
Edital de Chamamento Público nº 01/2020. 

 

 

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, em atenção aos princípios que regem a Administração 

Pública, em especial os estampados no caput do art. 37, da Constituição Federal, torna público o presente 

Edital de Chamamento Público visando à seleção de projetos artísticos individuais e/ou em grupo, de 

cidadãos dedicados às artes cênicas, à música, à contação de histórias, à dança, à performance e outras 

manifestações artísticas, desenvolvidos em plataforma digital e voltados ao público infantil, juvenil e 

adultos, sobretudo durante o período de isolamento social causado pela pandemia da COVID-19. 

 

1. PROPÓSITO DO CHAMAMENTO 

 

1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas inéditas artísticas e culturais, 

tais como artes cênicas, música, contação de histórias, dança, performance e outras manifestações 

artísticas, desenvolvidos em plataforma digital e voltados ao público infantil, juvenil e adultos, que 

possam ser transmitidas pela TV Câmara e Rádio Câmara, bem como pelas suas redes sociais; 

 

1.2. O Programa “Viva a Arte em Casa” possui como objetivo primordial colaborar com o 

desenvolvimento do Munícipio por meio do incentivo às ações de Cultura, através da TV CÂMARA, 

sobretudo nesse momento onde vivemos as consequências da pandemia da COVID-19, sendo uma de 

suas diretrizes valorizar o patrimônio imaterial da sociedade setelagoana e fomentar a formação do 

pensamento crítico dos cidadãos, por meio da ampliação dos horizontes, fortalecendo, inclusive, o debate 

político-cultural. 

 

1.3. O presente Chamamento Público terá validade durante o período de pandemia da COVID-19 ou até 

31 de dezembro de 2020, o que vier primeiro. Contudo, o período e a frequência das exibições serão 

estabelecidos á critério da Câmara Municipal de Sete Lagoas, podendo ser encerradas ou suspensas antes 

de dezembro de 2020. 

 

1.4. O objetivo deste chamamento é de criar uma programação cultural e educativa na TV Câmara, bem 

como movimentar a cadeia produtiva cultural do Município de maneira rápida e eficaz em tempos de 

pandemia mundial de coronavírus. 

 

1.4.1. Este chamamento contemplará 2 (duas) categorias de proponentes: 

 

1.4.1.1. Trabalhadores e agentes da cultura, pessoas físicas ou jurídicas; e  

 

1.4.1.2. Pontos de Cultura, ou Espaços de Promoção Cultural reconhecido através de 

comprovações de atuação na área artística. (Espaços prioritariamente culturais). Não aplicado à 

bares, restaurantes ou similares, onde o ramo principal seja o comércio de bebidas e/ou 

alimentação. 

 

1.4.2. Poderão ser apresentadas propostas para realização nas seguintes modalidades de 

apresentação: 

 

1.4.2.1. individual;  

1.4.2.2. dupla;  

 

1.4.2.3. grupo, com no mínimo 3 (três) integrantes. 

 

1.5. Poderão ser apresentadas propostas que possam ser executadas em dois eixos: 



 

1.5.1. EIXO 1: Apresentações diversas – incluídos shows, espetáculos, intervenções 

performáticas, esquetes, cenas curtas, leitura dramática, contação de histórias, exposições virtuais 

artístico-culturais, dentre outras modalidades de apresentações para público adulto ou infantil, com 

conteúdo ao vivo ou gravado em meio audiovisual com duração mínima de 20 (vinte) minutos e máxima 

de 60 (sessenta) minutos. 

 

1.5.2. EIXO 2: Formação técnico-cultural – realização de atividades de qualificação e/ou 

aperfeiçoamento de técnicas, ou informativas, relacionadas à área artístico-cultural, como aulas técnicas, 

oficinas, documentário, palestras, bate-papo virtual, através de conteúdo ao vivo ou gravado em meio 

audiovisual, com duração mínima de 20 (vinte) minutos a 60 (sessenta) minutos corridos. 

 

1.5.3. Os Pontos de Cultura ou Espaços Culturais reconhecidos poderão se inscrever somente no 

Eixo 2 – Formação técnico-cultural e o conteúdo deverá ser obrigatoriamente gravado, e ter duração 

mínima de 40 (quarenta) minutos e máxima de 60 (sessenta) minutos. 
 

1.5.4. O proponente poderá propor outras formas de apresentações que julgar conveniente, 

devidamente justificadas na inscrição. Todas as questões serão analisadas pela Comissão de Avaliação 

nomeada em ato próprio, considerando as especificidades da proposta. 
 

1.6. As propostas deverão se enquadrar em uma das seguintes linguagens artístico-culturais: 
 

1.6.1. artes urbanas; 

1.6.2. artesanato e design;  

1.6.3. produção e formação cultural;  

1.6.4. biblioteca, arquivo, galeria, centro cultural;  

1.6.5. circo;  

1.6.6. cultura afro-brasileira e outras etnias;  

1.6.7. culturas tradicionais, folclore, congado, folia de reis e quadrilha;  

1.6.8. dança;  

1.6.9. literatura, leitura e contação de histórias;  

1.6.10. música; 

1.6.11. patrimônio cultural, histórico e artístico; 

1.6.12. teatro; 

1.6.13 artes visuais, exposições virtuais; 

1.6.14 audiovisual, fotografia, comunicação, cultura digital, jogos e virtuais; 

1.6.15 artes integradas. 

