solicitado;

8.4. A Documentação Comprobatória da capacidade artístico-cultural do empreendedor deverá ser

providenciada conforme as orientações constantes no anexo V;

8.5. O empreendedor poderá utilizar os computadores disponíveis na Biblioteca Pública Municipal

para realizar a inscrição, no endereço localizado à Rua Dr. Cassiano, N° 120 (Casa Rosa), Centro,

Contagem, Minas Gerais, CEP 32.017-230, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 9h às

12h e de 13h às 17h;

8.6. Não serão aceitos projetos e documentos enviados por qualquer outro meio não previsto no

edital;

8.7. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, projetos cujo Formulário Padrão (anexo I), Planilha

Orçamentária (anexo  II) e Documentação  Comprobatória (anexo  V),  que  não  estejam  em

conformidade com as disposições do item 8.4 e com os modelos dos anexos do presente Edital;

http://www.prosas.com.br/


8.8.  Após a inscrição do projeto e até o encerramento de sua análise, não será permitido anexar

novos documentos ou informações, a menos que solicitado ao empreendedor;

8.9. Fazem  parte  do  presente  edital  os  seguintes  anexos,  que  estarão  disponíveis  no  site

www.contagem.mg.gov.br e www.prosas.com.br  ;

a) Anexo I: Formulário para apresentação de projetos culturais;

b) Anexo II: Planilha Orçamentária;

c) Anexo III: Declaração de Ciência e Concordância;

d) Anexo IV: Declaração de Inexistência de Vínculo;

e) Anexo V: Comprovação da capacidade artístico-cultural do empreendedor;

g) Anexo VI: Manual para Aplicação das Logomarcas Institucionais;

h) Anexo VII: Minuta de Contrato.

9. IMPEDIMENTOS PARA CONTEMPLAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

9.1. Ficará impedido de celebrar o contrato, devendo ser desclassificado na fase de habilitação, o

empreendedor que:

a) esteja omisso no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

b) teve seus projetos aprovados e executados nos 02 (dois) últimos anos;

Parágrafo único: Os empreendedores das Edições anteriores deste Edital, que se enquadram nas

vedações do item 9.1, são impedidos de participar da equipe técnica de qualquer projeto. Além

disso, as vedações do item 9.1 também se estendem àqueles que fizeram parte da equipe técnica dos

referidos projetos, e foram beneficiados com o produto cultural financiado pelo FMIC, que também

deverão ser desclassificados.

9.2. Ficam vedados de participar em projetos culturais do FMIC:

a) Os membros titulares e suplentes da CAP;

b) Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC;

c) Os membros titulares e suplentes do Conselho Curador;

d) Os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal;

e) Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural – Compac;

f) Os funcionários da Fundac, em cargo comissionado e efetivo;

g) Os servidores públicos do Município, nos termos do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de

Contagem: “O Prefeito,  o Vice-Prefeito,  os Vereadores,  os ocupantes de cargo em comissão ou

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

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

municipais, não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até seis meses após

findas as respectivas funções”;

http://www.prosas.com.br/
http://www.contagem.mg.gov.br/


h) Os agentes públicos municipais, nos termos do conceito de agente público da Lei nº 8.429/92:

“Reputa-se  agente  público,  para  os  efeitos  desta  lei,  todo  aquele  que  exerce,  ainda  que

transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer

outra  forma  de  investidura  ou  vínculo,  mandato,  cargo,  emprego  ou  função  nas  entidades

mencionadas no artigo anterior”;

i) Os empreendedores que possuem parentesco em linha reta, colateral, por afinidade e até o 2º grau,

com agente público do Município de Contagem (cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta:

pai/mãe,  avô/avó,  filho(a),  neto(a);  colateral:  irmão(ã);  ou  por  afinidade:  sogro(a),  genro/nora,

padrastro/madrastra, enteado(a) e cunhado(a));

j)  Os empreendedores que possuem cargo efetivo, cargo comissionado, função gratificada, função

ou emprego público na Administração Pública direta,  autarquias,  fundações,  empresas públicas,

sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente

pelo poder público municipal;

k)  As entidades beneficiadas com recursos municipais oriundos de transferências correntes ou de

capital  e  os  seus  representantes  legais,  bem  como  os  cônjuges,  companheiros,  ascendentes,

descendentes,  parentes  em linha  reta,  colateral  ou  por  afinidade  até  o  segundo  grau,  de  seus

representantes legais.

9.3 Os servidores públicos municipais exonerados, demitidos ou aposentados são impedidos de

se inscreverem e participarem do certame pelo período de quarentena mínimo de 06 (seis)

meses após o afastamento das funções,  conforme artigo 33 da Lei Orgânica do Município de

Contagem.

10. DAS FASES DO EDITAL

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 22 de fevereiro de 2018

2 Envio dos projetos pelos empreendedores. 22 de fevereiro à 09 de abril de 2018

3 Habilitação  e  questionamento  dos

empreendedores para diligência

10 à 12 de abril de 2018

4 Prazo para os empreendedores responderem as

diligências

13 à 20 de abril de 2018

5 Divulgação dos projetos habilitados 23 de abril de 2018

6 Avaliação das propostas pela CAP. 24 de abril à 23 de junho de 2018



7 Divulgação do resultado preliminar. 25 de junho de 2018

8 Interposição  de  recursos  contra  o  resultado

preliminar.

26 de junho à 03 de julho de 2018

9 Análise dos recursos pela CAP 04 à 11 de julho de 2018

10 Divulgação do resultado dos recursos 12 de julho de 2018

11 Homologação  e  publicação  do  resultado

definitivo.

13 de julho de 2018

12 Assinatura dos Contratos 16 à 27 de julho de 2018

11. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO DOS PROJETOS

11.1. Os projetos serão julgados em 2 (duas) etapas;

11.2. A primeira etapa consiste na análise realizada pelos técnicos da Fundac, sobre os documentos

e procedimentos solicitados nos itens 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e vedações do item 9;

11.3 Na falta de qualquer documento referente aos itens 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 e 8.3, o empreendedor

receberá pelo sistema de inscrição e  por e-mail  mensagem com prazo de 05 (cinco)  dias  úteis

solicitando diligência e inserção dos documentos faltantes no projeto já existente no sistema;

11.4. Será desclassificado automaticamente o empreendedor que:

a) Se enquadrar em qualquer das vedações do item 9;

b) Não responder a diligência no prazo do item anterior;

c) Continuar com projeto incompleto ou sem comprovar 02 (dois) anos de residência em Contagem

conforme item 7.1 c, mesmo após responder a diligência do item anterior.

11.5.  Não caberão recursos  para os  projetos  desclassificados pelos  motivos  do item anterior.  A

listagem dos projetos habilitados e inabilitados na primeira fase será publicada no Diário Oficial do

Município (DOC) e a Fundac receberá os proponentes interessados em verificar o motivo da não

habilitação;

11.6. Os projetos que estiverem com a documentação habilitada, encontram-se automaticamente

classificados para a segunda etapa;

11.7. Na segunda etapa a CAP analisará especificamente o projeto, e serão os seguintes critérios de

pontuação, que totalizam ao todo 100 (cem) pontos;

a) Análise  da  Descrição  do  Projeto,  verificando  principalmente  originalidade,  criatividade  e

inovação (0 a 5 pontos);

b) Análise da Descrição do Objetivo, verificando principalmente clareza de ideias, coerência textual

(0 a 5 pontos);



c) Análise  da  Justificativa,  verificando  principalmente  argumentação  e  fundamentação  (0  a  5

pontos);

d) Análise  da  Planilha  Orçamentária,  verificando  principalmente  compatibilidade  de  preços

propostos no projeto com os preços de mercado e itens obrigatórios (0 a 10 pontos);

e) Análise do Cronograma de Atividades, verificando principalmente a capacidade de execução do

projeto de acordo com as etapas apresentadas para sua realização (0 a 10 pontos);

f) Relevância do projeto para o público a que se destina (de 0 a 10 pontos);

g) Efeito/resultado do projeto no local onde ocorre (0 a 10 pontos);

h) Acessibilidade, inclusão e democratização do acesso (0 a 5 pontos);

i) Contrapartida sociocultural (0 a 10 pontos);

j) Avaliação do currículo e comprovação da experiência artístico-cultural do empreendedor (0 a 15

pontos);

k) Avaliação do currículo e comprovação da experiência artístico-cultural da equipe técnica (0 a 10

pontos);

l) Estratégias de divulgação (0 a 5 pontos).

