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CONCURSO Nº 02/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

                                                             EDITAL 

Edital de Concurso nº 02/2015 – para a realização do ENCONTRO DE MÚSICA REGIONAL 
DE SANTA LUZIA. Este Concurso será regido pela Lei 8.666/93. 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Concurso tem por objeto a seleção para a realização do ENCONTRO DE 
MÚSICA REGIONAL DE SANTA LUZIA , a realizar-se nos dias 24 e 25 de outubro de 2015 
para a escolha e apresentação  de 04 (quatro) Bandas de Música locais de conteúdo autoral ( 
Município e Região Metropolitana ), 04 ( quatro ) apresentações de Bandas de Música Regional 
ou MPB locais ( Município e Região Metropolitana ) e 04 ( quatro ) apresentações de Corais 
locais ( Município e Região Metropolitana ), conforme convênio 812642/2014-MinC/AD, 
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santa Luzia e o Ministério da Cultura com Ordem 
Bancária 2015OB800208 e previsão orçamentária com elemento de despesa de número 
13.392.2034 1.010, 3390390000 e fichas 441 e 442.  Para tanto, estará recebendo as 
propostas em envelope lacrado, a partir do dia 25 de julho de 2015 e até 02 ( dois ) dias úteis 
anteriores ao dia do certame e da abertura dos envelopes, que será na data de 08 de setembro 
de 2015, às 15:00 horas, no auditório da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, situado à avenida 
Oito nº 50, bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG. CEP. 33045-090. Os envelopes deverão 
ser protocolados no setor de protocolo geral da Prefeitura Municipal, no período discriminado e 
improrrogável que consta neste subitem.  

2. DA HABILITAÇÃO 

2.1. Poderão habilitar-se para a participação no presente Concurso entidades de direito 
privado, sem fins lucrativos, com reconhecimento de utilidade pública, através de lei municipal 
ou de declaração da Comissão Executiva do Plano Municipal de Cultura e com área de 
atuação compatível com o objeto e as exigências do presente Edital de Concurso. 

2.2. O proponente deverá apresentar a seguinte documentação: 

A) Habilitação Jurídica: 

1. Cópia do Estatuto Social devidamente registrado e acompanhado de cópia 
da ata de eleição da sua atual diretoria com cópia da certidão emitida pelo 
cartório competente onde deve constar: a sede, o objetivo, a averbação e os 
membros da diretoria e do conselho fiscal da entidade; 

2. Cópia da Lei Municipal que comprova a utilidade pública da entidade ou 
declaração da Comissão Executiva do Plano Municipal de Cultura; 
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3. Cópia do Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
4. CNPJ, que conste na descrição de atividades econômicas, áreas ligadas à 

Cultura e à Arte. 

B) Regularidade Fiscal: 

1. CND- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, emitida pela fazenda municipal 
de Santa Luzia  e pela fazenda municipal em que a entidade tenha sede. 

2. Cópia do Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
CNPJ com data de abertura e situação cadastral superior a 05 (cinco) anos 
de atividades que guardam compatibilidade com o objeto deste Edital. 

3. CND- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, emitida pela receita federal. 

            C) Outras Exigências: 

1. Declaração assinada pelo representante legal da entidade, para fins de 
prova, que inexistem débitos em mora ou situação de inadimplência com 
qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal e federal 
que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas 
nos orçamentos da União e do Município de Santa Luzia ou que não 
estejam designadas no orçamento aprovado pela Câmara Municipal de 
Santa Luzia para o exercício de 2015. 

2. Declaração do proponente, que nos termos do art. 111 da Lei Federal nº 
8.666/93, cede à administração municipal os direitos sobre toda criação que 
se fizer necessária à consecução do objeto do presente Edital; 

3. Prova que exerce atividade no Município de Santa Luzia nos últimos  05 
(cinco) anos, através de comprovação fiscal ou do registro no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica- CNPJ que comprove endereço e sede no 
Município ou Declaração de qualquer Secretaria da Prefeitura Municipal de 
Santa Luzia e dos conselhos ligados à cultura, com a discriminação das 
atividades realizadas, bem como da data e local da realização.  

3.3. Os documentos indicados no subitem 2.2 deverão ser apresentados no período e 
local estabelecidos no subitem 1.1 deste Edital, em envelope pardo, não 
transparente, indevassável, lacrado e rubricado no fecho, contendo em sua 
face externa frontal o seguinte título: 
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À COMISSÃO DE SELEÇÃO 

CONCURSO Nº 02/2015 

NOME POR EXTENSO DA ENTIDADE PARTICIPANTE 

ENVELOPE HABILITAÇÃO/SELEÇÃO  

PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MÚSICA REGIONAL  D E 
SANTA LUZIA 

2.4. Será vedada a participação no presente Concurso das entidades que não atendam a 
qualquer um dos requisitos descritos nos subitens 2.1, 2.2 e 2.3 deste Edital. 