 

1.7. Consideram-se inéditas as propostas que nunca foram exibidas em outras emissoras ou qualquer 

outra forma de exibição virtual; 

 

1.8. O material produzido, deverá ser entregue em formato de prévia, integral ou demonstrativo, por 

meio de pendrive ou link do material no Google drive. 

 

1.8.1. Vídeos com boa qualidade de imagem e som;  

1.8.2. Imagens (no caso de propostas de atividades ligadas às artes visuais, exposições 

fotográficas, performances com imagens, desenhos, caricaturas, entre outras): deverão ser 

entregues em formato de vídeo com as imagens totais da exposição ou mostra, de forma de cada 

tela tenha o tempo de exposição de 10 segundos. Em caso de proporção desigual das telas, colocar 

borda preta. Todas as obras a serem expostas devem ter autorização escrita de cada criador, caso 

não seja o proponente. 

 



1.8.3 - As propostas já finalizadas (produto devidamente editado) e prontas para exibição, estarão 

em formato digital e com as seguintes características:  

 

a) arquivo de vídeo em formato .mp4 CODEC H264. Codificação 10.000kbps 

b) proporção 16:9;  

c) duração mínima de 20 minutos e máxima de 60 minutos; 

d) resolução de 1080 p (preferencialmente 1080i) 

 

1.9. O proponente deverá se comprometer a cumprir as medidas sanitárias e administrativas impostas 

para contenção do COVID-19 e as normas que venham a ser expedidas pelos órgãos de saúde. 

 

1.10. A TV Câmara será responsável por elaborar a grade de programação. 

 

1.11. O Programa “Viva a Arte em Casa”, será dividido em três edições conforme demanda da 

programação e à critério da TV Câmara. Após a primeira edição, só haverá nova convocação, caso haja 

esgotamento de propostas selecionadas para comporem a grade de programação. 

 

1.12. O investimento em cada edição será igualitário, considerando a disponibilidade orçamentária e 

financeira da Câmara dos Vereadores; 

 

1.13. Os classificados nesse Chamamento Público, estarão habilitados a participar das três edições e 

serão convocados em cada edição executada. Os suplentes habilitados a executar o serviço, poderão ser 

convocados, caso haja alguma desistência ou desclassificação durante o projeto. 

 

1.14. Os interessados em participar da presente seleção poderão obter informações pelo endereço de e-

mail vivaarteemcasa@camarasete.mg.gov.br.  A Câmara dos Vereadores disponibilizará o Edital e os 

anexos aos interessados, através do site http://www.camarasete.mg.gov.br.  

 

2. RETIRADA DO EDITAL 

 

2.1. O edital está à disposição dos interessados na sede do Poder Legislativo, endereço retro, no horário 

de 8h:00min às 12h:00min e de 13h:00min às 17h:00min, de segunda a sexta-feira e disponibilizado no 

site oficial www.camarasete.mg.gov.br, de onde poderá ser extraído. 

 

2.2. O interessado que retirar/obter o edital se compromete a acompanhar o Diário Oficial Eletrônico do 

Legislativo, disponibilizado no site oficial deste Poder – www.camarasete.mg.gov.br -, onde serão 

publicados todos os atos administrativos praticados neste certame pela Comissão Julgadora. 

 

3. DAS VEDAÇÕES 

 

3.1. No presente Edital de Seleção, ficam impedidos de apresentar proposta: 

 

3.1.1. Servidores públicos da cidade de Sete Lagoas; 

3.1.2. Pessoas físicas menores de 18 (dezoito) anos;  

3.1.3. Pessoas físicas e jurídicas não residentes e não domiciliadas em Sete Lagoas;  

 

 

4 CONDIÇÕES BÁSICAS PARA PARTICIPAÇÃO  
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4.1. Poderão participar da presente Seleção pessoas físicas, maiores de 18 anos, e pessoas 

jurídicas que atuam na área cultural, residentes e domiciliadas e que tenham sede, respectivamente, no 

Município de Sete Lagoas, que preencham os requisitos exigidos neste Edital. 

 

4.2. Cada proponente poderá se apresentar com apenas 1 (uma) proposta. 

 

4.3. Não poderão participar deste processo a licitante proponente que tenha sido declarada 

inidônea por quaisquer órgãos da Administração Pública, Direta ou Indireta, suas Autarquias e 

Fundações enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade ou que esteja cumprindo suspensão 

do direito de licitar e de contratar com o Poder Legislativo Municipal, desde que decorrido o prazo da 

sanção aplicada pela autoridade competente. 

