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EDITAL Nº 3/2019 – 17ª SEMANA NACIONAL DE MUSEUS
“MUSEUS COMO NÚCLEOS CULTURAIS: O FUTURO DAS TRADIÇÕES”

A Secretaria Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de prazo, no período de 12 a 24 de abril de 2019,
para inscrição de propostas artístico-culturais que visem à ocupação do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, dentro da 17ª Semana
Nacional de Museus, promovida em consonância com as disposições do Instituto Brasileiro de Museus-IBRAM, do Ministério da Cidadania, nas
disposições deste edital.

APRESENTAÇÃO

Em consonância com o Sistema Municipal de Cultura, disposto na Lei Municipal nº 9.037 de 10 de abril de 2015, o presente edital tem como objetivo
selecionar  propostas  artístico-culturais  para  exposições,  palestras,  oficinas  e  ações  que  se  enquadrarem à temática  “Museus  como núcleos
culturais: o futuro das tradições”, proposta para a 17ª Semana Nacional de Museus, que ocorrerá no período de 13 a 19 de maio de 2019.

 Prazos para apresentação e entrega de propostas:

o É facultada a pessoa física ou jurídica, residente em Poços de Caldas, com atuação na área artístico-cultural a inscrição de até 1 (uma) 

proposta de qualquer linguagem artística: teatro, música, dança, circo, artes plásticas, artes visuais e fotografia.

o As propostas serão acolhidas no período de 12 a 24 de abril de 2019, no horário de 8h às 18 horas.

o A inscrição de propostas será gratuita e aberta a artistas e grupos artísticos locais.

 A inscrição de propostas restrita a artistas e grupos artísticos locais se pauta na intensa produção cultural da cidade que, em grande 

demanda, apresenta propostas e compõe a programação do do evento anualmente.

o Caberá a cada proponente a apresentação de uma única proposta.

o No caso de não cumprimento ao item 1.4, será considerada a proposta inscrita inicialmente e desconsideradas as demais.

o As propostas deverão ser apresentadas mediante entrega do formulário-padrão (disponível no site da Prefeitura de Poços de Caldas 

www.pocosdecaldas.mg.gov.br), devidamente preenchido em meio digital e com a documentação básica e complementar, conforme os itens 2 e 3 
deste edital.

o A proposta deverá ser apresentada em uma via do formulário-padrão, assinado, com páginas numeradas, em envelope lacrado, na seguinte 

ordem:
 Formulário-padrão;

 Documentação básica;

 Documentação complementar.

O envelope deverá ser identificado externamente da seguinte forma:

Os envelopes deverão ser entregues, apenas, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Cultura, localizada no Espaço Cultural da Urca, Praça 
Getúlio Vargas, s/nº, até as 18 horas do dia 24 de abril de 2019, quarta-feira.

 Documentação básica relativa ao proponente – Atenção: A ausência de quaisquer documentos básicos, desclassifica a proposta na

fase de     classificação.

o Proponente   pessoa   física:

 Cópia do documento de identidade;
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 Cópia do CPF;

 Comprovante de residência em Poços de Caldas, não sendo aceito de terceiros;

 Currículo do proponente - devendo constar informações detalhadas sobre sua atuação na área cultural;

2.1.5.  3 (três)  páginas de distintas reportagens, publicações e outros materiais impressos em que figure, obrigatoriamente, o nome ou nome
artístico do proponente, que deve estar devidamente destacado com marcador de texto ou sublinhado, para comprovação de sua atuação na área
cultural (quantidade mínima e obrigatória exigida de 3 (três) páginas);
Atenção: Não serão aceitas, para fins de comprovação, conforme disposto no item acima:
I) apenas fotografias com destaque para o empreendedor desvinculadas de informações textuais sobre a ação cultural realizada;

II) materiais impressos, reproduzidos em escala reduzida que impeçam a leitura ou que estejam apresentados de forma ilegível;
III) materiais digitais extraídos da internet, como artigos, programações, reportagens, dentre outros, não reproduzidos integralmente.