11.7.1  Para projetos de  Formação Cultural,  devido à sua especificidade,  o empreendedor será

avaliado conforme os critérios no item anterior, sendo que para pontuação da alínea f “Relevância

do projeto para o público a que se destina (de 0 a 10 pontos)”, serão levados em consideração os

Itens  7,  7.1,  7.2,  7.3,  7.4,  7.5,  7.6,  7.7,  7.8  e  7.9  do  anexo  I  (cursos,  seminários,  oficinas  e

workshop);

11.8. Os projetos que obtiveram nota acima de 65 (sessenta e cinco) pontos, nas análises realizadas

pela CAP estarão classificados, sendo que, serão contemplados somente aqueles que obtiverem as

maiores notas, levando-se em consideração a respectiva regional e faixa de valor;

11.9. Caso uma regional não obtenha projetos com nota acima de 65 (sessenta e cinco) pontos, ou

na insuficiência de projetos com a referida nota,  os valores que seriam destinados à mesma serão

realocados para outra regional, conforme item 3.4 deste edital;

11.10. Em caso de empate será classificado o empreendedor que obtiver a maior pontuação nos

itens 11.7.i, 11.7.d 11.7.e, respectivamente;

11.11. Havendo novo empate, caberá à CAP, em assembleia, a definição final.

11.12. Do resultado final dos projetos contemplados caberá recurso, no prazo máximo de 05 (cinco)

dias úteis, contados a partir da divulgação do resultado final;

11.13. O recurso deverá ser protocolado por meio do sistema de inscrição, constante no item 8.1 do

presente edital;



11.14. A CAP terá até 05 (cinco) dias úteis para analisar e julgar o recurso interposto, comunicando

ao recorrente sobre a decisão final por meio de publicação no Diário Oficial de Contagem – DOC

da Ata em que consta a decisão.

12. DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DO PRAZO DE ENTREGA DOS PROJETOS

12.1. Para  a  liberação  dos  recursos  financeiros,  será  celebrado  um CONTRATO,  instrumento

jurídico hábil entre o (a) Empreendedor (a) e a Fundac;

12.2.  O empreendedor  terá um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após homologação e

divulgação do resultado final para assinar o contrato. Em caso de descumprimento do prazo, por

culpa  exclusiva  do  empreendedor,  a  FUNDAC  convocará  um  novo  empreendedor  da  mesma

regional  com a melhor  pontuação de projeto com o mesmo valor.  Se não houver  projetos  nas

mesmas condições a CAP escolherá outro projeto com a maior pontuação dentre as outras regionais.

12.3.  No momento de assinatura do contrato o empreendedor deverá apresentar um cronograma

definitivo de todas as etapas do projeto, levando em consideração datas, locais, dias, horários e

meses  para  a  execução,  bem  como  as  cartas  de  anuência  dos  locais  a  serem  realizadas  as

apresentações.  O empreendedor  que  não apresentar  o  cronograma e  carta  de  anuência  na  data

estabelecida será desclassificado, ensejando a convocação de um novo empreendedor, nas mesmas

condições expostas no item 12.2.

12.4. Os recursos financeiros serão liberados em parcela única. A abertura da conta bancária na qual

serão liberados os recursos financeiros do projeto é de total responsabilidade do empreendedor. E a

conta só poderá ser aberta após a assinatura do CONTRATO;

12.5.  O empreendedor  terá  um prazo máximo de 15 (quinze)  dias  corridos,  após assinatura do

contrato  para  informar  ao  setor  financeiro  da  Fundac  os  dados  da  conta-corrente  aberta  em

estabelecimento bancário indicado pela Fundac para esse fim. O empreendedor que não apresentar

os dados da conta bancária na data estabelecida, ou estiver impedido de abrir conta na instituição

bancária indicada por qualquer motivo, será desclassificado, ensejando a convocação de um novo

empreendedor, nas mesmas condições expostas no item 12.2.

12.6. Toda transferência ou movimentação de recursos financeiros relativos ao projeto cultural será

feita por meio da conta bancária vinculada, aberta pelo empreendedor especialmente para os fins

previstos neste Edital;

12.7. Caso não obtenha 100% (cem por cento) de aprovação dos recursos solicitado em seu projeto,

o empreendedor deverá apresentar uma nova planilha, com os novos valores até o dia da assinatura

do CONTRATO.  O empreendedor que não apresentar a nova planilha na data estabelecida será

desclassificado,  ensejando  a  convocação  de  um  novo  empreendedor,  nas  mesmas  condições

expostas no item 12.2.



12.8. No  tocante  à  prestação  de  contas  final,  o  empreendedor  terá  até  30  (trinta)  dias  após  a

execução do projeto para apresentá-la, conforme item 18 deste Edital.

13. DAS APRESENTAÇÕES DOS PRODUTOS CULTURAIS

13.1. Para a realização da principal atividade do produto cultural,  o  Empreendedor (a),  deverá

contemplar  predominantemente  a  Regional  administrativa  na  qual  pleiteou  o  financiamento  do

projeto.

13.2.  Nos Release, declarações, depoimentos e entrevistas em qualquer veículo de comunicação,

relacionados aos projetos do FMIC, os empreendedores deverão mencionar que se trata de Projeto

aprovado e patrocinado pelo FMIC.

14. CONTRAPARTIDA SOCIOCULTURAL

14.1.  A contrapartida sociocultural deverá ser sugerida pelo empreendedor no preenchimento do

anexo I, podendo ser doação de percentual de produtos, exposições, apresentações, oficinas, shows,

que  deverá  ser  negociada com a Fundac  na assinatura  do instrumento  jurídico,  obedecendo ao

percentual de 20% do valor total do projeto, sendo o ônus por conta do empreendedor.

15. LOGOMARCA E DIVULGAÇÃO

15.1. É obrigatória a referência à Prefeitura Municipal de Contagem, à Fundac e ao FMIC, nos

produtos  resultantes  dos  projetos  incentivados,  bem como em quaisquer  atividades  e  materiais

relacionados à sua difusão, divulgação, promoção e distribuição;

15.2. O (a) Empreendedor(a) não poderá gastar menos que 10% com o material de divulgação e

serviços;

15.3. Os Empreendedores contemplados encontrarão disponível na página da Fundac no site da

Prefeitura  de  Contagem  (http://www.contagem.mg.gov.br/?og=665451&op=fundac_edital) as

logomarcas  institucionais  nos  formatos  PDF  e  PNG,  para  aplicação  nas  peças  publicitárias  e

produtos dos projetos;

15.4. Somente  serão  assinados  os  CONTRATOS em que o  Layout  das  peças  gráficas  e  spots

sonoros de divulgação (quando houver) estiverem de acordo com o Manual para Aplicação das

Logomarcas Institucionais (FMIC, Fundac e PMC), conforme anexo VI;

15.5.  O (a) Empreendedor(a) deverá apresentar, junto à prestação de contas, amostras das peças

gráficas  impressas  (cartazes  e  panfletos),  áudio  de  spots  radiofônicos,  vídeos  promocionais,

fotografias da instalação de faixas, banners e outros.

15.6. O layout das peças gráficas, spots sonoros, e todo material de divulgação deverão ser enviados

aos e-mails  projetotudoaver@gmail.com e  fundac@contagem.mg.gov.br para que seja avaliada a

mailto:fundac@contagem.mg.gov.br
mailto:projetotudoaver@gmail.com
http://www.contagem.mg.gov.br/?og=665451&op=fundac_edital


correta aplicação das logomarcas institucionais, sendo que caso não seja efetivada a aprovação dos

materiais de divulgação o empreendedor deverá devolver o equivalente a 10% do valor do projeto

para comprovação junto a prestação de contas.

15.7. O descumprimento do disposto nos itens 15.1, 15.2, 15.3 15.4, 15.5 e 15.6 poderá acarretar a

perda  do  benefício,  ficando,  ainda,  excluído  da  participação  de  quaisquer  projetos  culturais

realizados no Município de Contagem, por prazo não inferior a 04 (quatro) anos, conforme previsão

no artigo 75 da Lei Municipal 4647 de 27 de dezembro de 2013, ficando, ainda, sujeito às sanções

da Lei Federal nº 6.830 de 1980.

16. AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS

16.1 Os bens permanentes que forem adquiridos pelo (a) EMPREENDEDOR (a) com os recursos

do FMIC (máquinas fotográficas, filmadoras, aparelhos de som, etc), findo o contrato, deverão se

incorporar ao patrimônio da FUNDAC, que analisará a conveniência e oportunidade da cessão dos

mesmos por tempo determinado, condicionado a continuidade do projeto cultural;

16.2. O (a) EMPRENDEDOR (a) que não fizer a devolução dos bens materiais permanentes ficará

sujeito ao pagamento do valor do bem, corrigido pela variação aplicável aos tributos municipais,

acrescido de 10% (dez por cento), ficando, ainda, excluído da participação de quaisquer projetos

culturais realizados no Município de Contagem, por prazo não inferior a 04 (quatro) anos, conforme

previsão no artigo 75 da Lei Municipal 4647 de 27 de dezembro de 2013, ficando, ainda, sujeito às

sanções da Lei Federal nº 6.830 de 1980.

17. DOS DIREITOS AUTORAIS

17.1 O (a) EMPREENDEDOR (a) poderá cobrir os gastos relativos aos direitos autorais com os

recursos do FMIC;

17.2 Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, a título universal

ou  singular,  pessoalmente  ou  por  meio  de  representantes  com poderes  especiais,  por  meio  de

licenciamento,  concessão,  cessão,  ou  por  outros  meios  admitidos  em  Direito,  obedecidas  as

seguintes limitações:

a)  a  transmissão total  compreende todos os  direitos  de  autor,  salvo  os  de  natureza moral  e  os

expressamente excluídos por lei;

b) somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual

escrita;

c) na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de 05 (cinco) anos.

17.3  Em se  tratando  de  projeto  que  implique  em liberação  de  direitos  autorais,  deverá  o  (a)

Empreendedor (a)  apresentar,  no prazo máximo de 05 (cinco)  dias,  a contar  da assinatura do



contrato, declaração do (s) autor(es) ou de quem detenha tais direitos, com firma reconhecida em

cartório,  concedendo o direito  autoral,  seja  pelo direito  de usar  a  imagem, letra  de música,  ou

qualquer atividade que garanta o direito autoral do artista;

17.4 O descumprimento do item anterior acarretará em sanções civis, de acordo com a Lei Federal

n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998;

17.5 Os recolhimentos de encargos tributários de qualquer tipo, como ECAD (Escritório Central de

Arrecadação  e  Distribuição), direitos  autorais  e  outros,  são  de  inteira  responsabilidade  do  (a)

Empreendedor (a).

18. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

18.1. O (a) Empreendedor (a) terá até o dia 17 de dezembro de 2018, para apresentar a prestação de

contas final do projeto cultural e dos recursos financeiros;

18.2.  A prestação de contas deverá ser realizada em conformidade com as regras do Manual de

Prestação de Contas a ser fornecido para os artistas contemplados;

18.3. Os  serviços  técnicos  de  prestação  de  contas,  elaboração  de  projetos,  administrativos  e

contábeis, poderão ser pagos com os recursos disponibilizados para os projetos aprovados, sendo

que os valores não poderão ultrapassar 10% (dez por cento) do valor global do projeto;

18.4.  O empreendedor que deixar de prestar contas,  ou não comprovar  a correta aplicação dos

recursos resultantes de projetos culturais, não obterá a aprovação da prestação de contas ficando

sujeito ao pagamento do valor do respectivo incentivo, corrigido pela variação aplicável aos tributos

municipais, acrescido de 10% (dez por cento), ficando, ainda, excluído da participação de quaisquer

projetos culturais realizados no Município de Contagem, por prazo não inferior a 04 (quatro) anos,

conforme previsão no artigo 75 da Lei Municipal nº 4.647 de 27 de dezembro de 2013, ficando,

ainda, sujeito às sanções da Lei federal nº 6.830 de 1980, do Decreto nº 788 de 9 de outubro de

2007 e Instrução Normativa n° 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;

18.5.  O Empreendedor que deixar de prestar contas no prazo estabelecido no item 18.1,  ficará

excluído por 04 (quatro anos) consecutivos  dos  editais  do FMIC e estará  sujeito  a  Tomada de

Contas  Especial,  conforme  previsto  no  Decreto  nº  788  de  9  de  outubro  de  2007  e  Instrução

Normativa n° 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

18.6. A prestação de contas passará pelo setor financeiro, pela Comissão Especial de Prestação de

Contas, e pelo Departamento jurídico da Fundac.

18.7. A Comissão Especial de Prestação de Contas da Fundac emitirá pareceres sobre a prestação de

contas dos projetos contemplados pelo Fundo Municipal de Incentivo a Cultura – FMIC.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



19.1. O  presente  Edital  será  divulgado  no  Diário  Oficial  de  Contagem,  Edição  do  dia  22  de

fevereiro de 2018, bem como na página do sítio oficial da Prefeitura Municipal de Contagem na

internet  (www.contagem.mg.gov.br),  e  na página do sistema de inscrições (www.prosas.com.br)

com prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias para a apresentação das propostas, contado da data

de publicação do Edital.

19.2.  Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 10 (dias)

dias  da  data-limite  para  envio  das  propostas,  de  forma  eletrônica,  pelo  e-mail

fundac@contagem.mg.gov.br ou por  petição  dirigida  ou protocolada no endereço informado no

subitem 8.5 deste Edital. A resposta às impugnações caberá à Fundação Cultural do Município de

Contagem – Fundac.

19.2.1. As impugnações não suspendem os prazos previstos no Edital. As respostas às impugnações

e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo administrativo deste Edital de

Seleção e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

19.2.2. Eventual  modificação  no  Edital,  decorrente  das  impugnações,  ensejará  divulgação  pela

mesma forma que se deu o texto original, alterando‐se o prazo inicialmente estabelecido somente

quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia.

19.3. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no

todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de

qualquer natureza.

19.4.  O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos

documentos  apresentados  em qualquer  fase  do  Chamamento  Público.  A falsidade  de  qualquer

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação

da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato

às  autoridades  competentes,  inclusive  para  apuração  do cometimento  de  eventual  crime.  Além

disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria,  o fato

poderá  dar  ensejo  à  rescisão  do  instrumento,  rejeição  das  contas  e/ou  aplicação  das  sanções

previstas no edital, contrato ou instrumento legal.

19.5.  A administração pública não cobrará dos empreendedores concorrentes taxas para participar

deste Chamamento Público.

19.6.  Todos  os  custos  decorrentes  da  elaboração  das  propostas  e  quaisquer  outras  despesas

correlatas  à  participação  no  Chamamento  Público  serão  de  inteira  responsabilidade  dos

empreendedores concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte

da administração pública.

19.7. Qualquer alteração que o proponente pretender realizar em um projeto aprovado deverá ser

previamente submetida à análise e deliberação da Fundac;

mailto:fundac@contagem.mg.gov.br
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19.8. A apresentação de declarações,  informações ou qualquer  documentação irregular,  falsa  ou

inexata, acarretará no cancelamento da inscrição do projeto e anulação de todos os atos decorrentes

do mesmo,  em qualquer época,  sem prejuízo das medidas e sanções  administrativas  e judiciais

cabíveis;

19.9. A Fundac ofertará aos interessados curso de orientação e capacitação, a ser realizado no Teatro

da  Casa  Azul  –  Sala  Maristela  Tristão,  para  a  elaboração  dos  projetos.  Quanto  aos  projetos

aprovados,  serão fornecidas orientações individuais no momento da assinatura do contrato para

prestação de contas;

19.10. A critério da Fundac, poderão ser contratados consultores para auxiliarem a CAP nas análises

dos  projetos  apresentados,  por  meio  dos  recursos  descritos  no  item 5.2  e  5.5,  ressalvando  as

vedações contidas no item 9 deste edital;

19.11. A CAP e a Fundac poderão, a seu exclusivo juízo, convocar qualquer empreendedor para

esclarecimentos necessários, com fins de consubstanciar sua avaliação acerca do projeto cultural

apresentado;

19.12. O Conselho Municipal  de Políticas  Culturais  –  CMPC,  resolverá os  casos omissos e  as

situações não previstas no presente Edital,  observadas as disposições legais e os princípios que

regem a administração pública, especialmente a Lei nº 4.647, de 27 de dezembro de 2013.