 

4.1. Não poderá, ainda, participar, direta ou indiretamente, da presente licitação nenhuma 

das pessoas arroladas no art. 9º, incisos I, II e III da Lei Nacional nº 8.666, de 1993. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

5.1. A proposta técnica deverá ser apresentada até às 9 horas do dia 17 de julho de 2020, no 

protocolo geral desta Casa Legislativa, situada na Rua Domingos L´Ouverture nº 335, bairro São 

Geraldo, município de Sete Lagoas/ MG. 

 

5.2. A Comissão de Licitação designada receberá os envelopes contendo a proposta técnica, em 

sessão pública a ser instaurada na data, horário e endereço supracitados. Na hipótese de não haver 

expediente no dia designado para o recebimento das propostas, a sessão pública será realizada no 

primeiro dia útil subsequente, mantendo-se inalterado o horário. 

 

5.2.1. É de inteira responsabilidade do proponente a apresentação da proposta até o dia e 

hora estabelecido neste edital, sob pena de preclusão. 

 

5.3. A proposta técnica deverá conter o que abaixo segue:  

 

5.3.1. Carta de apresentação – Anexo I deste Edital, devidamente preenchido e assinado, 

digitalizado em formato PDF.  

 

5.3.2. Vídeo completo, demo ou prévia do conteúdo a ser exibido, entregue em pen drive 

ou link do material no Google drive. O vídeo prévia deve trazer no mínimo um resumo 

da proposta, contendo exemplos, rascunhos, manuscritos, imagens ou outras informações 

que possam esclarecer sobre a proposta apresentada. Em caso de apresentações gravadas 

completamente, deverá ser entregue vídeo na íntegra da obra apresentada, ou fotos de 

todas as obras (em caso de artes visuais e exposições a serem exibidas). 

 

5.3.3. Comprovante de residência atualizado (máximo de 90 dias de emissão), no nome 

do proponente; 

 

5.3.4. Cópia da Carteira de Identidade do artista proponente, se pessoa física, e 

identificação de todos os artistas envolvidos via RG e CPF, indicados na Carta de 

Apresentação, em todas as modalidades. 

5.3.5. Se microempreendedor individual – MEI, cartão de CNPJ, com o código do serviço 

correspondente à atividade econômica apresentada; 

 



5.3. A Câmara dos Vereadores poderá utilizar o material/imagem/som/voz dos 

selecionados a qualquer tempo ou época. Os materiais não serão devolvidos aos 

proponentes, para compor os anais da seleção; 

 

5.4. Os proponentes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas e pela 

integralidade e acessibilidade total ao conteúdo dos arquivos digitais enviados.  

 

6. DA REMUNERAÇÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO  

 

6.1. O valor destinado a cada uma das três edições do PROGRAMA é de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais), assim distribuídos: 

 

6.1.1. R$ 600,00 (seiscentos reais), para proponente de proposta de apresentação 

individual, sobre os quais incidirão tributos;  

 

6.1.2. R$ 1.000,00 (um mil reais), para proponente de proposta de apresentação em dupla, 

sobre os quais incidirão tributos;  

 

6.1.3. R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para proponente de proposta de 

apresentação em grupo, sobre os quais incidirão tributos;  

 

6.1.4. R$ 2.000,00 (dois mil reais), para proponente Ponto de Cultura, ou Espaços de 

Promoção Cultural reconhecido, sobre os quais incidirão tributos.  

 

6.2. Farão jus ao pagamento os proponentes das propostas selecionadas, de acordo com os 

procedimentos e critérios de seleção previstos no item 8.  

 

6.3. O pagamento será efetuado em parcela única, conforme cronograma estabelecido pela 

Câmara, após a entrega do serviço completo, sendo que para o pagamento, o proponente deverá 

obrigatoriamente emitir nota fiscal referente à prestação de serviço, junto ao Município de Sete Lagoas.  

 

6.4. As apresentações serão acompanhas pela Comissão Avaliadora, e por membros da TV 

Câmara. 

 

6.5. O pagamento ao proponente será autorizado após a aprovação do trabalho apresentado e 

analisado pela TV Câmara. 

 

6.6. Do valor bruto previsto para pagamento, haverá a retenção dos tributos, caso devidos, de 

acordo com os limites previstos na legislação em vigor. 

 

6.7. Toda e qualquer despesa na gravação do material e edição para apresentação, será de 

responsabilidade exclusiva do contemplado. 

 

6.8. Os selecionados somente poderão realizar as atividades previstas na proposta após 

autorização formal e confirmação de horários e datas. 

 

6.9. Não havendo número de aprovados suficientemente classificados para a alocação total do 

recurso, a Câmara se reserva no direito de não utilização da verba destinada ao Programa; 

 

7. DOS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO  

 



7.1. A seleção das propostas será realizada pela Comissão Especial Avaliadora, conforme 

determinação. A Comissão analisará e selecionará as propostas dos proponentes e julgará segundo os 

critérios estabelecidos no item 8. 

