Casa Sufragista
Patrimônio histórico municipal Rua
local Cel.
em que o
presidente do Estado Antônio Carlos assinou o
decreto de inclusão do voto feminino na constituição
Mineira de 1934.

Francisco Paulino da Costa, 205 – CEP – 37958-000 – Tel.(0xx35) 3591-5100
Estado de Minas Gerais – CGC 18.241.372/0001-75
Site: www.montesantodeminas.mg.gov.br

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO 002/2017

OBJETO: selecionar entidade para firmar termo de fomento, conforme disposto na
Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto municipal n.º 1.694/2017, que será responsável pela
organização do evento, contratação de artistas, som e demais equipamentos necessários à
realização de apresentações artísticas e culturais no ano de 2018, realizadas na Praça
Joaquim Bernardes (Jardim Velho), durante a Feira Livre e eventos culturais indicados pelo
Departamento Municipal de Cultura, com duração mínima de 2h:00min por serviço,
totalizando 96 horas anuais, neste município.

O Prefeito Municipal, Sr. Paulo Sérgio Gornati, torna público a todas as entidades
interessadas em participarem do referido certame, a Retificação do Edital de Chamamento
002/2017, nos seguintes termos:

I)

Na Cláusula 2ª do referido Edital, onde se lê:

O valor total do repasse é de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), que serão pagos
mensalmente.
Item

Descrição

Valor por dia de
apresentação

Artistas

Valor

máximo

apresentações

de

cachê

de

no

para R$ 250,00
mínimo

02h00min. O tempo total poderá
variar dependendo do número de
artistas por banda.
Organização

Contato com os artistas, seleção e R$ 200,00
acompanhamento de todo o evento
dando

suporte

registrando

com

aos

artistas

fotos

e

e

vídeos.

Postagens antes e depois de cada
evento em redes sociais.
Água

Servida

aos

artistas

participantes R$ 20,00
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durante as apresentações.
Som

01 mesa de som de no mínimo 16 R$

380,00

canais, com efeito, / 01 potência (aluguel).
compatível com o som / 02 caixas
ativas com pedestal / 02 subgraves /
Kit de microfones e pedestal (mínimo
04) / cabos P10 e XLR em ótimo
estado. (Tais equipamentos poderão
ser

alugados

de

terceiros,

sob

responsabilidade da entidade)

Valor total para uma apresentação: R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).
leia-se:
O valor do repasse anual é de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), que serão
pagos em parcelas mensais de acordo com o número de apresentações realizadas no mês.
Item

Descrição

Valor por dia de
apresentação

Realização

de - Apresentações com duração de no R$850,00

evento

mínimo 02h00min. (O tempo total

artístico/cultural

poderá

variar

necessidade

dependendo
de

da
cada

apresentação);
- Contato com os artistas, seleção e
acompanhamento de todo o evento
dando

suporte

registrando

com

aos
fotos

artistas
e

e

vídeos

Postagens antes e depois de cada
evento em redes sociais;
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- 01 mesa de som de no mínimo 16
canais, com efeito, / 01 potência
compatível com o som / 02 caixas
ativas com pedestal / 02 subgraves /
Kit de microfones e pedestal (mínimo
04) / cabos P10 e XLR em ótimo
estado. (Tais equipamentos poderão
ser

alugados

de

terceiros,

sob

responsabilidade da entidade);
- Água em embalagens individuais à
disposição dos artistas do evento.

II)

Tendo em vista as alterações realizadas no presente edital, retifica-se
também o quadro demonstrativo das datas relativas à fase de seleção.

ETAPA

DESCRIÇÃO DA ETAPA

Datas

1

Publicação do Edital de Chamamento Público.

21/12/2017

2

Envio das propostas pelas OSCs.

21/12/2017

a

05/02/2018
3

Etapa competitiva de avaliação das propostas 06/02/2018
pela Comissão de Seleção.

07/02/2018

4

Divulgação do resultado preliminar.

08/02/2018

5

Interposição de recursos contra o resultado Até dia 19/02/2017

e

preliminar.
6

Análise
Seleção.

dos

recursos

pela

Comissão

de De

21/02/2018

22/02/2018

e

Casa Sufragista
Patrimônio histórico municipal Rua
local Cel.
em que o
presidente do Estado Antônio Carlos assinou o
decreto de inclusão do voto feminino na constituição
Mineira de 1934.

7

Francisco Paulino da Costa, 205 – CEP – 37958-000 – Tel.(0xx35) 3591-5100
Estado de Minas Gerais – CGC 18.241.372/0001-75
Site: www.montesantodeminas.mg.gov.br

Homologação

e

publicação

do

resultado 23/02/2018

definitivo da fase de seleção, com divulgação
das decisões recursais proferidas (se houver).

III)

Ficam ratificadas as demais disposições do Edital de Chamamento Público
002/2017 que não foram alteradas pelo presente Edital de Chamamento.

Monte Santo de Minas, 16 de janeiro de 2018.

Paulo Sérgio Gornati
Prefeito Municipal