19.13. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:

a) Anexo I: Formulário para apresentação de projetos culturais;

b) Anexo II: Planilha Orçamentária;

c) Anexo III: Declaração de Ciência e Concordância;

d) Anexo IV: Declaração de Inexistência de Vínculo;

e) Anexo V: Comprovação da capacidade artístico-cultural do empreendedor;

g) Anexo VI: Manual para Aplicação das Logomarcas Institucionais;

h) Anexo VII: Minuta de Contrato.

Contagem, 22 de fevereiro de 2018.

_______________________________

Mário Fabiano da Silva Moreira

Presidente da Fundac



ANEXO I

FORMULÁRIO PADRÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS CULTURAIS

1. DADOS DO PROJETO

Título:

Área: Subárea: Valor solicitado: R$

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

2.1. PESSOA FÍSICA (Apresentar documentação obrigatória conforme o item 7.1 do edital)

Nome:

R.G: CPF:

Endereço: Bairro: Regional:

Telefone: Telefone: Celular: Celular:

E-mail: Site:

2.2. PESSOA JURÍDICA  (Apresentar documentação obrigatória, conforme o item 7.2 do edital)

Razão Social:

CPNJ: Inscrição Municipal:

Pessoa Jurídica: Com Fins Lucrativos                        Sem Fins Lucrativos

Endereço: Bairro: Regional:

CEP: Cidade: UF:

Telefone: Telefone: Celular: Celular:

E-mail: Site:

Representante Legal:

Cargo: R.G: CPF:

E-mail: Site:

2.3. INDICAR A(S) REGIONAL/REGIONAIS ONDE O PROJETO SERÁ EXECUTADO

Eldorado Industrial Nacional Petrolândia

Ressaca Riacho Sede Vargem das Flores

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO E OBJETIVO (Apresentar o Projeto de forma clara em todas as

suas etapas e o objetivo do mesmo) (0 a 10 pontos).



3.1. JUSTIFICATIVA (Relevância do projeto e os motivos que o justifique) (0 a 10 pontos)

3.2. ETAPAS DAS ATIVIDADES/CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES  (Descrever as etapas

do  projeto  que  permitam  a  visualização  das  ações  essenciais  à  sua  execução,  levando  em

consideração datas, locais, dias, horários e meses) (o a 10 pontos).

ATIVIDADE/DATAS/LOCAIS/DIAS/H

ORÁRIOS

MESES

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

3.3.  DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO  (Projetos que promovam o maior  número de ações

culturais,  voltadas  para  um  público  definido,  como  crianças,  jovens,  adultos,  levando  em

consideração o atendimento de um maior número de pessoas, ou seja, projeção de público) (0 a 10

pontos)

3.4. ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO (Projetos que apresentam condições de ampliar o acesso à

inclusão de pessoas com deficiência aos espaços, linguagens artísticas, conhecimento e práticas

culturais). (0 a 10 pontos)

3.5.  PROPOSTA  DE  CONTRAPARTIDA  SOCIOCULTURAL  (Descreva  a  proposta  de

contrapartida  sociocultural,  levando  em consideração  o  número  das  ações  culturais,  o  público

beneficiado e as sugestões de locais para suas realizações, observando que o (a) Empreendedor

negociará com a Fundac, no ato da assinatura do contrato a contrapartida final. (0 a 10 pontos)

3.6. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: (Observar a coerência dos dados com o projeto, dar ênfase

aos menores valores de mercado e a tabela de indicadores nacionais de preço da cultura). Preencher

o Anexo II do presente edital). (0 a 10 pontos)



4. CURRÍCULO E COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA: De acordo com área e

subárea  do  projeto,  o  empreendedor  deverá  enviar  o  seu  currículo  e  a  comprovação  da  sua

capacidade artístico-cultural, no sistema do item 8.4 do edital, conforme exemplificação no Anexo

V (0 a 30 pontos).

5.  EQUIPE DO PROJETO (Listar  os  profissionais  envolvidos  no  projeto  e  suas  respectivas

funções. Para cada profissional citado, deverá ser anexo à documentação complementar as devidas

comprovações referentes à formação e experiência profissional)

6. FORMAÇÃO CULTURAL (Preencher os itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8, para cursos,

seminários, oficinas e workshops) (0 a 10 pontos)

6.1. RESPONSÁVEL PELA FORMAÇÃO CULTURAL

6.2 CARGA HORÁRIA

6.3 NÚMERO DE ALUNOS

6.4 LOCAL DE REALIZAÇÃO

6.5 CARACTERÍSTICA DA FORMAÇÃO (Escrever se é curso, seminário, oficina ou workshop)

6.6 CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS ALUNOS

6.7 APRESENTAR O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (O que vai  ser administrado durante o

curso)

6.8 DESCREVER OS RECURSOS DIDÁTICOS A SEREM REALIZADOS (Quadro, data show,

agulhas)

7. DOS CRITÉRIOS PARA FORMAÇÃO CULTURAL

7.1. Entende-se  por  CURSO,  atividade  voltada  para  ensinar  a  fazer,  através  de  exposições  de

pessoas normalmente com formação acadêmica que procura passar o seu conhecimento para outras

pessoas. No geral são atividades mais teóricas do que prática.



7.2.  Entende-se  por  PALESTRA,  uma apresentação  sucinta  de  um determinado  tema,  por  isso

possui curta duração, geralmente 04 horas por palestra, ministrada por um especialista no assunto

abordado.

7.3.  Entende-se  por  OFICINAS,  uma  atividade  volta  para  ensinar  algo  prático,  laboral,

principalmente artesanal ou manual.

7.4. Entende-se por WORKSHOP, uma reunião de grupos de indivíduos que estão interessados em

um certo projeto ou atividade de caráter de treinamento. Seu objetivo consiste em aprofundar a

discussão  sobre  temas  específicos  e  para  isso  apresenta  caso  prático.  Em certos  momentos,  o

público pode ser chamado para participar, geralmente vivenciando as experiências ligadas ao tema

em debate.

7.5. O número mínimo de público para cada palestra são de 30 pessoas.

7.6. O número mínimo de público para cada Workshop são de 25 pessoas.

7.7. O número de alunos por turma para cursos e oficinas deve ter no mínimo 20 pessoas, sendo que

pode ocorrer no máximo 10% de evasão por turma no decorrer do curso.

7.8.  O empreendedor deve passar uma lista de presença nos cursos e oficinas, todos os dias, que

deve ser entregue junto com a sua prestação de conta.

7.9. Ao final do curso/oficina o empreendedor deve entregar o certificado de participação aos alunos

que deve constar o nome do curso ou da oficina, carga horária e logomarca do FMIC.

7.10. O valor hora/aula para oficinas, cursos de formação e workshop deve ser de:

a) Para notório saber: R$25.00

b) Graduação: R$35.00

c) Mestrado: R$50.00

d) Doutorado: R$80.00

7.11. Somente os empreendedores poderão dar aulas nas oficinas, cursos e workshop, não sendo

permitido a contratação de terceiros para essas atividades.

7.12. A carga horária mínima para oficinas e cursos de formação deve ser de 30 horas.

7.13.  O empreendedor (a) que não cumprir as deliberações dos itens 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10,

8.11, e 8.12 estarão sujeitas as penalidades previstas no item 18.4 do Edital do FMIC de 2018.

Contagem/MG, ____ de ______________ de 2018.