 

7.2. Fica reservado o direito da Câmara Municipal de não realizar o pagamento na hipótese de 

não haver proposta cultural suficiente ou concorrente com qualidade técnico-artística necessária nos 

termos deste Edital. 

 

7.3. A Comissão decidirá acerca do conteúdo cultural e artístico das propostas concorrentes, 

escolhendo as melhores segundo os critérios de seleção previstos no item 8.1, considerando a pontuação 

mínima de 60 (sessenta) pontos para seleção das propostas concorrentes. 

 

7.4. Em caso de empate, a Comissão procederá ao desempate, considerando os critérios definidos 

no item 8.2.  

 

7.5. A Comissão Especial Avaliadora indicará, além das propostas selecionadas, também as 

propostas consideradas suplentes, em ordem decrescente de classificação.  

 

8. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

81. O julgamento das propostas observará os critérios técnicos e artísticos seguintes: 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

8.1.1. Excelência, originalidade e relevância da proposta: Aspectos norteadores: 

Conteúdo relevante, clareza e coerência; Projeto com concepção artística 

inovadora; Capacidade de preencher lacuna ou carência constatada na área; 

Conveniência de sua execução, descrita de maneira clara e objetiva; 

0 a 30 pontos 

8.1.2. Efeito multiplicador: Aspectos norteadores: Proposta com capacidade de 

impactar a cena cultural; Proposta de interesse público; Importância da ação para 

os beneficiados – profissionais envolvidos e/ou público participante; Possibilidade 

de contribuir para o desenvolvimento cultural local e regional, no seu universo de 

abrangência; 

0 a 30 pontos 

8.1.3. Potencial de realização do proponente: Aspectos norteadores: Proponente 

apresentou informações e documentos que demonstram capacidade experiência 

para realizar, com êxito, a proposta; 

0 a 20 pontos 

8.1.4. Qualidade visual do trabalho a ser apresentado na TV: Considera-se em 

análise as propostas apresentadas em vídeo completo ou vídeo prévia, com imagem 

e som de boa qualidade; considerando a luminosidade, contraste, presença ou não 

de ruídos. 

0 a 20 pontos 

TOTAL 100 pontos 

 

8.2. Em caso de empate na pontuação total de cada proponente, serão utilizados os seguintes 

critérios de desempate, em ordem sequencial caso o empate persistir:  

 

8.2.1. O proponente que tiver a maior pontuação no critério 8.1.1.; 

8.2.2. O proponente que tiver a maior pontuação no critério 8.1.2.;  

8.2.3. O proponente que tiver a maior pontuação no critério 8.1.3; 

8.2.4. O proponente que tiver a maior pontuação no critério 8.1.4 

 

8.3. Serão desclassificadas as propostas que obtiverem pontuação 0 (zero) em qualquer critério 

constante do item 8.1., por ausência de informações ou por não atenderem ao exigido no critério.  



 

8.4. Serão utilizados somente números inteiros na avaliação.  

 

8.5. Serão desclassificadas as propostas que obtiverem pontuação inferior a 60 (sessenta) pontos, 

de acordo com os procedimentos e critérios de seleção previstos nos itens 8.1., 7.2. e 8.3.  

 

8.6. Serão selecionadas propostas até o limite do valor total dos recursos previstos no item 6.1. 

deste Edital.  

 

8.7 Serão consideradas suplentes as propostas que cumprirem as exigências deste edital mas não 

enquadradas no limite estabelecido no item 6.1., classificadas em ordem decrescente de pontuação.  

 

8.8. As propostas suplentes serão convocadas em casos de impedimento de alguma das propostas 

selecionadas, ou na hipótese de desistência de proponente contemplado.  

 

8.9. O Resultado com os selecionados no Chamamento, com indicação do nome do proponente 

e título da proposta, será publicado no site http://www.camarasete.mg.gov.br/ 

 

9. DA CONVOCAÇÃO  

 

9.1. O proponente selecionado deverá se informar sobre sua habilitação para emissão de nota 

fiscal no órgão municipal competente; ficando impossibilitado de recebimento caso não entregue o 

documento;  

 

9.2. O proponente aprovado deverá ainda apresentar, no prazo de 5 dias após a divulgação do 

resultado, os seguintes documentos: 

 

9.2.1. Pessoa Física:  

 

 

9.2.1.1. Cópia do CPF e do documento oficial de identidade do proponente e do(s) 

demais artista(s) que se apresentarem, caso não seja apresentação em solo;  

 

9.2.1.2. Dados bancários; 

 

9.2.1.5. Carta de Representação, no caso de apresentação em dupla ou grupo;  

 

9.2.1.6. Termo de Autorização e Responsabilidade para a participação de crianças 

e adolescentes, devidamente preenchido e assinado, acompanhado da cópia do 

documento de identificação do menor e do seu responsável, se houver participação 

de menor de idade – Anexo II. 

 

9.2.1.7. Termo de Responsabilidade e de Cessão de Direitos Autorais e de Imagem 

devidamente preenchido e assinado – Anexo III. 