 

3. DA PROPOSTA 

3.1. A proposta técnica para realização do objeto deste Edital deverá conter: 

a) Descrição do projeto e duração das apresentações artísticas; 

b) DVD com as apresentações das Bandas de Música e dos Corais; 

c) Ficha técnica completa; 

d) Cada participante poderá concorrer para 01 ( uma ) apresentação em cada 
modalidade ou em até 04 ( quatro ) apresentações de cada modalidade, ou seja, até 04 ( 
quatro ) apresentações de Música Autoral, 04 ( quatro ) apresentações de Música Regional ou 
MPB e 04 ( quatro ) apresentações de Coral. 

 

3.2. Os dias em que serão realizadas as apresentações para O ENCONTRO DE 
MÚSICA REGIONAL DE SANTA LUZIA , serão conforme determinado e o especificado no 
subitem 1.1 do presente Edital.  

3.3. As propostas deverão ser digitadas, em 03 (três) vias, em língua portuguesa, sem 
emendas, rasuras nem entrelinhas, que alteram os seus termos, contendo Razão Social, CNPJ 
e endereço da entidade com CEP. 
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3.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja 
com relação a prazo ou qualquer outra condição, que importe na modificação dos termos 
originais, ressalvadas apenas, aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, 
alterações essas que serão avaliadas e acatadas, ou não, pela Comissão de Julgamento e 
Avaliação. 

4. DA COMISSÃO DE SELEÇÂO 

4.1. A Comissão de Seleção será a Comissão Executiva do PMC (Plano Municipal de 
Cultura), nomeada pelos Decretos Municipais nº 2854, de 21 de junho de 2013 e nº 2.875, de 
09 de setembro de 2013. Será responsável pela Habilitação  dos concorrentes. 

      4.2. A Comissão de Julgamento e Avaliação será responsável pela Escolha das propostas 
vencedoras. Designada na forma do subitem 7.1 deste Edital. 

5. DO PROCESSAMENTO DO CONCURSO 

5.1. Na sessão de abertura dos envelopes em local, data e horário determinado pelo 
subitem 1.1 do presente Edital, a Comissão de Seleção, após a verificação formal, conferindo e 
rubricando todo o conteúdo dos envelopes por todos os membros da Comissão, procederão à 
Habilitação das entidades que participaram do certame, registrando em ata as entidades 
habilitadas. Ao término da habilitação as propostas serão encaminhadas para a Comissão de 
Julgamento e Avaliação que fará a escolha das propostas vencedoras, em ficha própria, e com 
registro em ata, dos resultados da pontuação e da classificação e desclassificação dos 
concorrentes.  

5.2. Por deliberação e a critério do presidente da Comissão de Seleção, os trabalhos 
poderão ser suspensos, para posterior análise da documentação. 

5.3. As propostas serão consideradas em estudo a partir de sua abertura até a data de 
divulgação do resultado deste concurso, que será no dia 14 de setembro de 2015, publicado no 
setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Luzia até às 17:00 horas. 

5.4. Durante o período de estudo das propostas, os concorrentes, os seus representantes 
ou qualquer outro interessado deverão abster-se de entrar em contato com a Comissão de 
Julgamento e Avaliação para tratar de assuntos vinculados as propostas.  

5.5. A Comissão de Julgamento e Avaliação poderá proceder a diligências e solicitar 
esclarecimentos a qualquer participante do certame, desde que não acarretem qualquer 
alteração nas especificações das propostas, sob pena de desclassificação. 
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5.6. No Julgamento das propostas, levar-se-ão em conta: 

a) A qualidade artística e técnica das apresentações; 

b) A variedade de estilos, ritmos, gêneros e originalidade; 

c) Os valores culturais presentes nas manifestações musicais; 

d) A análise do conjunto da proposta presente no subitem 3.1. 

5.7. Será automaticamente desclassificado o concorrente que apresentar proposta 
divergente do estabelecido nos subitens 1.1 e 3.2 deste Edital. 

5.8. Será lavrado em ata as análises, estudos e avaliações de cada proposta 
apresentada, bem como da nota e do resultado que cada uma tiver obtido com a especificação 
das propostas vencedoras. 