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

(Nome do empreendedor)



ANEXO II

EDITAL FUNDAC Nº 002/2018 / ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROJETOS A SEREM BENEFICIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA

Nome do projeto:

Nome do empreendedor:

Item Tipo de despesa Discrim inação Unidade Quant. Valor unitário Valor total

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

R$0,00 

Total: R$0,00 

RESUMO DAS DESPESAS DO PROJETO

SERVIÇOS TÉCNICOS CONTRATADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
CNPJ / CPF: Nome da empresa ou técnico contratado:

RESUMO FINANCEIRO
Valor do projeto:

Valor para pagamento dos serviços técnicos:

Recursos próprios ou de outras fontes:

Valor total do projeto:

Valor do incentivo pleiteado: R$ 0,00 

Declaração do Empreendedor                                                                                                                                         Declaro ter 
conhecimento dos termos da Lei.......e do edital......, que o presente projeto encontra-se enquadrado às condições neles estabelecidas e 
que não se enquadra às vedações previstas. Comprometo-me a executá-lo na forma proposta, sob pena de responsabilidade civil e 
criminal.                                                                                                                                 Contagem ___/___/2018                       
                       Assinatura:



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro  que  a  [identificação  do  empreendedor] está  ciente  e  concorda  com as  disposições

previstas no Edital Fundac nº 002/2018 e em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as

penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o

processo de seleção.

Contagem/MG, ____ de ______________ de 2018.

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

(Nome do empreendedor)



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO

Eu, [nome do empreendedor, inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) do RG nº , residente e

domiciliado(a)  à  ],  DECLARO,  para  fins  QUE  NÃO  ME  ENQUADRO  EM  NENHUMA

VEDAÇÃO  DO  ITEM  9  DO  EDITAL FUNDAC  Nº  002/2018  E  QUE  NÃO  EXERÇO  OU

EXERCI NOS ÚLTIMOS 06 (SEIS) MESES nenhum cargo efetivo, cargo comissionado, função

gratificada,  função ou emprego público na Administração Pública direta,  autarquias,  fundações,

empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta

ou indiretamente pelo poder público municipal;

DECLARO que não me enquadro no artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Contagem:

“O Prefeito,  o  Vice-Prefeito,  os  Vereadores,  os  ocupantes  de cargo em comissão  ou função de

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

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

municipais, não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até seis meses após

findas as respectivas funções”. Lolo não possuo parentesco em linha reta, colateral, por afinidade e

até o 2º grau, com agente público do Município de Contagem (cônjuge, companheiro(a) ou parente

em linha reta: pai/mãe, avô/avó, filho(a), neto(a); colateral: irmão(ã); ou por afinidade: sogro(a),

genro/nora, padrastro/madrastra, enteado(a) e cunhado(a)).

DECLARO  que  não  me  enquadro  no  conceito  de  agente  público  da  Lei  nº  8.429/92:

“Reputa-se  agente  público,  para  os  efeitos  desta  lei,  todo  aquele  que  exerce,  ainda  que

transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer

outra  forma  de  investidura  ou  vínculo,  mandato,  cargo,  emprego  ou  função  nas  entidades

mencionadas no artigo anterior”.

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes, para

sua habilitação no presente processo licitatório;

DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa caracteriza o crime previsto

no art. 299 do Código Penal Brasileiro, e que por tal crime serei responsabilizado, independente das

sanções administrativas, caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento.

Contagem/MG, ____ de ______________ de 2018.

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

(Nome do empreendedor)



ANEXO V

COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ARTÍSTICO-CULTURAL DO EMPREENDEDOR

De  acordo  com  área  e  subárea  do  projeto,  o  empreendedor  deverá  enviar  seu  currículo  e  a

comprovação de sua capacidade artístico-cultural, conforme item 8.4 do edital do FMIC de 2018.

MÚSICA

A) Gravação de CD: presentar a gravação musical demonstrativa (demo), gravado em CD com até 6

(seis) faixas do material  a ser editado, podendo ser, no mínimo, voz (quando for o caso) e um

instrumento harmônico;

B) Show: apresentar o repertório, relação dos músicos, os locais das apresentações, rider técnico de

som e iluminação. Poderá ser apresentado DVD de outros shows realizados pelo empreendedor.

FORMAÇÃO CULTURAL

A) Para formação cultural o empreendedor deverá preencher os itens 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6,

7.7, 7.8 e 7.9, conforme anexo I do edital do FMIC de 2018.

ARTES CÊNICAS

A) Teatro: apresentar cópia do roteiro, trilha sonora e definição do elenco. Em caso de cursos ou

oficinas, o (a) empreendedor (a) deverá preencher obrigatoriamente o campo dos itens 7, 7.1, 7.2,

7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9, conforme anexo I do edital do FMIC de 2018.

B) Dança: apresentação de um DVD, com até cinco minutos de apresentação, mostrando o domínio

técnico do artista ou do grupo, levando-se em consideração o ritmo, a expressão corporal e a trilha

sonora;

C) Arte Circense: apresentar um DVD, com até cinco minutos de apresentação, demonstrando a

capacidade técnica do artista ou do grupo, presença de palco e expressão corporal.

AUDIOVISUAL

A) Cinema e vídeo: apresentar sinopse, roteiro, conceito dos personagens e outros aspectos formais

e técnicos necessários ao entendimento do projeto. Se o empreendedor possui trabalhos realizados

pode apresentar uma cópia em DVD;



B) Multimídia: para projetos voltados para sítio eletrônico, portal ou banco de dados, deverão ser

apresentadas  a  sua  estrutura,  definições  e  descrições  do  conteúdo.  Será  necessário  informar  as

fontes de recursos que serão utilizadas para a manutenção do projeto (site, portal ou blog) após o

esgotamento dos recursos do FMIC.

LITERATURA E PUBLICAÇÃO

A) Livro: apresentar cópia completa do texto da obra a ser publicada;

B) Para publicações de revistas, quadrinhos e congêneres, apresentar um esboço gráfico do produto

a ser publicado;

C) No caso exclusivo de reedição de livros,  revistas  ou correlatos,  deverá  ser  apresentado um

exemplar da obra a ser reeditada e ficha técnica com anuência dos profissionais envolvidos;

D) Para aquisição é obrigatório apresentar os títulos das obras literárias e detalhar informações

sobre a biblioteca ou espaços que irão recebê-los;

E) No caso da circulação de obras literárias apresentar roteiro com datas e locais;

F) Para apresentação de sarau literário apresentar roteiro com datas e locais.

ARTES VISUAIS

A) Design: apresentar portfólio, protótipo ou desenhos, mais a descrição do produto;

B) Fotografia: apresentar no mínimo 10 fotografias a serem expostas e um esboço do catálogo. Em

caso de cursos ou oficinas, o (a) empreendedor (a) deverá preencher obrigatoriamente o campo dos

itens 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9, conforme anexo I do edital do FMIC de 2018.

C)  Artes  Gráficas:  apresentar  portfólio  contendo  pelo  menos  10  (dez)  imagens  de  trabalhos

realizados ou que estejam sendo realizados;

D)  Artes  Plásticas:  apresentar  portfólio  contendo  pelo  menos  10  (dez)  imagens  de  trabalhos

realizados ou que estejam sendo realizados.

ARTESANATO

A) Apresentar protótipo, fotografias ou desenhos, mais a descrição do produto a ser desenvolvido.

Em caso de cursos ou oficinas, o (a) empreendedor (a) deverá preencher obrigatoriamente o campo

dos itens 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9, conforme anexo I do edital do FMIC de 2018.

PATRIMÔNIO CULTURAL



A) Projeto Arquitetônico: apresentar a documentação necessária para fundamentar a proposta, como

fotografias, clipping e desenhos, além de mencionar os procedimentos técnicos a serem adotados na

execução;

B) Restauração: apresentar a proposta de intervenção a ser realizada, com especificações técnicas

detalhadas, materiais e mão de obra a serem utilizadas;

C) Publicação: apresentar cópia completa do produto a ser publicado;

E) Oficinas: Deverá preencher obrigatoriamente o campo dos itens 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7,

7.8 e 7.9, conforme anexo I do edital do FMIC de 2018.

ESPAÇOS CULTURAIS

A) Construção e Conservação: apresentar escritura do imóvel, projeto arquitetônico completo da

proposta de intervenção, com assinatura de um responsável técnico. Anuência do responsável legal

do espaço cultural autorizando a intervenção, quando este não for o empreendedor do projeto.

B) Manutenção: comprovar as atividades realizadas nos espaços culturais  mantidos por grupos,

entidades  ou  coletivos  que  valorizem a  diversidade  cultural  do  município,  através  de  clipping

impresso como material de divulgação, registro fotográfico e reportagens ou registro audiovisual

(gravado em DVD).