 

9.2.1.8. Prova de regularidade de tributo e contribuição Estadual e Municipal, 

emitida pelo respectivo órgão fazendário da residência/domicílio da licitante; 

 

9.2.1.9. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 

mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 
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Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

 

9.2.1.10. Certificado de Regularidade de Situação -CRF- do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS-, fornecido pela Caixa Econômica Federal, 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei. 

 

9.2.1.11. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débito Trabalhista – 

CNDT -, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

9.1.2. Pessoa Jurídica:  

 

9.2.2.1. Cédula de Identidade do representante legal da licitante proponente. 

 

9.2.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive com a 

última alteração, devidamente registrada, em se tratando de sociedades 

comerciais, na Junta Comercial e no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores. A apresentação do contrato 

social consolidado dispensa a apresentação do contrato social e suas 

alterações anteriores. Na hipótese de haver alteração contratual após a 

consolidação, esta deverá ser apresentada. 

 

9.2.2.3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ -; 

 

9.2.2.4. Prova de regularidade de tributo e contribuição Estadual e Municipal, 

emitida pelo respectivo órgão fazendário da sede da licitante; 

 

9.2.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 

mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

 

9.2.2.6. Certificado de Regularidade de Situação -CRF- do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - FGTS-, fornecido pela Caixa Econômica Federal, 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei.  

 

9.2.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débito Trabalhista – 

CNDT -, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 

9.2.2.8. Dados bancários da pessoa jurídica;  

 

9.2.2.9. Termo de Autorização e Responsabilidade para a participação de crianças 

e adolescentes, devidamente preenchido e assinado, acompanhado da cópia do 

documento de identificação do menor e do seu responsável, se houver participação 

de menor de idade – Anexo II. 

 

9.2.2.10. Termo de Responsabilidade e de Cessão de Direitos Autorais e de 

Imagem devidamente preenchido e assinado – Anexo III. 



 

9.3. O proponente que não apresentar a documentação estipulada no item 8.1 ou apresentá-la com 

alguma irregularidade perderá, automaticamente, o direito ao pagamento, sendo convocado o suplente, 

pela ordem decrescente de classificação.  

 

9.4. O proponente contemplado será responsável pela completa execução da proposta 

selecionada, de acordo com a apresentada na inscrição e selecionada pela Comissão Avaliadora.  

 

9.5. O proponente contemplado ficará integralmente responsável por eventuais taxas incidentes 

sobre a execução ou apresentação da proposta artística ou cultural a ser executada, eximindo-se a Câmara 

dos Vereadores de quaisquer responsabilidades.  

 

9.6. O selecionado, bem como os demais participantes dos trabalhos assinarão termo de 

autorização de uso da imagem, som e voz.  

 

9.6.1. Por se tratar de tv aberta, com exibição em horários ainda não estabelecidos, o 

proponente deverá, sob sua responsabilidade, atentar-se para os cuidados na gravação da 

atividade e conteúdos desenvolvidos, considerando a classificação etária livre;  

 

10. DAS PENALIDADES  

 

10.1. O não cumprimento das exigências deste Edital pelo proponente selecionado implicará na 

apuração dos fatos para aplicação de sanções administrativas constantes na Lei Nacional nº 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

 

11.1 – Caberá à Câmara dos Vereadores de Sete Lagoas 

 

a) Realizar a transmissão das propostas selecionadas dentro do número de vagas disponibilizadas 

em um ou mais meios de comunicação institucional, conforme descrito neste edital. 

 

b) Realizar o pagamento do valor descrito à todas as propostas selecionadas; 

 

c) Organizar e divulgar, por meio de suas mídias institucionais, a agenda de apresentações do 

PROGRAMA VIVA A ARTE EM CASA, conforme as normas contidas neste edital. 

 

11.2 – Caberá ao proponente selecionado:  

 

a) Assinar o Termo de Responsabilidade e de Cessão de Direitos Autorais e de Imagem, bem 

como demais documentos descritos no item 9 e enviar o mesmo para o e-mail 

vivaarteemcasa@camarasete.mg.gov.br;  

 

b) Manter o ineditismo da proposta até que a mesma estreie na TV Câmara, Rádio Câmara ou 

nas redes sociais da Câmara Municipal; 

 

c) Responsabilizar-se pela conformidade de sua performance ou apresentação com a legislação 

vigente; 
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d) Fornecer à produção do PROGRAMA VIVA ARTE EM CASA, quando solicitado, fotos, com 

os devidos créditos, para divulgação institucional da apresentação, observadas as características técnicas 

e artísticas recomendadas pela equipe de comunicação do projeto; 

 

e) Observar, em todos os meios utilizados para a divulgação, a classificação indicativa livre; 

 

f) Fornecer, quando solicitado, os dados necessários para o processamento do pagamento; 

 

12. ESCLARECIMENTO OU IMPUGNAÇÃO AO EDTIAL 

 

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para solicitar esclarecimentos a respeito das cláusulas do 

presente edital de licitação através do correio eletrônico beatriz.licitacao@camarasete.mg.gov.br em até 

2 (dois) dias úteis antes da data fixada no preâmbulo deste edital para entrega dos envelopes contendo a 

proposta técnica.  