 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ESCOLHA 

6.1. A Comissão de Julgamento e Avaliação analisará as propostas adotando critérios de 
pontuação conforme discriminado a seguir: 

a) Cada alínea do subitem 5.6 terá valor de 25 (vinte e cinco) pontos, podendo 
alcançar nota de 0 (zero) a 25 (vinte e cinco), definida e votada pela Comissão de Julgamento 
e Avaliação; 

b) Será desclassificado o participante que obtiver menos de 40 (quarenta) pontos; 

Será vencedor do certame o participante que obtiver a maior pontuação na soma das 
pontuações dos requisitos presentes nas alíneas do subitem 5.6; 

c) O vencedor deverá obter uma pontuação igual ou superior a 70 (setenta) pontos. 
Porém, caso nenhum participante alcance esta pontuação, será vencedor quem alcançar o 
maior número de pontos acima de 40 (quarenta). 

6.2. No caso de ocorrer igualdade de pontos entre duas ou mais propostas será usado o 
seguinte critério de desempate: 
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a) Quem tiver obtido maior pontuação na alínea D do subitem 5.6; 

b) Quem tiver obtido maior pontuação na alínea A do subitem 5.6; 

c) Quem tiver obtido maior pontuação na alínea B do subitem 5.6; 

d) Quem tiver obtido maior pontuação na alínea C do subitem 5.6; 

e) Persistindo o empate, será realizado sorteio conforme art.45 da Lei 8.666/93. 

 

7. DO JULGAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÂO 

7.1. A Comissão de Julgamento e Avaliação, designada pelo CMPC ( Conselho Municipal 
de Políticas Culturais ) e pelo COMPAC ( Conselho Municipal de Patrimônio Cultural ) 
composta por 03 ( três ) membros eleitos entre os conselheiros, será responsável por avaliar as 
propostas e escolher as vencedoras, assim como acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento 
dos serviços prestados, durante a execução do evento. 

        8. DA PREMIAÇÂO  

8.1 O pagamento do prêmio pelos serviços prestados nas apresentações  será efetuado 
por intermédio de ordem bancária para a instituição financeira indicada por cada um dos 
vencedores do certame, em prazo máximo de dez dias úteis após a realização de cada fase do 
festival, ou seja, o primeiro pagamento será efetuado até o décimo dia útil após a assinatura do 
Termo de Compromisso , conforme o subitem 9.5 deste Edital. O segundo pagamento será 
efetuado até o décimo dia útil após a realização das apresentações, presente no objeto deste 
Edital. Os valores da premiação são:  

 
1- PRÊMIO PARA AS BANDAS DE MÙSICA DE CONTEÚDO AUTO RAL- 30.000,00 ( 

trinta mil reais )  por cada apresentação. 
 
2- PRÊMIO PARA AS BANDAS DE MÚSICA REGIONAL OU MPB - 30.000,00 ( trinta  

mil reais ) por cada apresentação. 
 
3- PRÊMIO PARA OS CORAIS - 30.000,00 ( trinta mil r eais  )  por cada apresentação . 
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        9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas. 

9.2. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados para concorrer ao presente Concurso e estando com qualquer 
pendência em nível municipal ou federal por inadimplemento ou qualquer outra modalidade, 
estará sujeito a desclassificação posterior ao término do certame e substituição por qualquer 
um dos participantes classificados. 

9.3. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pela Comissão de Seleção ou pela Comissão de 
Julgamento e Avaliação, sob pena de desclassificação.  

9.4. Os danos causados direta ou indiretamente ao contratante ou a terceiros em virtude 
de dolo ou culpa na execução do objeto deste Edital, serão de responsabilidade das entidades 
vencedoras do certame. 

9.5. Será assinado O TERMO DE COMPROMISSO entre o MUNICÍPIO DE SANTA 
LUZIA  E OS VENCEDORES DESTE CONCURSO, conforme anexo único deste Edital. A 
assinatura do respectivo TERMO DE COMPROMISSO implica no cumprimento integral deste 
Edital de Concurso.   

         9.6. Os casos omissos neste Edital e os respectivos recursos aos resultados do 
Concurso,  serão dirimidos pela Comissão de Seleção. Os recursos deverão ser interpostos 
através de requerimento fundamentado nas regras do Edital e assinado pelo presidente da 
entidade participante do certame que interpuser o recurso, no prazo improrrogável de 05 ( 
cinco ) dias úteis após a divulgação do resultado e protocolados no setor de protocolo da 
Prefeitura. As respostas aos requerimentos, deverão ocorrer em até 02 ( dois ) dias úteis e 
deverão ser publicados no setor de protocolo da Prefeitura e de sua decisão não caberá 
recurso. 

                                                                       

                                                                                   Santa Luzia, 14 de julho de 2015. 

 

        João Flores Alkmim                                                                                                                                        
Secretário de Cultura e Turismo 
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