2.1.6. Outros documentos poderão ser solicitados pela Secretaria Municipal de Cultura para efetivação da contratação, após a publicação do resultado 
das propostas selecionadas.

a. Proponente   pessoa   jurídica:

ii. Cartão do CNPJ;

iii. Cópia dos atos constitutivos (contrato social, registro de Microempreendedor Individual - MEI ou outro documento congênere) que 

comprovem da empresa ou MEI;

iv. Cópia do documento de identidade do representante legal;

v. Cópia do CPF do representante legal;

vi. Cópia do comprovante de residência do representante legal;

vii. Certidão de Regularidade Fiscal relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União vigente;

viii. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF vigente;

ix. Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda do Município vigente;

x. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas vigente;

xi. Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual – CDT vigente;

xii. Certidão Cível Negativa referente à Falência e Concordata vigente;

xiii. Currículo de atuação da empresa na área cultural;
2.2.13 3 (três) páginas de reportagens, publicações e outros materiais impressos em que figure, obrigatoriamente, o nome ou nome artístico do 
proponente, que deve estar devidamente destacado com marcador de texto ou sublinhado, para comprovação de sua atuação na área cultural 
(quantidade mínima e obrigatória exigida de 3 (três) páginas);

Atenção: Não serão aceitas, para fins de comprovação, conforme disposto no item acima:

I) apenas fotografias com destaque para o proponente desvinculadas de informações textuais sobre a ação cultural realizada; 

II) materiais impressos, reproduzidos em escala reduzida que impeçam a leitura ou que estejam apresentados de forma ilegível; 

III) materiais digitais extraídos da internet, como artigos, programações, reportagens, dentre outros, não reproduzidos integralmente;

2.2.14. Outros documentos poderão ser solicitados pela Secretaria Municipal de Cultura para efetivação da contratação, após a publicação do 
resultado das propostas selecionadas.

  Documentação complementar relativa à proposta:

o Documentos que devem ser encaminhados juntamente ao formulário-padrão, de forma a complementar a análise da proposta, em suas 

respectivas áreas.

 Música, propostas no gênero popular ou     clássico:

 Currículo do grupo/banda/conjunto;

 Repertório a ser executado com nome das músicas e seus respectivos compositores;

 Material de áudio e/ou vídeo do artista/grupo ou do espetáculo a ser apresentado.

3.1.2. Artes cênicas: propostas de teatro, circo e     dança;

a) Currículo do grupo/companhia;

b) Autorização de cessão de direitos autorais emitida pelo autor ou órgão que detenha tais direitos, e ainda, previsão de pagamento, se for o 

caso;

c) Sinopse do espetáculo;

d) Material de áudio e/ou vídeo do artista/grupo ou do espetáculo a ser apresentado, no caso de espetáculo não inédito.

 Oficinas:

 Currículo do(s) oficineiro(s);

 Descrição e carga horária da oficina e outras informações necessárias como: quantidade máxima de participantes por turma, materiais 
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necessários, perfil dos participantes, dentre outras;

 Registro fotográfico da oficina, se houver.

4. Efetivação da contratação, valor total da proposta e prazos:
4.1. O proponente deverá informar no campo específico "orçamento" do formulário-padrão o valor total bruto da proposta, incluindo todos os custos
necessários à sua realização, podendo contemplar as seguintes despesas: cachê artístico, remuneração de profissionais, materiais para montagem
de cenário, figurino e equipamentos específicos da apresentação, além de todos os tributos (impostos, taxas e contribuições fiscais) e encargos
com emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços.

4.2. O proponente fica ciente de que, caso sua proposta origine futura contratação, serão retidos no pagamento todos os tributos que por força de
lei devam  ser  retidos pela fonte pagadora, não cabendo quaisquer reclamações ou reivindicações futuras, decorrentes de erros existentes na
elaboração da proposta.

h.  Ficam os proponentes cientes que numa eventual contratação, os pagamentos serão efetivados conforme contrato firmado entre as partes, 

não sendo possível adiantamento, a que título for.

i.  Os pagamentos serão efetivados mediante prévia apresentação de Nota Fiscal de Prestação de Serviços do contratado por meio de MEI ou 

empresário exclusivo.

j. Nos casos em que ocorrerem contratações, fica condicionado o pagamento por parte do Município, de acordo com a disponibilidade 

financeira da Fazenda Pública Municipal.