 

12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a esse Chamamento Público deverão ser 

endereçados para a Comissão Julgadora e serão respondidos e disponibilizados para todos os 

interessados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do seu recebimento, através de publicação no Diário 

Oficial Eletrônico do Legislativo de Sete Lagoas – www.camarasete.mg.gov.br -. 

 

12.3. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente edital, até 2 

(dois) dias úteis antes da data fixada para entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os 

documentos de habilitação, devendo a pregoeira julgar e/ou responder a impugnação em até 24 (vinte e 

quatro) horas, contadas do seu recebimento. 

 

12.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o proponente que não o fizer até o 

segundo dia útil que anteceder à entrega dos envelopes contendo a proposta técnica e os documentos de 

habilitação, apontando as falhas ou irregularidades que o viciaria, hipótese em que tal comunicação não 

terá efeito de recurso, devendo a Comissão julgar e/ou responder a impugnação em até 24 (vinte e quatro) 

horas, contadas do seu recebimento. 

 

12.5. A impugnação poderá ser protocolada no Setor de Licitações desta Casa ou encaminhada 

através do e-mail beatriz.licitacao@camarasete.mg.gov.br, devendo está acompanhada do documento 

que concede poder ao signatário da peça impugnatória, sob pena de não conhecimento, devendo o 

original ser encaminhado para o endereço constante no preâmbulo, no prazo de até 3 (três) dias, não 

sendo conhecida a impugnação apresentada intempestivamente. 

 

12.6. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após apresentação dos envelopes não 

serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos, sob pena de estar-se-á 

ferindo o princípio de vinculação ao instrumento convocatório. 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

13.1. Na divulgação e apresentação da proposta contemplada é vedada a utilização de nomes, 

símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, servidores públicos e agentes 

políticos ou que contenham conteúdo sexual, religioso, político-partidário ou de apologia ao consumo 

de drogas e álcool, ou atentatórios a dignidade da pessoa humana. 

 

13.2. A inscrição do proponente implica na prévia e integral aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste Edital. 
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13.3. Eventual modificação no Edital ensejará a 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. 

 

13.4. 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 à indenização ou reclamação de 

qualquer natureza; 

 

13.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora. 

 

13.6. Para atender às despesas deste Edital serão utilizados os recursos consignados na dotação 

orçamentária 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física e 3.3.90.39 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica., sendo o valor alocado de R$ 150.000,00 (centro e cinquenta mil reais), 

sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em cada uma das 3(três) edições. 

 

Sete Lagoas, 5 feira, 25 de junho de 2020. 

 

 

JAQUELINE HELENA ALVES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

MARIA ELISA ALVES DE OLIVEIRA 

1ª Secretária da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

BEATRIZ PONCIANO SANTOS 

2ª Secretaria da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

  



ANEXO I 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

NOME DO ARTISTA OU GRUPO NOME DO ESPETÁCULO 

MODALIDADE (música, teatro, etc): 

PROPOSTA 

Descrição da proposta:  

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE (dados da pessoa física ou d 

inscrito) 

SE PESSOA FÍSICA 

NOME DATA DE NASCIMENTO 

CPF RG TELEFONE/CELULAR 

E-MAIL REDES SOCIAIS (Facebook, Instagram, Twitter 

etc.) 

CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE  

ENDEREÇO N° COMPLEMENTO 

MUNICÍPIO UF CEP 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA  

 



2. SE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ IE ou IM 

ENDEREÇO N.º COMPLEMENTO 

MUNICÍPIO UF CEP 

E-MAIL TELEFONE/CELULAR 

REDES SOCIAIS (Facebook, Instagram, Twitter etc.) 

REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOME 

CPF TELEFONE/CELULAR E-MAIL 

O proponente declara, sob as penas da lei, que: 

1. Os dados fornecidos nesta ficha de inscrição e os documentos apresentados neste processo seletivo são 

autênticos e verídicos. 

2. Não se aplicam a mim ou a proposta apresentada, quaisquer das vedações descritas no Edital. 

PROPOSTA ARTÍSTICA (7.3, a, I) 

1. Conceito da apresentação, características, diferenciais e outros. 

 

2. Classificação Indicativa  

TEXTO OU ROTEIRO (7.3, a, II) 

1. Texto e/ou roteiro da apresentação  

2. Indicar, para toda a trilha apresentada, a respectiva autoria. 
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FICHA TÉCNICA  

EQUIPE ARTÍSTICA (Não há limite de participantes) 

Nom RG Função 

   

   

   

   

   

EQUIPE TÉCNICA (Não há limite de participantes) 

Nom RG Função 

   

   

   

   

   

CURRÍCULO ARTÍSTICO  

1. Informações Básicas (nome do artista ou grupo, idade/fundação etc.) 

 

 

 

2. Experiências Profissionais/Artísticas (apresentações, participações em festivais, concursos etc.) 

 

 

 

3. Premiações, se houver. 
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4. Formação do Artista/Histórico do Grupo 

 

5. Informações complementares (cursos, conhecimentos, práticas educativas ou sociais etc.) 
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ANEXO II 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE  

PARA A PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

 

Eu (nome completo e qualificação) autorizo o menor sob minha responsabilidade (nome completo e 

qualificação) a participar do trabalho intitulado  (nome do trabalho) realizado pelo proponente (nome 

completo) e Autorizo ainda o uso da imagem do referido em fotos ou filme, sem finalidade comercial. 