CULTURA POPULAR

A) Apresentar clipping impresso como material de divulgação, registro fotográfico e reportagens ou

registro audiovisual (gravado em DVD).



ANEXO VI

MANUAL PARA APLICAÇÃO DAS MARCAS INSTITUCIONAIS

1.  Em todas  as  peças  de  divulgação devem constar  a  marca  institucional  do  FMIC,  Fundac  e

Prefeitura de Contagem, conforme modelo acima, acompanhadas da frase:  Projeto Patrocinado

pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Contagem.

1.2.  As marcas  institucionais  devem ocupar  40 % da  dimensão horizontal  do  material  gráfico,

acompanhadas da frase de forma legível.

1.3. As  logos  de  apoio  e  realização,  se  mencionadas,  deverão  ser  colocadas  antes  das  marcas

institucionais da administração municipal e em tamanhos inferiores. Poderão ocupar no máximo

30% da dimensão horizontal e o restante do espaço não ocupado pelas marcas institucionais do

deverá ficar em branco.

2. Sugerimos, para divulgação impressa, caso sejam feitos panfletos, o tamanho 15x21 cm, e para

cartazes, formato A3, sendo reservado para as marcas institucionais 40% do espaço horizontal e

30% para os apoiadores ou realizadores. A frase PROJETO PATROCINADO PELO FUNDO

MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA DE CONTAGEM deve ser em fonte de fácil

leitura,  e  preferencialmente  em caixa  alta.  Se  não  houver  apoiadores,  as  marcas  institucionais

deverão ocupar no mínimo 40% do espaço horizontal.

2.1. Sempre que houver eventos, oficinas, cursos ou similares, é necessário que seja produzido e

afixado no local de realização, um banner de identificação com tamanho sugerido de 100 x 150 cm,

sendo que e a posição e proporção das marcas institucionais deverá ser a mesma das outras peças

gráficas impressas. Para eventos externos (ruas, praças, parques ou logradouros públicos), assim

como auditórios, quadras, pátios etc, o produtor poderá utilizar outros formatos para o banner, de

forma a dar boa visibilidade ao projeto realizado e às marcas institucionais.



2.2. A aplicação das logos institucionais em materiais virtuais deverá seguir a mesma orientação de

sua aplicação nas peças impressas, sendo que todas as postagens em redes sociais,  sites ou outros

meios de divulgação, devem sempre mencionar o patrocínio do FMIC / FUNDAC / PREFEITURA

DE CONTAGEM e  a  frase PROJETO PATROCINADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE

INCENTIVO À CULTURA DE CONTAGEM.

3. Fica o EMPREENDEDOR obrigado a gastar no mínimo 10% do valor do seu projeto com as

peças gráficas e/ou outros meios de divulgação, que devem constar na planilha de custos.

4. Todas as peças de divulgação deverão ser submetidas à aprovação da Fundac antes da

impressão e/ou veiculação, por meio do envio ao endereço projetotudoaver@gmail.com.

5. Se o projeto não for contemplado em 100%, o EMPREENDEDOR poderá reduzir a quantidade

das peças de divulgação mencionada para adequar a sua planilha ao valor do seu projeto aprovado,

comprovando investimento de 10% do valor contemplado.

6.  Em caso  de  publicação  de  livros,  revistas,  CDs,  DVDs,  sites  ou  canais  de  comunicação  o

empreendedor deverá usar os critérios dos itens 1, 1.2 e 1.3.

7. O empreendedor (a) que não cumprir as deliberações do anexo VI (Manual para aplicação das

marcas institucionais), estará sujeito às penalidades previstas no item 15 e seguintes do Edital do

FMIC de 2018.

8. Em spots sonoros para divulgação em carros de som, rádio, TV e internet, deverá ser mencionado

o patrocínio do FMIC / Fundac / Prefeitura de Contagem. 

9. As divulgações sonoras e /ou em mídias pagas como jornais, revistas, Tvs, impulsionamentos em

redes sociais e afins poderão fazer parte da cota de 10% a ser aplicada em divulgação, desde que

devidamente comprovadas.

10. Os Empreendedores encontrarão disponível  na página da Fundac no site da Prefeitura de

Contagem  (http://www.contagem.mg.gov.br/?og=665451&op=fundac_edital) as  logomarcas

institucionais  nos  formatos  PDF e PNG,  para  aplicação nas  peças  publicitárias  e  produtos  dos

projetos.

http://www.contagem.mg.gov.br/?og=665451&op=fundac_edital


11. O layout das peças gráficas, spots sonoros, e todo material de divulgação deverão ser enviados

aos e-mails  projetotudoaver@gmail.com e  fundac@contagem.mg.gov.br para que seja avaliada a

correta aplicação das logomarcas institucionais, sendo que caso não seja efetivada a aprovação dos

materiais de divulgação o empreendedor deverá devolver o equivalente a 10% do valor do projeto

para comprovação junto a prestação de contas.

12. Seguem modelos de referência para peças gráficas com aplicações:

MODELOS REFERÊNCIA PARA PEÇAS DE DIVULGAÇÃO – FMIC 2018

mailto:fundac@contagem.mg.gov.br
mailto:projetotudoaver@gmail.com


ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO FMIC/FUNDAC Nº____ /2018

Contrato  que  entre  si  celebram  a FUNDAÇÃO

CULTURAL DO  MUNICÍPIO  DE  CONTAGEM-

FUNDAC e  [NOME DO EMPREENDEDOR]  para

produção  e  execução  do  projeto  cultural  beneficiado

pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, escolhido

através do EDITAL FUNDAC Nº 002/2018.

A FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – FUNDAC, pessoa jurídica

de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 17.712.676/0001-00, com sede à Rua Doutor

Cassiano, nº 120, bairro Centro de Contagem/MG, CEP: 32.017-900, representada neste ato por seu

Presidente,  Senhor  MÁRIO  FABIANO  DA  SILVA  MOREIRA, doravante  designada

CONTRATANTE e, de outro lado, [NOME DO EMPREENDEDOR], inscrito(a) no CPF sob o

n° ___,  portador(a)  do RG nº  ___,  residente  e  domiciliado(a)  à  ___,  doravante denominado(a)

CONTRATADO(A), resolvem firmar o presente Instrumento contratual mediante as cláusulas e

condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1.  O presente contrato tem por objeto a produção e execução do projeto cultural denominado

[NOME DO PROJETO]”,  beneficiado pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura – FMIC,

escolhido através do Edital Fundac Nº 002/2018, que consiste na realização de ___.

1.2. O projeto será produzido e executado conforme as condições estabelecidas no Edital Fundac nº

002/2018, Lei Municipal 4.647/13, Decreto Municipal nº 788 e Lei Federal Nº 8.666/93, no que

couber.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

2.1.  O presente contrato vigorará até 17 (dezessete) de dezembro de 2018, conforme especificado

no item 1.12 e 18.1 do Edital Fundac nº 002/2018.



CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO

3.1. O valor global a ser financiado e repassado pela  FUNDAC, através do Fundo Municipal de

Incentivo a Cultura – FMIC, ao CONTRATADO(A) será de R$ [VALOR CONTEMPLADO DO

PROJETO], conforme planilha orçamentária aprovada.

3.2. Não haverá qualquer forma de reajuste sobre o valor contratado, salvo disposição legal em

contrário.

3.3. Os  preços  acima  mencionados  contemplam  todos  os  custos  direta  ou  indiretamente

relacionados com a perfeita e completa execução do contrato.

3.4.  Os  valores  repassados  deverão  ser  desembolsados  em  estrita  observância  a  planilha

orçamentária aprovada, sendo vedadas quaisquer despesas que não estavam previstas.

3.5. O(A)  CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto deste contrato, conforme o art. 65 da

Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA: DA FORMA DE PAGAMENTO E LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

4.1. Os recursos orçamentários para a execução deste contrato estão previstos no orçamento da

FUNDAC, através da seguinte dotação orçamentária:

• Unidade Orçamentária: 1025 Fundo Municipal de Incentivo à Cultura – FMIC

• Funcional Programática: 13.392.0014.2203

• Classificação Reduzida: 126

• Natureza da Despesa: 33504100

4.2. O pagamento será efetuado conforme cronograma aprovado, em parcela única conforme segue:

R$[VALOR  CONTEMPLADO  DO  PROJETO] e  será  depositado  na  conta  do

CONTRATADO(A) até o dia ___.