5. Processo de seleção:
5.1.  Serão  selecionadas  as  propostas  que  mais  enquadrarem-se  no  tema  Museus  Hiperconectados:  novas  abordagens,  novos públicos”.
Informações adicionais quanto ao tema proposto deverão ser obtidas no endereço eletrônico: http://eventos.museus.gov.br/docs/17SNM/museus-
como-nucleos-culturais-o-futuro-das-tradicoes.pdf

5.2. Será atribuída pontuação extra para as propostas que contemplarem o aspecto de acessibilidade. Entende-se por acessibilidade o direito à 
participação na vida cultural às pessoas portadoras de necessidades especiais, que devem ter garantidas condições de acessibilidade e 
oportunidades de desenvolver e utilizar seu potencial criativo e artístico. Para tanto portadores de necessidades especiais podem ser incluídos nas 
equipes das propostas; interpretes de libras trabalhar durante os espetáculos e aspectos táteis podem ser contemplados nas produções, além de 
acessibilidade física/espacial.

As propostas serão avaliadas por uma Comissão de Seleção e Organização, indicada pelo Secretário Municipal de Cultura.
A relação de propostas selecionadas será publicada no site da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e estará disponível na Secretaria Municipal 
de Cultura.
Durante o processo de seleção, a Comissão poderá solicitar aos proponentes a readequação em suas propostas, informações complementares, 
bem como fixar prazos para cumprimento dos mesmos.
Após o encerramento do processo de seleção e a confirmação de inclusão da proposta na programação, a Secretaria Municipal de Cultural 
providenciará o contato com o proponente, com o objetivo de confirmar data, horário e local da apresentação.
É de responsabilidade do proponente selecionado a prévia disponibilidade de agenda para adequação à composição da programação do Pró-
Museu 2019.
As propostas não selecionadas ficarão à disposição dos proponentes no mesmo local de inscrição e poderão ser retiradas no prazo máximo de 15 
(quinze) dias após a divulgação do resultado final de seleção. Decorrido este prazo, poderão ser descartadas.

6. Dos recursos:

6.1. A Comissão de Seleção e Organização proferirá decisão fundamentada, especialmente quando recusar proposta de projeto artístico, 
comunicando o proponente por intermédio da publicação do resultado final.
6.2. Contra a decisão da Comissão de Seleção e Organização de recursar proposta, caberá recurso dirigido ao Secretário Municipal de Cultura, no 
prazo de 5 (cinco) dias da publicação do resultado.

6.3. O recurso administrativo deverá ser julgado no prazo do 2 (dois) dias, prorrogável por igual período.

6.4. Para julgamento do recurso administrativo, o Secretário Municipal de Cultura poderá requisitar análise técnica de membros da Comissão de 
Seleção e Organização ou da equipe da Secretaria Municipal de Cultura.

7. Disposições gerais:

a. A Coordenação do Museu formalizará os procedimentos de confirmação da proposta selecionada, bem como definirá data e horário para 

montagem e desmontagem.

b. O espaço interno disponibilizado no Museu para realização de atividades tem capacidade para 50 (cinquenta) pessoas.

c. Poderão ser apresentadas propostas para ocupação de espaços externos ou internos do Museu.

d. As propostas apresentadas poderão solicitar o custeio de despesas básicas na realização da mesma, como cachê artístico.

e. O valor estimado relativo ao presente edital é de R$6.000,00 (seis mil reais).
f. Os recursos não utilizados em sua totalidade poderão ser remanejados entre outros editais da Secretaria Municipal de Cultura.

g. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenação do Museu, ouvida a Comissão de Seleção e Organização.

h. Informações adicionais poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Cultura, pelos telefones (35) 3697-2389/2335, das 8h às 18h, de 

segunda a sexta-feira ou pelo e-mail: comunicacaoculturadepocos@gmail.com

i. Revogadas as disposições em contrário, este edital entra em vigor na data de publicação de seu aviso.

Poços de Caldas, 11 de abril de 2019.
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