 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada 

em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades. 

 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja 

a ser reclama do a título de direitos conexos à imagem do menor sob minha responsabilidade ou a 

qualquer outro. 

 

 

(local) (data) 

 

 

Assinatura do(a) pai/mãe ou responsável 

*Anexar cópia do documento de identidade do menor e do seu pai, mãe ou responsável. 
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ANEXO III 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

E DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E IMAGEM 

 

Eu, (nome completo), (qualificação da pessoa física ou, quando for o caso, da pessoa jurídica e de 

seu representante legal – CPF/CNPJ; domicílio, endereço eletrônico), declaro estar ciente e de 

acordo com os termos da Resolução nº /2020 da Câmara Municipal de Sete Lagoas, e com o Edital 

de Chamento Público nº 1/2020, em especial com o seguinte: 

 

1. Autorizo, quando for aplicável ao serviço prestado: 

a) a revisão gramatical e ortográfica do texto, desde que não acarrete alteração do conteúdo, 

responsabilizando-me inteiramente pelas opiniões nele emitidas; 

b) a divulgação do serviço realizado, seja ele consistente em texto, resenha, parecer, obra 

artística ou apresentação, sem ônus para a Assembleia Legislativa, em seus meios de 

comunicação, inclusive pela internet; 

c) o uso da minha imagem e da imagem da obra, quando for o caso, de forma gratuita e definitiva, 

para efeitos de divulgação do Programa Viva A Arte em Casa, em todo o território nacional e 

no estrangeiro, para serem utilizadas integralmente ou em parte, com citação de meu nome, 

sem restrição de prazos, desde a presente data, sendo essa autorização referente a fotos ou 

imagens em vídeo, com ou sem captação de som para serem veiculadas em mídias eletrônicas 

e impressas. 

 

2. Na hipótese de produção da obra em coautoria ou com colaboração de outrem, responsabilizo-me 

pela anuência dos coautores ou colaboradores, mediante assinaturas apostas ao final deste termo. 

 

 

Sete Lagoas,  de  de 20  . 

 

 
NOME DO COMPROMITENTE/CONTRATADO (Nome Legível e Assinatura) 

 

 

 
NOME DO(S) COAUTOR(ES) OU COLABORADOR(ES) (conforme disposto no item 2) 
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AUTORIZAÇÃO DE USO DE OBRA INTELECTUAL DE TERCEIROS 

 

 

1. A declaração abaixo deve ser assinada pelo detentor dos direitos da obra 

 

 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE OBRA INTELECTUAL 

 

Eu, (nome completo), portador (a) do RG (número) e CPF (número), declaro ser, para todos os fins de 

direito e perante as leis vigentes, o detentor dos direitos autorais da obra   , da  qual 

autorizo  o uso na apresentação artística  , a ser 

veiculada nos canais de comunicação institucional da Câmara Municipal de Sete Lagoas, com 

vinculação aos dispositivos do Edital nº 1, de 14 de maio de 2020, do Programa Viva a Arte em Casa. 

 

Data: Local: 

Assinatura: 
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CONTRATO NÃO ONEROSO DE CESSÃO DE DIREITOS 

AUTORAIS E LICENCIAMENTO DE DIREITOS DA 

PERSONALIDADE 

 

 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS, pessoa jurídica portadora do CNPJ 

19.781.236/0001-30, com sede e administração na Rua  Domingos L´Ouverture nº 335, bairro são 

Geraldo, município de Sete Lagoas/MG, neste ato representado pelo Presidente Cláudio Henrique Nacif 

Gonçalves, nacionalidade brasileira, estado civil casado, profissão servidor público estadual, portador 

do CPF nº       e da Carteira de Identidade nº      , residente e domiciliado no Município de Sete 

Lagoas/MG, doravante denominada CÂMARA. 

 

CONTRATADA:      , pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ nº      , com sede e 

administração na Rua       nº      , bairro      , município de      , neste ato representada 

pel      sóci           , nacionalidade      , estado civil      , profissão      , portado      do 

CPF nº       e da Carteira de Identidade nº      , residente e domiciliad      na Rua       nº      , 

bairro      , município de      . 