4.3. O pagamento será efetuado, através de depósito bancário em conta-corrente do(a) contratado(a)

aberta exclusivamente para fins de recebimento dos recursos provenientes da aprovação do Projeto

no FMIC.

4.4. Toda transferência ou movimentação de recursos financeiros relativos ao projeto cultural será

feita por meio da conta bancária vinculada, aberta pelo empreendedor especialmente para os fins

previstos neste contrato, em estabelecimento bancário indicado pela  FUNDAC, sendo que toda a



movimentação deverá ser feita através de cheque nominal ou cartão eletrônico (apenas na função

débito), sendo expressamente vedada a realização de saque.

4.5. Os pagamentos a fornecedores devem ser feitos com cheques nominais ou cartão de débito da

conta bancária específica;

4.6.  Os cheques pessoais ou de contas bancárias que não a conta em que são movimentados os

recursos do projeto não serão permitidos.

4.7. Não é permitido fazer pagamento em dinheiro, cartão de crédito, nota promissória ou qualquer

outro meio que não cheques nominais ou através do débito.

4.8. Para os pagamentos realizados em cheque, é obrigatória a apresentação de cópia do mesmo

junto a prestação de contas.

4.9. Para os pagamentos realizados por meio de cartão de débito, é obrigatória a apresentação de

cópia do recibo da máquina de débito, junto a prestação de contas.

4.10. O(A) CONTRATADO(A), após a assinatura do contrato, terá até 10 (dez) dias para abrir a

conta específica para o projeto, sob pena de perda do benefício.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES   DO(A) CONTRATADO(A)

5.1. São obrigações do(a) CONTRATADO(A):

a) Produzir e executar o projeto cultural beneficiado de acordo com o Edital Fundac nº 002/2018 e

de acordo com o plano de trabalho apresentado, sendo-lhe vedado introduzir modificações, sem o

consentimento prévio e por escrito da FUNDAC;

b) Assumir responsabilidades técnicas pela produção e execução do projeto beneficiado;

c) Corrigir, durante a produção e execução do projeto beneficiado, todas as falhas apontadas pela

equipe de acompanhamento da FUNDAC;

d)  Observar  os  requisitos  mínimos  de  qualidade,  utilidade  e  segurança,  recomendados  pela

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

e)  Efetuar  o  recolhimento  de  todos  os  impostos,  taxas  e  encargos,  sociais,  trabalhistas,

previdenciários, tributários, fiscais e comerciais devidos, na forma da lei, decorrentes da produção e

execução do projeto cultural;



f)  Acatar  as  deliberações  da  Comissão  de  Avaliação de Projetos  –  CAP,  no  que  se  aplique  ao

projeto;

g)  Dispor  dos  recursos  complementares  necessários  à  execução  do  projeto,  de  acordo  com a

planilha de custos e cronograma constantes no projeto aprovado;

h) Aplicar o recurso financeiro única e exclusivamente no objeto deste contrato;

i) Devolver à FUNDAC, finda a execução do projeto, o eventual saldo remanescente da conta do(a)

CONTRATADO(A), inclusive das aplicações financeiras;

j) Adequar a planilha orçamentária de acordo com os valores aprovados;

k) Atentar-se para as questões de segurança do público quando o projeto versar em apresentações

musicais, teatrais, ou quaisquer tipos de apresentações em locais fechados, em especial na Casa da

Cultura Teatro  da Casa Azul  (Sala  Mari'Stella  Tristão),  proibindo expressamente  o ingresso do

convidado com bebidas alcoólicas e objetos cortantes ou perfurantes.

5.2. O(A) CONTRATADO(A) é responsável, ainda, para com a FUNDAC e terceiros:

a) Pelo  estrago,  prejuízo  ou  danos  causados  ao  MUNICÍPIO  ou  a  terceiros  por  imprudência,

imperícia ou negligência próprias ou de seus prepostos, auxiliares, ou operários;

b) Pela infração ou inexato cumprimento de quaisquer das cláusulas deste Contrato.

5.3. O(A)  CONTRATADO(A) não  poderá  transferir  a  outrem as  obrigações  assumidas  neste

Contrato.

5.4  É obrigatória a referência à Prefeitura Municipal de Contagem, à  FUNDAC e ao FMIC, nos

produtos  resultantes  dos  projetos  incentivados,  bem como em quaisquer  atividades  e  materiais

relacionados à sua difusão, divulgação, promoção e distribuição.

5.5 Tratando-se de espetáculos, deverá ocorrer uma locução no início ou no final, mencionando o

financiamento da Prefeitura Municipal de Contagem, da FUNDAC e do FMIC.

5.8. As marcas institucionais a serem utilizadas devem ser as disponibilizadas pela FUNDAC.

CLÁUSULA SEXTA: DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA FUNDAC

6.1. Além de outros, previstos neste instrumento, a  FUNDAC terá o direito de receber o objeto

contratual executado em estrita observância às especificações técnicas e com qualidade.



6.1.2. A FUNDAC não assumirá em nenhuma hipótese, a responsabilidade, presente ou futura, de

qualquer compromisso ou ônus decorrente do inadimplemento da(o) CONTRATADA(O) relativa

às obrigações aqui assumidas, ficando essas a seu encargo, exclusivamente, em qualquer momento

que vierem a ocorrer.

6.2. Constituem obrigações da FUNDAC, além de outras previstas neste Contrato:

6.2.1.  Efetuar  o  pagamento ao(à)  CONTRATADO(A),  em conformidade com o disposto neste

instrumento e nos documentos que o integram.

6.2.2. Fornecer  e  colocar  à  disposição  do(a)  CONTRATADO(A) todos  os  elementos  e

informações que se fizerem necessários à execução do contrato.

6.2.3. Notificar,  formal  e  tempestivamente,  ao(à)  CONTRATADO(A) sobre  as  irregularidades

observadas no cumprimento deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: MULTAS E PENALIDADES

7.1. O atraso injustificado na execução do Contrato, salvo se por motivo de força maior ou caso

fortuito, sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no art. 86 da Lei nº 8.666/93.

7.1.1. A multa de mora será de 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato, por dia de

atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor global da contratação;

7.1.2. A aplicação de multa de mora ao(à)  CONTRATADO(A) não impede a rescisão unilateral

do contrato pela  FUNDAC,  nem a aplicação das outras sanções previstas no art.  87 da Lei nº

8.666/93.

7.2. Pela inexecução total  ou parcial deste Contrato,  a  FUNDAC poderá sujeitar, ainda,  o(a)

CONTRATADO(A), garantida  a  prévia  defesa,  às  penalidades  previstas  no  art.  87  da  Lei  de

Licitações, quais sejam:

7.2.1. Advertência;

7.2.2. Aplicação de multa ao(à) CONTRATADO(A) de até 10% (dez por cento) sobre o valor do

Contrato;

7.2.3. Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a

Administração Pública Municipal, por prazo de até 02 (dois) anos;

7.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

7.2.5. As sanções previstas nas alíneas ’7.2.1’, ’7.2.3’ e ’7.2.4’ deste Item poderão ser aplicadas

junto as da alínea ’7.2.2’.



7.3.  Poderá ser  aplicada multa  de até  10% (dez por cento)  sobre o valor  total  da Contratação,

conforme a gravidade da infração contratual cometida, quando o(a) CONTRATADO(A):

a)  Produzir  ou  executar  o  projeto  beneficiado  em  desacordo  com  as  normas  técnicas  ou

especificações estabelecidas no  Edital  Fundac nº  002/2018, independentemente da obrigação de

fazer correções necessárias às suas expensas;

b) Não cumprir o prazo de execução do projeto cultural;

c) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou

má fé, venha causar danos ao MUNICÍPIO ou à FUNDAC ou a terceiros, independentemente da

obrigação do(a) CONTRATADO(A) em reparar danos causados;

d) Prestar informações inexatas ou criar embaraço à FUNDAC;

e) Não se submeter às disposições legais em vigor.