 

As partes acima identificadas e denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA resolvem celebrar o 

presente CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E LICENCIAMENTO DE 

DIREITOS DA PERSONALIDADE, nos termos da Lei nº 9.610, de 1998 e que se regerá pelas seguintes 

cláusulas e condições: 

 

1. DO OBJETO, DA CESSÃO E LICENÇA DE DIREITOS E DA TITULARIDADE. 

 

1.1 Constitui como objeto do presente contrato a cessão não onerosa dos direitos autorais das obras 

produzidas pelo CONTRATADO no âmbito da CÂMARA MUNICIPAL – TV CÂMARA, bem como 

o licenciamento dos direitos de personalidade do CONTRATADO à CONTRATANTE, nos seguintes 

termos: 

 

1.1.1 O CONTRATADO está ciente que atua como colaborador na TV CÂMARA, sediada à Rua 

Domingos L’Ouverture, nº 335, Bairro São Geraldo, em Sete Lagoas/MG, e reconhece, ainda, que todas 

as atividades desempenhadas junto à emissora de televisão têm como objetivo a produção e a propagação 

de conteúdo institucional, informativo ou educativo, ou ainda qualquer um daqueles permitido pela 

Resolução n.º 1039/2008 ou outra que vier a sucedê-la, tendo como base o projeto “Sempre Cultura” 

 

1.2 O CONTRATADO tem conhecimento das diretrizes estabelecidas na Resolução n.º 1039/2008, bem 

como toda a legislação que envolve as TV’s legislativas para orientação das atividades a serem 

desenvolvidas pelos colaboradores da emissora e que as produções por ela elaboradas devem ser 

respaldadas pelos instrumentos supracitados e/ou por quaisquer outros instrumentos normativos 

elaborados pela Câmara Municipal de Sete Lagoas a respeito da produção de conteúdo de caráter público 

– educativo/institucional/informativo. 

 

1.1.3 O CONTRATADO licencia seu direito de personalidade à CONTRATANTE autorizando a 

veiculação de sua imagem, nome e voz para promoção e veiculação da sua obra na Televisão TV 

CÂMARA de Sete Lagoas, a título não oneroso, bem como em todos os canais listados no item 1.3.4. 

 

1.3.4 O CONTRATADO cede a CONTRATANTE os direitos autorais patrimoniais de suas obras, total 

ou em partes, a título gratuito, em caráter irrevogável e irretratável, durante todo período de proteção de 
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sua obra, até que ela se torne de domínio público, em todas as modalidades de exibição, nos programas 

gravados até a data de 31 de dezembro de 2020, podendo o prazo ser prorrogado à critério das partes, 

incluindo, mas não limitado a: televisão de sinal aberto, televisão de acesso condicionando, radiodifusão, 

televisão e internet nas modalidades  VOD (F-VOD; ADVOD, SVOD e TVOD – DTO ou EST ou novo 

meio teconológico que vier a surgir), material impresso, cinemas, locais públicos, em todo território 

nacional ou internacional, nos canais de divulgação da TV Câmara (site oficial, CÂMARA 

MUNICIPAL – TV CÂMARA, web site e ainda nas televisões, sites, e jornais parceiras que 

retransmitem a programação da Televisão Câmara, entre outros para divulgação antes e após a 

veiculação do programa.  

 

1.3.5 O CONTRATADO mantém o direito de ceder/comercializar sua obra, da forma que entender 

melhor, desde que não traga nenhum prejuízo ou ônus a TV Câmara Sete Lagoas, para qualquer meio 

de comunicação, desde que, isso não impeça ou atrapalhe os direitos assegurados à TV Câmara neste 

contrato, em especial na cláusula 1.3.4. 

 

2. DO PRAZO 

 

2.1A cessão dos direitos autorais patrimoniais, bem como a licença sobre os direitos morais, relativos 

aos direitos de personalidade perdurará durante todo período de proteção da obra, até que ela se torne de 

domínio público, em todas as modalidades de exibição, nos programas gravados até a data de 31 de 

dezembro de 2020, podendo ser prorrogado à critério das partes. 

 

2.2 O CONTRATADO cede e licencia todos os direitos patrimoniais e personalíssimos, nos termos do 

item 1 do contrato, associados às obras produzidas anteriormente a este contrato no âmbito da Televisão 

CÂMARA MUNICIPAL – TV CÂMARA. 

 

3. DA GRATUIDADE 

 

3.1 O CONTRATADO cede e licencia gratuitamente os direitos personalíssimos e patrimoniais 

relacionados às obras produzidas nos termos do objeto do contrato. 

 

4. DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 

4.1 Em nenhuma hipótese este instrumento cria vínculo empregatício entre as partes. 

 

5. DO FORO 

 

5.1 Fica eleito o foro da Comarca de Sete Lagoas/MG, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer conflitos resultantes da execução do presente instrumento 

que não possam ser resolvidos de comum acordo pelas partes. 

 

E, para firmeza e como prova de assim terem, entre si, ajustado, é lavrado este instrumento, que, depois 

de lido e achado de acordo, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo, em 2 (duas) 

vias de igual forma e teor. 

 

Sete Lagoas, 07 de maio de 2020. 

 

 

ASSINATURAS 
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