7.4. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

CLÁUSULA OITAVA: RESCISÃO CONTRATUAL

8.1. Este Contrato poderá ser rescindido, caso ocorram quaisquer dos motivos previstos no art. 78

da Lei nº 8.666/93;

8.2. No  caso  de  rescisão  do  contrato,  o(a)  CONTRATADO(A) ficará  sujeito  às  penalidades

previstas no Edital e às consequências descritas no art. 80 da retromencionada Lei, quando couber.

8.3. Poderá ser rescindido o Contrato independentemente de notificação judicial ou extrajudicial,

sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte do(a)  CONTRATADO(A) assegurado o

direito de ampla defesa, quando este(a):

a)  Não  cumprir  ou  cumprir  irregularmente  as  cláusulas  contratuais,  especificações  ou  prazos

estipulados neste instrumento;

b) Atrasar, injustificadamente, o inicio da execução do projeto cultural;

c) Dissolver a sociedade;

d) Efetuar alteração social  ou modificar a finalidade da estrutura da empresa,  que prejudique a

execução do projeto cultural;

e) Falir.

8.4. O Contrato  poderá,  ainda,  ser  rescindido  quando ocorrer  caso  fortuito  ou  de  força  maior,

regularmente comprovada, impeditiva de execução.



8.5. A rescisão poderá  ser,  também, por  mútuo acordo,  atendida  a  conveniência  da  FUNDAC,

mediante termo próprio.

CLÁUSULA NONA: FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO

9.1. A FUNDAC reserva-se o direito de exercer ampla fiscalização e inspeção do Projeto Cultural

beneficiado, aqui contratado, podendo designar fiscais entre seus próprios empregados ou contratar

pessoas para tal fim. A fiscalização poderá realizar todas e quaisquer verificações, obrigando-se o(a)

CONTRATADO(A) a fornecer todos os detalhes e informações necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA CONTRAPARTIDA SOCIOCULTURAL OBRIGATÓRIA

10.1. O CONTRATADO,  a  título  de  contrapartida,  compromete-se  realizar  ____,  possuindo  a

contrapartida o valor total de R$[20% DO VALOR CONTEMPLADO DO PROJETO].

10.2.  A ausência  de  contrapartida  por  parte  do CONTRATADO automaticamente  o  exclui  da

edição 2018 do Edital do FMIC, sem prejuízo das sanções cabíveis.

10.3. A contrapartida proposta deverá ser executada até o fim da vigência do presente contrato,

salvo negociação entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS DIREITOS AUTORAIS

11.1.  O(a)  CONTRATADO(A)  poderá  cobrir  os  gastos  relativos  aos  direitos  autorais  com os

recursos do FMIC.

11.2. Os  direitos  de  autor  poderão  ser  total  ou  parcialmente  transferidos  a  terceiros,  a  título

universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio

de licenciamento,  concessão,  cessão,  ou por  outros  meios  admitidos  em Direito,  obedecidas  as

seguintes limitações:

a)  a  transmissão total  compreende todos os  direitos  de  autor,  salvo  os  de  natureza moral  e  os

expressamente excluídos por lei;

b) somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual

escrita;

c) na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de 05 (cinco) anos;



11.3.  Em  se  tratando  de  projeto  que  implique  em  liberação  de  direitos  autorais,  deverá  o(a)

CONTRATADO(A) apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da assinatura deste

contrato, declaração do(s) autor(es) ou de quem detenha tais direitos, com firma reconhecida em

cartório,  concedendo o direito  autoral,  seja  pelo direito  de usar  a  imagem, letra  de música,  ou

qualquer atividade que garanta o direito autoral do artista.

11.4. O descumprimento do item anterior acarretará em sanções civis, de acordo com a Lei Federal

nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

12.1. O(a)  CONTRATADO(A) terá  até  30 (trinta)  dias  após  a  conclusão do seu projeto,  para

apresentação da prestação de contas final, do produto e dos recursos financeiros, sendo a data limite

17 de dezembro de 2018.

12.2. Para  a  devida  prestação  de  contas,  serviços  técnicos  de  elaboração  do  projeto,  serviços

administrativos e contábeis, poderão ser pagos com os recursos disponibilizados para os projetos

aprovados, sendo que os valores não poderão ultrapassar 10% (dez por cento) do valor global do

projeto.

12.3. Para a devida prestação de contas,  e nos termos do Decreto Municipal  nº 788, de 09 de

outubro de 2007, o(a) CONTRATADO(A) deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Relatório de cumprimento do objeto;

b) Cópia do plano de trabalho aprovado;

c) Relatório de execução físico-financeira;

d) Relação de pagamentos efetuados, (com 03 (três) orçamentos, Certidões Negativas de Débito,

cópias  dos  cheques  utilizados  ou  cópias  dos  comprovantes  de  pagamento,  quanto  utilizado  o

débito);

e) Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

f) Cópia de extrato da conta bancária específica do convênio;

g)  Conciliação  bancária  e  Cópia  do  extrato  do  demonstrativo  dos  rendimentos  da  aplicação

financeira, termo de abertura e encerramento de conta;

h) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo dos recursos ao Município;



i) Comprovação, quando for o caso, da averbação de construção ou ampliação do imóvel no cartório

de registro de imóveis (Lei nº. 6.015/73);

j) Relatório fotográfico (se for o caso);

k) Documento comprobatório da entrega do produto cultural, emitido pela FUNDAC, quando for o

caso.

12.4. Não serão aceitos documentos com rasuras e prazo de validade vencido.

12.5. O (A) CONTRATADO(A) que não comprovar a correta aplicação dos recursos resultantes de

projetos  culturais  ficará  sujeito  ao  pagamento  do  valor  do  respectivo  incentivo,  corrigido  pela

variação  aplicável  aos  tributos  municipais,  acrescido  de  10% (dez  por  cento),  ficando,  ainda,

excluído da participação de quaisquer projetos culturais realizados no Município de Contagem, por

prazo não inferior a 04 (quatro) anos, conforme previsão no art. 75 da Lei Municipal nº 4.647, de 27

de dezembro de 2013, ficando, ainda, sujeito às sanções da Lei federal nº 6.830 de 22 de setembro

de 1980. Sujeitando-se ainda às medidas previstas na Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal

de Contas do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre os procedimentos de Tomada de Contas

Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DISPOSIÇÕES FINAIS:

13.1. Fica a FUNDAC autorizada a descontar de quaisquer créditos do(a) CONTRATADO(A) as

importâncias  referentes  a  multas  ou  prejuízos  causados  à  PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONTAGEM, à FUNDAC ou a terceiros.

13.2. Ao(À)  CONTRATADO(A) é  vedado prestar  informações  a terceiros sobre a  natureza ou

andamento do objeto deste Contrato,  divulgar dados técnicos,  documentos, ilustrações ou outro

qualquer  material  relativo  ao  objeto  deste  Contrato,  salvo  com  autorização  por  escrito,  da

FUNDAC, que deverá ter conhecimento antecipado da matéria a ser divulgada.

13.3. A FUNDAC e o(a) CONTRATADO(A) não poderão prevalecer de acordos ou entendimentos

que possam alterar qualquer disposição deste Contrato, senão quando celebrados, por escrito, entre

os  representantes  da  FUNDAC e  o(s)  representante(s)  legal(is)  do(a)  CONTRATADO(A),

devidamente credenciado(s).

13.4. Os casos omissos que porventura venham a surgir, serão decididos com base na Lei Federal nº

8666/93, na Lei Municipal nº 4.647/13, Decreto Municipal nº 788/80 e nos princípios gerais do

Direito.



13.5. Os bens móveis que forem adquiridos pelo(a) CONTRATADO(A) com os recursos do FMIC

(máquinas fotográficas, filmadores, aparelhos de som, etc), findo o contrato deverão se incorporar

ao patrimônio da FUNDAC, que analisará a conveniência e oportunidade da cessão do mesmo.

13.6. Os gastos com Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD e direitos autorais

são de inteira responsabilidade do(a) CONTRATADO(A).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer

questões ou conflitos decorrentes do presente Contrato.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de

igual teor e forma, junto as testemunhas instrumentais.

Contagem, _____ de _____________ de 2018.

____________________________________ __________________________________

MÁRIO FABIANO DA SILVA MOREIRA          

      PRESIDENTE DA FUNDAC                             EMPREENDEDOR CONTRATADO

TESTEMUNHAS

____________________________             _____________________________

Nome: Nome:

CPF: CPF:


