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DECRETO n. 13.318, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2017.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR
ORÇAMENTÁRIA MENCIONADA
ÚNICO A ESTE DECRETO.

À UNIDADE
NO ANEXO

MARCOS MARCELLO TRAD, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento no art. 5º, inciso I, da Lei n. 5.787, de 27 de dezembro de 2016, e
com intuito de informar a Câmara Municipal, utilizando a autorização legislativa para
abrir créditos suplementares até o limite de 5%,
D E C R E T A:

101
101
Total
Total Geral

Anulação
1.967.000,00
1.967.000,00
1.077.000,00
1.077.000,00
3.044.000,00

Suplementação
2.495.000,00
549.000,00
3.044.000,00
3.044.000,00

DECRETO n. 13.319, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2017.
REGULAMENTA A LEI n. 5.713, DE 8 DE JULHO DE 2016 QUE CRIA O 4º
CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS, E 4.503,
DE 3 DE AGOSTO DE 2007, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR,
COMPOR, INSTALAR E ESTABELECER O FUNCIONAMENTO E PROCESSO DE
ESCOLHA DOS MEMBROS DE CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R$ 3.044.000,00 (três
milhões, quarenta e quatro mil reais), para a unidade mencionada no Anexo Único
deste Decreto.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art.
67 da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o que dispõe a Lei n. 4.503, de 3 de
agosto de 2007, Lei n. 4.510, Lei n. 4.518, ambas de 10 de setembro de 2007 e 4.534,
de 27 de setembro de 2007 e Lei Municipal n. 5.342, de 15 de julho de 2014,

Parágrafo Único - A suplementação será compensada na forma do inciso III,
do § 1º, do art. 43, da Lei Federal n. 4.320/64, conforme anulação mencionada no
Anexo de que trata este artigo.

D E C R E T A:

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 1º O 4º Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos Direitos da Criança e do
Adolescente, definidos na Lei n. 8.069/90 (ECA), e vinculado à estrutura da Secretaria
Municipal de Assistência Social - SAS.
Art. 2º São atribuições do 4º Conselho Tutelar:

CAMPO GRANDE/MS, 1º DE NOVEMBRO DE 2017.

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105
(ECA), aplicando as medidas previstas no art. 101, incisos I a VII (ECA);
II - atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas
no art. 129, incisos I a VII (ECA);

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social,
previdência, trabalho e segurança;

PEDRO PEDROSSIAN NETO
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento
injustificado de suas deliberações;
IV - encaminhar ao Ministério Público noticia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;

ANEXO ÚNICO
DECRETO n.13.318, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2017.
UG
Programa de Trabalho

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
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101
101
Total
Total Geral

Anulação
1.967.000,00
1.967.000,00
1.077.000,00
1.077.000,00
3.044.000,00

Suplementação
2.495.000,00
549.000,00
3.044.000,00
3.044.000,00

PREFEITO...........................................................................................Marcos Marcello Trad
Vice-Prefeita....................................................................Adriane Barbosa Nogueira Lopes
Procurador-Geral do Município.................................................Alexandre Ávalo Santana
Chefe de Gabinete do Prefeito ...............................................Alex de Oliveira Gonçalves
Secretário Munic. de Governo e Relações Institucionais ...................................................
.................................................................................................Antônio Cézar Lacerda Alves
Secretário Munic. da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência...................
.....................................................................................Evandro Ferreira de Viana Bandeira
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social...............................Valério Azambuja
Secretário Munic. de Finanças e Planejamento............................Pedro Pedrossian Neto
Secretária Munic. de Gestão.......................................................Maria das Graças Macedo
Secretário Munic. de Infraestrutura e Serviços Públicos............................. Rudi Fiorese
Secretário Munic. de Meio Ambiente e Gestão Urbana..............José Marcos da Fonseca
Secretário Munic. de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia.................
..........................................................................................................Luiz Fernando Buainain
Secretária Munic. de Educação..................................................Elza Fernandes Ortelhado
Secretário Munic. de Saúde..................................................Marcelo Luiz Brandão Vilela
Secretário Munic. de Assistência Social.................................................................................
................................................................................................... José Mario Antunes da Silva

VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as
previstas no art. 101, incisos I a VI (ECA), para o adolescente autor de ato infracional;
VII - expedir notificações;

Secretária Munic.de Cultura e Turismo ....................Nilde Clara de Souza Benites Brun
Subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos ............................Ademar Vieira Junior
Subprefeito da Subprefeitura de Anhanduí.........................Ernesto Francisco dos Santos
Subprefeito da Subprefeitura de Rochedinho...........................Silvio Alexandre Ferreira
Subsecretária de Políticas para a Mulher ..................................Carla Charbel Stephanini
Subsecretário de Políticas para a Juventude ........Maicon Cleython Rodrigues Nogueira
Subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor ..................Valdir Custodio da Silva
Diretora-Presidente do Instituto Munic. de Previdência de Campo Grande....................
............................................................................................Camilla Nascimento de Oliveira
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Habitação........Eneas José de Carvalho Netto
Diretora-Presidente da Agênci a Munic. de Meio Ambiente e Planejamento Urbano ..
.........................................................................................Berenice Maria Jacob Domingues
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Regulação de Serviços Públicos...................
............................................................................................................ Vinícius Leite Campos
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Transporte e Trânsito ......................................
..............................................................................................................Janine de Lima Bruno
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Tecnologia da Informação e Inovação.........
.............................................................................................Paulo Fernando Garcia Cardoso
Diretor-Presidente da Fundação Munic de Esportes .................Rodrigo Barbosa Terra
Diretor-Presidente da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande ........................
..............................................................................................................Cleiton Freitas Franco
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VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente
quando necessário;
IX - assessorar o Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária para
planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos
previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal;
XI - representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou
suspensão do pátrio poder.
Art. 3º O 4º Conselho Tutelar será composto de 5 (cinco) membros titulares e 10
(dez) suplentes, escolhidos na forma estabelecida pela Lei n. 4.503 de 3 de agosto de
2007, consubstanciada em Edital deliberado pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
Art. 4º Os conselheiros suplentes, por ordem de classificação, somente assumirão as
vagas, sob a responsabilidade do CMDCA, nos seguintes casos:
I - licença médica do titular, após o 16º dia;
a) o Conselheiro deverá apresentar atestado médico ao CMDCA, com cópia a
Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo servidor da Prefeitura Municipal de
Campo Grande, nas normas estabelecidas pelo PREVI-CAMP do IMPCG;
INSS.

b) o Conselheiro não sendo servidor da PMCG, passará pela junta médica do
II - perda de mandato afastamento ou renúncia do titular;

a) o Conselheiro Tutelar que renunciar deverá comparecer ao CMDCA para assinatura
do termo de renúncia.

DIOGRANDE n. 5.046
Art. 8º Cabe à Secretaria Municipal de Assistência Social a responsabilidade quanto
às questões funcionais, com o encaminhamento a Secretaria Municipal de Administração,
bem como para o CMDCA, da escala de férias e folha de presença.
Art. 9º O 4º Conselho Tutelar terá um Coordenador escolhido entre os pares, a cada
3 (três) meses em sistema de rodízio.
Parágrafo único. O Conselheiro Suplente convocado para substituir férias do Titular,
mesmo substituindo por 3 (três) meses sem interrupção, não poderá ser indicado como
Coordenador.
Art. 10. A escolha dos Conselheiros Tutelares será efetivada mediante Edital
deliberado pelo CMDCA e publicado no Diário Oficial do Município, 70 (setenta) dias antes
do término do mandato em curso.
I - O Edital deverá constar:
a) abertura do processo, citando período de inscrição, horário e local;
b) impedimentos previstos no art. 140 e parágrafo único do ECA;
c) comissão que conduzirá o processo;
d) fases do processo: avaliação psicológica, prova seletiva, entrevista e prova
prática de informática;
e) processo de seleção e etapas;
f) apresentação de requisitos previstos no art. 12, da Lei n. 4.503, de 3 de agosto
de 2007;
g) critérios para pontuação da prova escrita, aproveitamento igual ou superior a 70%
(setenta por cento) e avaliação positiva nos demais quesitos;

III - em caso de vacância;

h) data da realização da prova, horário e local;

IV - no período de férias regulamentares do Conselheiro Titular;

i) critérios do processo de votação , horário e local;

a) o Coordenador do Conselho Tutelar encaminhará à Secretaria Municipal de
Assistência Social e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
programação de férias anual, na primeira quinzena de dezembro do ano anterior.

j) critérios da apuração dos votos;

Art. 5º Os membros do 4º Conselho Tutelar terão mandato de 4 (quatro) anos,
permitida uma recondução.

m) critérios de desempate no número de votos;

Parágrafo único. A recondução, permitida por uma única vez, consiste no direito
do conselheiro Tutelar de concorrer ao mandato subseqüente, em igualdade e condição
com os demais pretendentes, submetendo-se ao mesmo processo de escolha pela
sociedade, vedada qualquer outra forma de recondução.
Art. 6º No atendimento prestado pelo Conselho Tutelar será garantido o seu
funcionamento de forma ininterrupta a saber:
I - ação conjunta de, no mínimo, 3 (três) conselheiros com decisão, elaboração
de relatório e assinatura de seus membros, sob pena de nulidade da ação;
II - atendimento diário à população, no mínimo 8 (oito) horas;
III - plantão individual em feriados, sábados, domingos e horários noturnos na
sede do 4º Conselho Tutelar:
a) a Secretaria Municipal de Assistência Social deverá requisitar policiais militares
para segurança do atendimento;
b) o Coordenador do 4º Conselho Tutelar elaborará mensalmente, escala de
plantão e encaminhará à Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 7º A estrutura necessária para manutenção e funcionamento do 4º Conselho
Tutelar será de responsabilidade do Poder Executivo, conforme o estabelecido na Lei n.
8.069/90, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.
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l) resultado do processo de votação;

n) proclamação do resultado em Diário Oficial;
o) critérios para pedidos de impugnação;
p) posse dos novos conselheiros, data, horário e local;
q) regras gerais de processo de votação.
Art. 11. A obrigatoriedade de que trata o art. 15, da Lei n. 4.503, de 3/8/2007,
sobre o curso de capacitação de ingresso mediante Certificado de Participação, o CMDCA
convocará através de Edital, os Conselheiros eleitos para o cumprimento desta exigência.
Art. 12. Os atuais Conselheiros com direito a recondução à função de Conselheiro
Tutelar conforme parágrafo único do art. 12, da Lei n. 4.503, de 3/8/2007, deverão
apresentar ao CMDCA no início do ano letivo comprovante de matrícula no terceiro grau:
a) ao final de cada ano letivo o Conselheiro Tutelar deverá apresentar atestado de
freqüência da Instituição de Ensino;
b) o não cumprimento desta exigência o CMDCA encaminhará à Comissão de Ética e
Secretaria Municipal de Assistência Social para parecer dos procedimentos cabíveis.
Art. 13. Para atender a instalação imediata do 4º Conselho Tutelar, serão
convocados para as vagas de titulares os suplentes eleitos no EDITAL n. 024/CMDCA/2015,
de 08 de outubro de 2015, conforme ordem de classificação.
§ 1º Os convocados na forma do caput do presente artigo cumprirão o período
restante do quadriênio 2016-2019;
§ 2º Os suplentes necessários para atender ao 4º Conselho Tutelar no mandato
extraordinário, nas hipóteses do artigo 4º do presente decreto, serão convocados
conforme a ordem de classificação da edital referido no caput e a disponibilidade do
mesmo.
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
CAMPO GRANDE-MS, 1º DE NOVEMBRO DE 2017.
MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal
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REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÕES NO ORIGINAL PUBLICADO NO
DIOGRANDE n. 4.973, de 16/8/2017.
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO, CELEBRADO EM 30 DE JUNHO DE 2017, AO
CONTRATO n. 71, DE 18/2/2015.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal
de Educação e a Empresa R2 Serviços, Cobranças & Negociações Ltda EPP.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n. 8.666, de 21/6/93 e solicitação anexa ao Processo
Administrativo n. 95178/2014-72, volume 42.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do Contrato n. 71, de
18/2/2015.
VIGÊNCIA: 11 (onze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
VALOR: Fica decrescido o valor do Contrato, em 5% (cinco por cento) do valor mensal

PÁGINA 3 - quarta-feira, 1º de novembro de 2017
do aditivo anterior sem alteração dos quantitativos dos serviços prestados. O valor
mensal da parcela será de R$ 11.095,31 (onze mil, noventa e cinco reais e trinta e um
centavos).
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais Cláusulas e condições do Contrato n. 71/2015 e
de seus Termos Aditivos, desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Ilza Mateus de Souza e Renato da Silveira Gomes.

DIOGRANDE n. 5.046
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Wilson Alves
Taveira

1º Festival
Internacional de
MÚSICA
Chamamé de Campo
Grande

113.352,14

Campo Grande MS, 30 de outubro de 2017.

CAMPO GRANDE - MS, 30 DE JUNHO DE 2017.
NILDE CLARA DE SOUZA BENITES BRUN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa
EXTRATO DO CONVÊNIO n. 35, CELEBRADO EM 2 DE OUTUBRO DE 2017.
PARTES: Município de Campo Grande-MS, com interveniência da Secretaria Municipal
de Saúde Pública/Fundo Municipal de Saúde e a Missão Salesiana do Mato Grosso,
Mantenedora da Universidade Católica Dom Bosco.
FUNDAMENTO LEGAL: Diploma Constitucional vigente, em especial ao disposto no art.
196 e seguinte, na Lei Federal n. 8.080 de 19/9/1990, Lei Federal n. 8.142 de 28/12/90,
Lei Federal n. 8.666 de 21 de Junho de 1993, nas Portarias do Ministério da Saúde SAS
n. 450/2006 e GM n. 2.567/2016, e ao Processo Administrativo n. 81304/2017-08.
OBJETO: Execução de serviços técnicos profissionais em saúde a serem realizados pela
Convenente, aos usuários que deles necessitam.
VALOR: Em atenção aos dispositivos da Lei n. 8.666/93 e da Lei n. 8.080/90 aplicável
ao caso, as despesas dos serviços acordados pelo Convênio n. 35/2017, correrão à
conta de dotação consignada no Fundo Municipal de Saúde - FMS, no montante de até
R$ 3.022.278,39 (três milhões, vinte dois mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e
nove centavos).
DOTAÇÃO: 0203 10 302 0262 4234 Elemento de Despesa 33903950 e fonte de recurso
10, GESTÃO PLENA e AÇÕES ESTRATÉGICAS
VIGÊNCIA: A vigência deste Convênio é de 12 (doze) meses a contar da data de
assinatura.
ASSINATURAS: Marcos Marcello Trad, Marcelo Luiz Brandão Vilela e Ricardo Carlos.
CAMPO GRANDE-MS, 2 DE OUTUBRO DE 2017.

EDITAL N. 24/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO,
REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO QUE SELECIONARÁ ATRAÇÕES ARTÍSTICAS
(Música Acústica, Teatro e Dança) PARA O PROJETO “CIDADE DO NATAL – 2017”
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR/CG, no uso de suas atribuições
legais, e pela competência delegada pela Lei n. 5793/17 Art. 23, dá conhecimento aos
interessados que estão abertas as inscrições para licitação, na modalidade concurso,
para seleção de artistas para apresentações nas linguagens de música acústica, teatro e
dança no projeto “CIDADE DO NATAL - 2017” – Altos da Avenida Afonso Pena, conforme
as regras e prazos a seguir estabelecidos, os quais serão regidos pela Lei n.º 8.666/93 e
suas alterações posteriores e por este Edital, que corresponde ao seu REGULAMENTO
DE SELEÇÃO.
1. DO OBJETO
1.1. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo selecionará por meio deste Concurso,
atrações em DUAS categorias:
1.2.

APRESENTAÇÃO MUSICAL ACÚSTICA, para instrumentistas, cantores solo,
dupla

ou grupo com formação acústica, para apresentação solo, em dupla ou em grupo; com
cachê de R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
1.3 . DANÇA ou TEATRO, para artistas/grupos de dança ou teatro, para apresentação
solo,

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

em dupla ou em grupo, com cachê de R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
EXTRATO DO CONTRATO n. 122, CELEBRADO EM 27 DE OUTUBRO DE 2017.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de
Governo e Relações Institucionais - SEGOV e a Empresa Condor Turismo EIRELLI - EPP.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n. 050/2016, autorizado pelo processo
n. 13.127/2016-10, da Ata de Registro de Preços n. 044/2016, Lei n. 10.520, de
17/7/2002, Decreto n. 5.450, de 31/5/2005, bem como a Lei n. 8.666, de 21/6/1993,
de conformidade com o que consta no Edital e anexos no Processo Administrativo n.
75981/2016-52, volume 2.
OBJETO: Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens (passagens aéreas)
visando atender a Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais - SEGOV.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato.
VALOR: R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais)
DOTAÇÃO: Programa de Trabalho 0101.14.422.297.2508; Programa de Trabalho
0101.14.422.301.2505; Elemento de Despesa 33903300 - Passagens e Despesas com
Locomoção; Unidade Orçamentária 2800F - Secretaria Municipal de Governo e Relações
Institucionais - SEGOV; Fonte de recurso 1 - Recursos do Tesouro.
ASSINATURAS: Marcos Marcello Trad, Antonio Cezar Lacerda Alves e Audeniza Barbosa
Arantes Insuela.
CAMPO GRANDE-MS, 27 DE OUTUBRO DE 2017.
MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

1.4. Projeto “CIDADE DO NATAL - 2017” tem por objetivo promover o desenvolvimento
social, cultural e econômico por meio de atividades culturais e de lazer, propiciando a
comercialização de trabalhos manuais, artesanato, comidas típicas, ao som de shows
musicais, mostra de dança e teatro com artistas locais.
1.5. O Projeto selecionará 15 (quinze) atrações artísticas, das linguagens MÚSICA
ACÚSTICA, TEATRO e DANÇA, respeitando o conceito do projeto, e deverá realizar uma
apresentação com 1h de duração, com cachê no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
1.6. Os valores citados acima estão sujeitos à tributação conforme legislação em vigor;
1.7. Modalidades de apresentações artísticas:
1.7.1 Show musical, acústico e banda: Os gêneros e estilos musicais selecionados
para estas categorias serão:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MPB;
ROCK-POP;
Samba de Raiz;
Chorinho;
Sertanejo de Raiz;
Musica Instrumental (erudito, blues ou jazz).

1.7.2 Espetáculo de dança e teatro: apresentação infantil ou adulto com censura
livre;

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Republica-se por incorreção no original no Edital publicado na página 8 do
Diário Oficial nº 5.010 de 22 de setembro de 2017
Edital nº 21/2017 – Relação de Projetos Aprovados no Fundo Municipal de
Investimentos Culturais – FMIC.
A Secretária da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 13.186 de 06 de junho
de 2017 que dispõe sobre a operacionalização do Fundo Municipal de Investimentos
Culturais – FMIC, torna público na forma de anexo único deste edital, para conhecimento
dos interessados, a relação de projetos APROVADOS no FMIC 2017, para concorrentes
pessoas físicas e jurídicas com fins lucrativos, na Lei nº 8.666 de 21.06.1993,
referente ao Edital FMIC nº. 01, publicado na página 4, no Diário Oficial nº 4.884, de 15
de maio de 2017.
Onde consta:

01

02

03

Proponente
Roberto Carlos
Antônio Alves

Projeto
Violão em Bethynho

Área
MÚSICA

Valor
27.870,00

Escola Crianceiras

MÚSICA

106.830,00

Wilson Alves
Taveira

1º Festival
Internacional de
MÚSICA
Chamamé de Campo
Grande

140.022,10

Projeto

Valor

01

02

Marcio Rogério
Pereira de
Camillo

Violão em Bethynho

Escola Crianceiras

MÚSICA

MÚSICA

ESPECIFICAÇÃO

DATA: 08/12/2017 a 06/01/2018

Shows acústicos, teatro e dança

De segunda a quarta-feira das 20h às
21h

1.10. A ordem de apresentação dos selecionados será definida pela equipe de produção
do projeto “CIDADE DO NATAL - 2017” que os comunicará antecipadamente, respeitando
o período previsto no caput.
2. DAS CONDIÇÕES
2.1. Os artistas/grupos e seus representantes legais, quando houver, a partir de agora
identificados como “proponentes”, poderão se inscrever via SEDEX com AR, conforme
o cronograma de atividades constante no item 3 deste edital;

2.3. A inscrição poderá ser feita por meio de pessoa jurídica de direito privado com
fins lucrativos, desde que seja empresário exclusivo do grupo ou banda, devidamente
comprovado em declaração de exclusividade com firma reconhecida dos integrantes, e
que tenha em seu contrato social a atividade de representação artística;
2.4. A documentação de regularidade fiscal deverá ser encaminhada em nome do
proponente;

Passa a constar:
Área

1.9. O Projeto “CIDADE DO NATAL - 2017” tem previsão de realizar 15 (quinze)
apresentações artísticas diversas previstas para as seguintes datas, podendo haver
alterações, em caso fortuito ou força maior, as quais serão comunicadas antecipadamente,
quando possível, aos selecionados:

2.2. A inscrição de grupos deverá ser feita por um de seus integrantes, com assinatura
simples de todos os demais integrantes;

Marcio Rogério
Pereira de
Camillo

Proponente
Roberto Carlos
Antônio Alves

1.8. Este Edital tramitou por meio do Processo n.º88022/2017-04;

27.876,00

133.493,96

2.5 A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo poderá contratar diretamente artistas
para esta edição do projeto “CIDADE DO NATAL - 2017” para vagas remanescentes que
não sejam preenchidas por este Concurso, desde que respeitadas as disposições legais
do artigo 25, inciso III da Lei n.º 8.666/93;
2.6. Estarão aptos a participar deste concurso público os artistas que comprovarem
residência mínima de 02 anos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
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3.1. As inscrições estarão abertas no período 01 a 16 de novembro de 2017.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.2. O calendário de atividades obedecerá preferencialmente às seguintes datas,
3.1.
As inscrições
estarão abertas
no período que
01 aserão
16 depublicadas
novembro no
de Diário
2017. Oficial de
podendo
haver alterações
caso necessário,
Campo Grande - DIOGRANDE, devendo os proponentes acompanhar as notícias
3.2.
O calendário
de da
atividades
divulgadas
no site
SECTURobedecerá
e por meiopreferencialmente
do Diário Oficial: às seguintes datas, podendo
haver alterações caso necessário, que serão publicadas no Diário Oficial de Campo
Grande - DIOGRANDE, devendo os proponentes acompanhar as notícias divulgadas no
site da SECTUR e por meio do Diário Oficial:
ATIVIDADE
DATA
ATIVIDADE
DATA
Publicação e divulgação do Edital no DIOGRANDE
01/11/2017
Publicação e divulgação do Edital no DIOGRANDE
01/11/2017
Período das Inscrições
De 01/11 a 16/11/2017
Período das Inscrições
De 01/11 a 16/11/2017
Análise
das
inscrições
pela
Comissão
de
Seleção
De 17/11
a 20/11/2017
Análise das inscrições pela Comissão de Seleção
De 17/11
a 20/11/2017

Prazo
Recursal
Prazo
Recursal
Publicação
aprovados
Publicação
dos dos
aprovados

21 a 22/11/2017
De 21 aDe
22/11/2017
24/11/201724/11/2017

DIOGRANDE n. 5.046
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

3.3. Somente serão aceitas inscrições feitas via SEDEX com AR, postadas
impreterivelmente
até o dia
16 de novembro
2107.via SEDEX com AR, postadas
3.3. Somente serão
aceitas
inscrições de
feitas
impreterivelmente até o dia 16 de novembro de 2107.

3.4. As propostas deverão ser encaminhadas com a seguinte identificação e endereço:
PROJETO “CIDADE DO NATAL - 2017”
EDITAL DE CONCURSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SECTUR Nº XXXXX –
APRESENTAÇÃO MUSICAL ACÚSTICA: __

TEATRO OU DANÇA: __

À COMISSÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA SECTUR Nº XXXXX
RUA USI TOMI, 567, CARANDÁ BOSQUE, CEP 79.032-425 CAMPO GRANDE - MS
3.5.
envelopededeencaminhamento
encaminhamento da
da proposta
proposta deverá
deverá conter
3.5.
O Oenvelope
conter nome
nome ee endereço
endereçodo
do
proponente,o nome
o nome
do grupo,
conforme
II – de
Modelo
de Etiquetas
para
proponente,
do grupo,
conforme
AnexoAnexo
II – Modelo
Etiquetas
para Envelope,
Envelope,
com
na qual concorre;
com
indicação
daindicação
categoriadanacategoria
qual concorre;
3.6.A Aapresentação
apresentaçãoartística
artística deverá
deverá prever
prever uma
uma apresentação
apresentação de
3.6.
de 60
60 minutos
minutos sem
sem
intervalos
paraMÚSICA
MÚSICAACÚSTICA,
ACÚSTICA,TEATRO
TEATROou
ouDANÇA;
DANÇA;
intervalos
para
3.7.Sob
Sobpena
penadededesclassificação
desclassificação os
os proponentes
proponentes deverão
deverão encaminhar
3.7.
encaminhar uma
uma única
única
proposta
em0101(uma)
(uma)via
viaencadernada,
encadernada,em
em envelope
envelope único,
único, lacrado,
proposta
em
lacrado, contendo:
contendo:
3.7.1
Em
casode
depessoa
pessoafísica:
física:
3.7.1
Em
caso
a) Ficha de Inscrição (Anexo I), devidamente preenchida e assinada por um dos
da banda/grupo;
a) integrantes
Ficha de Inscrição
(Anexo I), devidamente preenchida e assinada por um dos
b) Cópia
do RG edaCPF
do integrante da banda/grupo - proponente;
integrantes
banda/grupo;
c) Procuração (Anexo III), devidamente preenchida e com assinatura simples de
b) todos
Cópiaosdo
RG e CPF do integrante da banda/grupo - proponente;
integrantes;
d)
e)
f)
g)

Comprovante ou declaração de residência, conforme modelo (Anexo IV);
Declaração de Ausência de Parentesco (Anexo V);
Termo de Cedência do Direito de Uso de Imagem e Som (Anexo VI).
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e à dívida
ativa da União, abrangendo regularidade previdenciária (www.receita.fazenda.
gov.br);

h)

Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Estadual (www.sefaz.ms.gov.
br );

i)

Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa
de Débitos Gerais);

j)

Certidão Negativa Trabalhista (www.tst.jus.br);

k)

Dados bancários (nome do banco, agência e conta bancária) do proponente;

l)

Número de cadastro do PIS/PASEP do proponente.

3.7.2. Em caso de pessoa jurídica:
a)
b)
c)
d)
e)

Ficha de Inscrição (Anexo I), devidamente preenchida e assinada pelo
representante legal, empresária exclusiva (pessoa jurídica) da banda/grupo;
Cópia do RG e CPF do representante legal;
Cópia do comprovante de endereço, atualizado;
Cópia do contrato social devidamente registrado na Junta Comercial, ou
Requerimento de empresário individual;
Cópia atualizada do cartão do CNPJ;

f)

Cópia autenticada do Contrato de Empresário Exclusivo, com firma reconhecida
dos contratantes;

g)

Cópia simples do RG e CPF de todos os componentes da Banda/Grupo;

h)

Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e à dívida
ativa da União, abrangendo regularidade previdenciária (www.receita.fazenda.
gov.br );

i)

Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Estadual (www.sefaz.ms.gov.
br );

j)

Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa
de Débitos Gerais);

k)

Certidão de Regularidade com o FGTS (www.caixa.gov.br );

l)

Certidão Negativa Trabalhista (www.tst.jus.br);

3.8. Os Microempreendedores Individuais - MEI somente poderão participar deste
concurso na qualidade de integrante e proponente da banda se constar no seu Código
Nacional de Atividade Econômica – CNAE a descrição do objeto relativo à atividade
de produção musical, ou figurarem como Empresário Exclusivo de músicos/cantores/
bandas/grupos se constar no seu Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE a
descrição do objeto relativo à atividade de gerenciamento de bandas e/ou agenciamento
de shows, em ambos os casos sob pena de serem desclassificados.
deverão

encaminhar

Documentação

3.10. O material (com exceção das músicas em formato mp3) exigido deverá ser entregue
em cópia impressa e digital seguindo as seguintes especificações na formatação:
a) Para envio da cópia digital em CD ou pen drive: formato .doc (word) ou .pdf em
fonte Arial 11, espaçamento 1,15 e com alinhamento de texto em “justificado”;
b) Para envio da cópia em CD ou pen drive de fotos: formato JPG, com resolução
mínima de 300 dpi;
3.11. Serão desclassificadas as propostas apresentadas com material de forma diversa
da descrita no artigo anterior;
3.12. Após a entrega da inscrição não serão admitidas alterações ou complementações
na proposta;
4. DA SELEÇÃO
4.1. Os projetos inscritos e sua documentação serão analisados e selecionados por uma
Comissão Especial de Seleção nomeada por ato da Secretária Municipal de Cultura e
Turismo, que terá sua composição publicada no Diário Oficial, nos termos da Lei nº
8.666/93, composta por 03 (três) membros de reputação ilibada e reconhecimento da
matéria em exame, podendo ser servidores públicos municipais ou não;
4.2. A abertura dos envelopes será realizada nas dependências da Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo, e qualquer interessado poderá presenciá-lo, desde que não
perturbe ou interrompa o ato, não podendo manifestar-se durante este processo;
4.3. A Comissão Especial de Seleção selecionará os proponentes verificando o
encaminhamento de toda documentação exigida e no mérito utilizando os seguintes
critérios, com seus respectivos pesos:
a)

Qualificação do artista/grupo = peso 4 – Serão analisados os currículos
comprovados do artista/grupo;

b)

Repertório/sinopse coerente ao projeto “CIDADE DO NATAL - 2017” = peso 4 Serão analisadas as músicas descritas no repertório da proposta, e as músicas
em formato mp3, em relação ao objeto deste concurso, conforme descrição no
item 1;

c)

Viabilidade prática da apresentação, sua adequação ao projeto e ao espaço
= peso 2 – Será considerada a relação, em termos de viabilidade, entre a
proposta apresentada e o espaço definido para as apresentações, descrito no
item 1 do objeto deste concurso;

4.4. Cada integrante da Comissão Especial de Seleção atribuirá notas de 05 (cinco) a
10 (dez) para cada critério, justificando as notas atribuídas, que será multiplicada pelo
respectivo peso;
4.5. Para ser classificado, o proponente deverá atingir a pontuação mínima de 70 pontos
de média, a pontuação mínima será obtida pela soma das notas atribuídas por cada
membro titular da Comissão Especial de Seleção e será dividida por 03 (três), classificando
os selecionados do 1º lugar em diante, em ordem decrescente de pontuação;
4.6. O critério para desempate entre dois ou mais selecionados, será relacionado ao
tempo de atuação na área comprovado pelo portfólio composto por matérias de jornais,
revistas e sites apresentados, observando-se a maior nota obtida neste quesito;
4.7. Da decisão da Comissão Especial de Seleção caberá recurso no prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da publicação da Ata no Diário Oficial de Campo Grande - DIOGRANDE, de
acordo com o que estabelece a Lei nº 8.666/93;
4.8. A Comissão Especial de Seleção poderá deixar de selecionar todas as propostas,
desde que nenhuma delas obtenha a pontuação mínima de 70 pontos. Caso o número de
selecionados seja inferior ao previsto no item 1.5 deste edital não contemplando todas
as apresentações previstas para o projeto “CIDADE DO NATAL - 2017”, a Secretaria
poderá contratar diretamente artistas para suprir as vagas respeitando as disposições
legais do artigo 25 inciso III da lei 8.666/93;
4.9. Qualquer uma das atrações artísticas selecionadas poderá se apresentar mais de uma
vez, a critério da organização do evento, recebendo um cachê por cada apresentação;

m) Dados bancários (nome do banco, agência e conta bancária) da pessoa jurídica.
n) Termo de Cedência de Imagem e de Som (Anexo VI).

3.9. Todos os proponentes
juntamente com a inscrição:

Currículo impresso do grupo, contendo informações quanto à sua formação
artística e atividades culturais e release impresso (texto com informações sobre
o grupo que será encaminhado para imprensa);
Mapa de palco impresso (detalhando posicionamento dos instrumentos e
funções dos integrantes), quando for o caso;
Repertório impresso, sinopse do espetáculo de dança, sinopse da peça teatral,
quando for o caso;
Ficha técnica impressa (nome e função de cada um dos integrantes);
CD ou pen drive contendo, no mínimo, 03 (três) músicas gravadas pelo artista
proponente, em formato mp3, do repertório a ser executado, quando for o
caso;
02 (duas) fotos profissionais e diferentes da banda/grupo/dupla musical em
CD ou pen drive, no formato JPG (resolução mínima de 300dpi), que serão
utilizadas no material de divulgação do projeto;
Comprovante de residência em nome do proponente ou declaração de residência
manuscrita (Anexo IV)
Comprovação mínima de 02 (dois) anos consecutivos (obrigatoriamente
comprovada ano a ano) de atuação por meio de portfólio contendo matérias
de jornais, revistas, notícias veiculadas na internet com indicação do site, bem
como folders, panfletos, cartazes e certidão de órgãos públicos com número do
processo e número da ordem de pagamento (nos casos em que o proponente já
tenha prestado serviço para órgãos públicos). Todas as notícias deverão vir com
data de sua circulação e nome do site, jornal ou revista e os materiais gráficos
com data (contendo dia, mês e ano) da realização do evento;

complementar,

4.10. O resultado final da seleção será homologado pela Secretária Municipal de Cultura
e Turismo, publicado no Diário Oficial de Campo Grande - DIOGRANDE e divulgado no
site da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo www.campogrande.ms.gov.br/sectur;
5. COMPETE À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
5.1. É de competência da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo fornecer todas
as informações solicitadas aos artistas/grupos, no que se refere a sua participação no
Projeto “CIDADE DO NATAL – 2017”;
5.2. Divulgar a programação do projeto por meios eletrônicos e mídia espontânea em
jornais, televisões e rádios;

Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande MS
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5.3. Efetuar o pagamento dos cachês, de acordo com os trâmites legais.

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

PROJETO “CIDADE DO NATAL - 2017”

6.1. As despesas decorrentes do presente Edital de Concurso correrão à conta da
seguinte dotação orçamentária, conforme determinação do artigo 7º, § 2º, inciso III da
Lei n.º 8.666/93:

• Nome
do
Proponente:
____________________________________________________________________

Fonte 01 – Tesouro do Município
6.2. O proponente, ao se inscrever no presente Concurso, aceita e concorda com todos
os termos do presente Regulamento, ficando sob sua exclusiva responsabilidade obter as
autorizações que se façam necessárias para o uso de obra artística de outrem;
6.3. Os selecionados deverão comparecer à Gerência de Administração e Finanças da
SECTUR no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos contados da publicação que os
convocar para assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à contratação,
aplicando-se ao caso as determinações contidas no artigo 64 da Lei nº 8.666/93;
6.4. A recusa do proponente selecionado em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado, ensejará a aplicação do artigo 81 da Lei n° 8.666/93.
6.5. Após assinatura do contrato e em caso de sua não execução, total ou parcial, a
SECTUR poderá aplicar uma das penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93,
sendo a multa fixada no valor de 40 UFERMS.
6.6. No ato da contratação as certidões previstas neste artigo deverão estar em plena
validade;
6.7. No caso de inscrições feitas por Pessoas Jurídicas, a conta bancária deverá estar no
nome da empresa e no caso de pessoa física a conta bancária deverá estar no nome do
proponente;
6.8. É necessário observar atentamente que, em relação ao pagamento, poderão ser
efetuados depósitos em conta bancária do proponente de qualquer banco. E ainda caso
a conta seja conjunta, é imprescindível que o titular seja o proponente;
6.9. É obrigação do proponente acompanhar todas as publicações no Diário Oficial de
Campo Grande – Diogrande, relativas ao presente concurso;
6.10. O proponente, ao se inscrever neste Concurso, cede à SECTUR os direitos de
imagem e som para sua documentação e divulgação, inclusive em textos, captados
através de quaisquer meios ou através de quaisquer tipos de mídia, coletados ao longo
de todo o desenvolvimento e duração do Projeto, bem como a execução, sem fins
comerciais, sejam em locais públicos ou privados, por tempo indeterminado;

• Proponente pessoa física (
______________________

): → RG n.º _____________________ → CPF n.º

OU
•

Proponente pessoa jurídica (

): CNPJ n.º _____________________

(
)
Nome
do
artista/grupo,
___________________________________________________________________;
Endereço
do
Proponente:
____________________________________________________________________
CEP_________________
_________________________________________UF______

Cidade

Telefone (____)______________ Celular (____) _____________________
E-mail:
_____________________________________________________________________
______________
Desejo participar do projeto “CIDADE DO NATAL – 2017”, promovido pela Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo.
Encaminho juntamente com esta Ficha de Inscrição toda a documentação necessária
solicitada para inscrição e declaro estar ciente e de acordo com as normas que regem o
Projeto “CIDADE DO NATAL – 2017”, com base em leitura prévia de seu Edital.
Com a assinatura da presente inscrição, declaro estar ciente de todo teor do Edital e
das condições para participação, aderindo a todos os seus termos, bem como
autorizando desde já o uso de imagem, dos materiais encaminhados e a serem
produzidos no evento, nos termos do Edital.
___________________________, _____ de ________________ de 20___.
__________________________________________________
Assinatura do Proponente

6.11. A Prefeitura Municipal de Campo Grande – MS e a Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo ficam desde já isentas de quaisquer responsabilidades, cíveis ou criminais,
resultantes da utilização e divulgação de qualquer obra artística pelo proponente
selecionado que não seja de sua autoria e/ou titularidade;

Nome dos integrantes:

6.12. O uso de obras ou trechos de obras que requeiram autorizações ou pagamentos
de direitos autorais é de total e expressa responsabilidade do proponente selecionado;

Nome____________________________________________________________
RG_______________

6.13. Não poderão apresentar projetos culturais os servidores públicos municipais
da administração direta ou indireta, os membros do Conselho Municipal de Políticas
Culturais, bem como dos Fóruns e Colegiados de Dança e Teatro, e os seus respectivos
cônjuges e parentes até segundo grau, bem como servidores que forem cotistas no caso
de proponente pessoa jurídica;

Nome____________________________________________________________
RG_______________

Nome____________________________________________________________
RG_______________

________________________________________________
Assinatura do Proponente

6.14. A inscrição implica em plena aceitação de todas as condições previstas neste
Edital;
6.15. Em caso de situações e imprevistos que inviabilizem a realização das apresentações,
os artistas serão informados sobre a necessidade de adiar ou cancelar o show, sem ônus
para a Secretaria Municipal de Turismo e a Prefeitura Municipal de Campo Grande;
6.16. Ocorrendo a situação prevista no caput, a SECTUR designará e informará ao
selecionado se haverá uma nova data para realização a apresentação, nesse caso não
havendo nenhum acréscimo ao valor previsto do cachê ou pagamento em duplicidade.
6.17. Do material enviado e não selecionado somente o CD e pen drive poderão ser
retirados na SECTUR pelo proponente ou por pessoa autorizada por escrito, mediante
procuração, no prazo máximo de 30 dias contados da data de publicação da homologação
e adjudicação deste Concurso. Passados 30 dias do início do prazo para retirada, o
material passará a compor o acervo da SECTUR ou poderá ser inutilizado, a critério
exclusivo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;

ANEXO II – MODELO DE ETIQUETAS PARA ENVELOPE
(Recortar e colar no envelope)
Etiqueta para destinatário:
PROJETO “CIDADE DO NATAL - 2017”
EDITAL DE CONCURSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SECTUR Nº XX/2017 – CIDADE
DO NATAL
APRESENTAÇÃO MUSICAL ACÚSTICA: ___
DANÇA: ___

TEATRO OU

À COMISSÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA SECTUR Nº XXXXX
ENDEREÇO – RUA USI TOMI, 567, CARANDÁ BOSQUE, CEP 79.032-425 CAMPO
GRANDE MS

6.18. O material enviado por aqueles que forem selecionados não será devolvido já que
será inserido no processo de contratação;
6.19. A seleção dos artistas/grupo não gera qualquer vínculo empregatício com a
Prefeitura Municipal de Campo Grande e/ou Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
6.20. É de inteira responsabilidade dos selecionados qualquer direito trabalhista,
previdenciário ou qualquer outro referente à equipe técnica que o compõe;
6.21. Fica eleito o foro da Comarca de Campo Grande/MS, para dirimir quaisquer dúvidas
relativas ao fiel cumprimento do presente Edital de Concurso, renunciando as partes a
qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser;
6.22. Quaisquer esclarecimentos e informações complementares sobre este Edital
poderão ser obtidos pelos telefones (067) 3314-3230.
Campo Grande, 31 de outubro de 2017.

Nilde Clara de Souza Benites Brun
Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande MS

Etiqueta para remetente – PROPONENTE - PESSOA FÍSICA:
Proponente:___________________________________________________________
_____________________
Endereço:_____________________________________________________________
_____________________
Artista/grupo :
_____________________________________________________________________
_________

Etiqueta para remetente - PROPONENTE - PESSOA JURÍDICA:
Proponente (nome da empresa, empresária exclusiva):
______________________________________________
Endereço:_____________________________________________________________
_____________________

Proponente (nome da empresa, empresária exclusiva):

PÁGINA
6 - quarta-feira, 1º de novembro de 2017
______________________________________________
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Endereço:_____________________________________________________________
_____________________
Artista/grupo:
_____________________________________________________________________
__________

ANEXO III – PROCURAÇÃO
ANEXO III – PROCURAÇÃO
Nós abaixo assinados, todos maiores de idade, nomeamos e constituímos como nosso
Nós abaixo assinados, todos maiores de idade, nomeamos e constituímos como nosso
bastante procurador o Sr. _______________________________________ , maior,
bastante procurador
o Sr. _______________________________________
, maior,
nacionalidade:
___________________,
portador do RG n.º ___________________
nacionalidade:
___________________,
portador
do
RG
n.º
___________________
e
e CPF n.º ____________________, residente à Rua/Travessa/Avenida: ___
___________________________________________,
Bairro:
CPF
n.º
____________________,
residente
à n.º________,
Rua/Travessa/Avenida:
_________________________,
complemento
(caso
exista):
______________,
______________________________________________,
n.º________,
Bairro:
também integrante do artista/grupo ________________________________________
_________________________, complemento (caso exista): ______________,
________, a fim de assinar contratos, receber cachê e dar quitação perante a Secretaria
também de Cultura e Turismo,
integrante
doNATAL - 2017”. artista/grupo
Municipal
no Projeto “CIDADE DO
________________________________________________,
fim
de assinatura
assinar
Colocar
abaixo o nome dos Integrantes do Grupo e os dadosa solicitados,
simples
conforme
documento
de identidade:
contratos,
receber
cachê e dar
quitação perante a Secretaria Municipal de Cultura e
1) Nome: ________________________________________________________
Turismo, no Projeto “CIDADE DO NATAL - 2017”.
______________________

Colocar abaixo o nome dos Integrantes do Grupo e os dados solicitados, assinatura
RG: _______________________________________CPF: _______________________
simples conforme documento de identidade:
____________________
Endereço: _____________________________________________________________
1) Nome:
____________________
______________________________________________________________
Assinatura:
____________________________________________________________
________________
_____________________

RG:
_______________________________________CPF:
___________________________________________
2) Nome: ________________________________________________________
______________________
Endereço:
_____________________________________________________________________
RG: _______________________________________CPF: _______________________
____________
____________________
Endereço:
_____________________________________________________________
Assinatura:
_____________________________________________________________________
____________________
____________
Assinatura: ____________________________________________________________
_____________________
Nome: ________________________________________________________
3)2) Nome:
______________________________________________________________
______________________
________________
RG: _______________________________________CPF: _______________________
RG:
_______________________________________CPF:
____________________
___________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________
Endereço:
____________________
_____________________________________________________________________
Assinatura: ____________________________________________________________
____________
_____________________
4)

Nome: ________________________________________________________
______________________

RG: _______________________________________CPF: _______________________
____________________
Endereço: _____________________________________________________________
____________________
Assinatura: ____________________________________________________________
_____________________
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA CONFORME LEI N.º 4.082/2011
(FAZER A DECLARAÇÃO MANUSCRITA)
Eu, ___________________________________________________, portador do RG
n.º _________________ e CPF n.º ______________________, DECLARO que resido
na Rua _______________________________________________________________
_____________, n.º _______, Bairro _______________________________________
___, cidade de ________________________________, Estado de Mato Grosso do Sul.
Estou ciente que a falsidade desta informação me sujeitará às penas da legislação.
Por ser expressão da verdade firmo a presente.
___________________________, _____ de _____________________ de 20___.

___________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE

DECLARAÇÃO

DECLARO que li e aceito as condições estabelecidas no Edital xxxxxx – Projeto
“CIDADE DO NATAL - 2017”.
DECLARO, sob as penas da lei, não ser servidor público municipal da administração
direta ou indireta, membro do Conselho Municipal de Políticas Culturais, e não ter
vínculo de parentesco até segundo grau, conforme regras deste edital.
_________________,______ de _______________________ de 2017.
__________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO VI
TERMO DE CEDÊNCIA DO DIREITO DE USO DE IMAGEM E SOM
Eu,__________________ (Nome do proponente), portador da carteira de identidade
RG nº. ______ expedida pela SSP/__, em___/___/___; CPF nº. ________; residente
e domiciliado na Rua/Trav./Av._____________________, nº.____ complemento ____
(Apto, edifício, quadra, lote, etc.), na cidade de __________ , MS, CEP _______-____,
telefone _______, e-mail ____________; declaro, para os devidos fins, que caso seja
selecionado no Edital n°XXXXXX- Projeto “CIDADE DO NATAL - 2017”, cumprirei
as seguintes obrigações, nos casos em que se aplique o produto cultural:
a) Licenciar à SECTUR, em caráter definitivo, a utilização de imagem e som em
quaisquer modalidades, especialmente a exibição não comercial, para utilização
exclusiva em suas finalidades institucionais, sem qualquer intuito de lucro e de
forma a não prejudicar a exploração econômica da obra, inclusive na promoção de
mostras e ações de difusão, estudos, participações em seminários e publicações
em geral, bem como na distribuição e exibição nacional e internacional nas
televisões públicas e educativas brasileiras, em sinal aberto e fechado.
____________
,
de
de 2017.
___________________________
(nome completo e assinatura)

EDITAL N. 25/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO,
REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ESCOLA DE SAMBA
PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO “CIDADE DO NATAL–2017”
A Secretária da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR/MS, no uso de
suas atribuições legais, e pela competência delegada pela Lei n. 5793/17 Art. 23,
dá conhecimento aos interessados que estão abertas as inscrições para licitação, na
modalidade concurso, para seleção de ESCOLA DE SAMBA, no projeto “CIDADE DO
NATAL - 2017”– Altos da Avenida Afonso Pena, conforme as regras e prazos a seguir
estabelecidos, os quais serão regidos pela Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores
e por este Edital, que corresponde ao seu REGULAMENTO DE SELEÇÃO.
1. DO OBJETO
1.1 A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo selecionará por meio deste Concurso,
APRESENTAÇÃO DE UMA ESCOLA DE SAMBA,com bateria, passistas, com cachê de
R$ 3.500,00, para se apresentar no Projeto “CIDADE DO NATAL - 2017”, 31 de dezembro
de 2017 das 21h às 22h.
1.2Projeto “CIDADE DO NATAL- 2017” tem por objetivopromover o desenvolvimentosocial,
econômico e cultural, por meio da comercialização de trabalhos manuais, artesanato,
comidas típicas, ao som de shows musicais, mostra de dança e teatro com artistas locais.
1.3O Projeto selecionará01 (uma) apresentação de escola de samba, com duração de 60
min, incluindo bateria e passistas, com cachê no valor de R$ 3.500,00.
1.4 Os valores citados acima estão sujeitos à tributação conforme legislação em vigor;
1.5 Este Edital tramitou por meio do Processo n.º 88031/2017-97;
2. DAS CONDIÇÕES
2.1.As agremiações carnavalescas (Escolas de Sambas) e seus representantes legais,
quando houver, bem como as a partir de agora identificados como “proponentes”,
poderão se inscrever através de SEDEX com AR, conforme o cronograma de atividades
constante no item 3 deste edital;
2.2. A inscrição deverá ser feita pelo responsável legalmente constituído;
2.3. A documentação de regularidade fiscal deverá ser encaminhada em nome do
proponente;
2.4Estarão aptas a participar deste concurso público as agremiações que comprovarem
atuação mínima de 02 anos no carnaval da cidade de Campo Grande Mato Grosso do Sul.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições estarão abertas no período 01 a 16 de novembro de 2017.

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO

3.2. O calendário de atividades obedecerá preferencialmente as seguintes datas, podendo
haver alterações caso necessário, que serão publicadas no Diário Oficial de Campo
Grande - DIOGRANDE, devendo os proponentes acompanhar as notícias divulgadas no
site da SECTUR e por meio do Diário Oficial:

Nome do Proponente:

ATIVIDADE

DATA

CPF:

Publicação e divulgação do Edital no DIOGRANDE

01/11/2017

Período das Inscrições

01/11 à 16/11/2017

Nome da Proposta:

Abertura dos Envelopes e Análise pela Comissão de Seleção 17 a 20/11/2017

Período das Inscrições
01/11 à 16/11/2017
Período das Inscrições
01/11 à 16/11/2017
Abertura dos Envelopes e Análise pela Comissão de
17 a 20/11/2017
Abertura dos Envelopes e Análise pela Comissão de
17 a 20/11/2017
PÁGINA
Seleção 7 - quarta-feira, 1º de novembro de 2017
Seleção
Prazo Recursal
21 a 22/11/2017
Prazo Recursal
21 a 22/11/2017
Prazo Recursal
21 a 22/11/2017
Publicação dos aprovados
24/11/2017
Publicação dos aprovados
24/11/2017
Publicação dos aprovados
24/11/2017
3.3. Somente serão aceitas inscrições feitas através de SEDEX com AR, postadas
3.3. Somente serão aceitas inscrições feitas através de SEDEX com AR, postadas
impreterivelmente
até oaceitas
dia 16 de
novembro
de 2107.
3.3. Somente serão
inscrições
feitas
através de SEDEX com AR, postadas
impreterivelmente até o dia 16 de novembro de 2107.
impreterivelmente até o dia 16 de novembro de 2107.

3.4. As propostas deverão ser encaminhadas com a seguinte identificação e endereço:
3.4. As propostas deverão ser encaminhadas com a seguinte identificação e endereço:
PROJETO “CIDADE DO NATAL - 2017”
PROJETO “CIDADE DO NATAL - 2017”
EDITAL DE CONCURSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SECTUR Nº XXXXX–CIDADE DO
NATAL 2017
ESCOLA DE SAMBA
À COMISSÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA SECTUR Nº XXXXX
ENDEREÇO –RUA USI TOMI, 567, CARANDÁ BOSQUE, CEP 79.032-425.
3.5. O envelope de encaminhamento da proposta deverá conter nome e endereço do
proponente,
o nome
grupo, conformeda
Anexo
II – Modelo
Etiquetas
Envelope;
3.5. O envelope
dedo
encaminhamento
proposta
deverá de
conter
nomepara
e endereço
do
proponente, o nome do grupo, conforme Anexo II – Modelo de Etiquetas para
3.6
A proposta para Show deverá prever uma apresentação de 1h (Uma hora) sem
Envelope;
intervalo;
3.6 A proposta para Show deverá prever uma apresentação de 1h (Uma hora) sem
3.7
Sob pena de desclassificação os proponentes deverão encaminhar uma única
intervalo;
proposta em 01 (uma) via encadernada, em envelope único, lacrado, contendo:
a)Ficha
de Inscrição
(Anexo I), devidamente
preenchida
e assinada
pelo responsável
3.7
Sob pena
de desclassificação
os proponentes
deverão
encaminhar
uma única
legal daem
agremiação;
proposta
01 (uma) via encadernada, em envelope único, lacrado, contendo:
b)Cópia do RG e CPF do representante legal;
c)Cópia
RG Inscrição
e CPF da atual
diretoria;
a)Fichadode
(Anexo
I), devidamente preenchida e assinada pelo
d)Cópia
autenticada
Estatuto Social e suas alterações;
responsável
legal dado
agremiação;
e)Cópia
do cartão
do CNPJ; legal;
b)Cópiaatualizada
do RG e CPF
do representante
f)Alvará de localização e funcionamento;
c)Cópia do RG e CPF da atual diretoria;
g)Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e a dívida ativa
d)Cópia autenticada do Estatuto Social e suas alterações;
da União, abrangendo regularidade previdenciária (www.receita.fazenda.gov.br);
e)Cópia atualizada
h)Certidão
Negativa do
de cartão
DébitosdodaCNPJ;
Fazenda Pública Estadual (www.sefaz.ms.gov.br);
f)Alvará de
localização
e funcionamento;
i)Certidão
Negativa
de Débitos
da Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa de
g)Certidão
Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e a dívida
Débitos
Gerais);
j)Certidão
deda
Regularidade
FGTS;
ativa
União,com o abrangendo
regularidade
previdenciária
k)Certidão
Negativa Trabalhista (www.tst.jus.br);
(www.receita.fazenda.gov.br);
l)Dados
bancários
(banco, agencia,
conta) de pessoa
jurídica correspondente;
h)Certidão
Negativa
de
Débitos
da
Fazenda
Pública
Estadual
m)Termo
de
Cedência
de
Imagem
e
de
Som
(Anexo
IV).
(www.sefaz.ms.gov.br);

i)Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa de
3.8 Os Microempreendedores Individuais - MEI somente poderão participar deste
Débitos
concurso
na Gerais);
qualidade de integrante e proponente da banda se constar no seu Código
j)Certidão
de Regularidade
com
o FGTS;
Nacional de Atividade
Econômica
– CNAE
a descrição do objeto relativo à atividade de
k)Certidão
Negativa
Trabalhista
produção
musical,
e figurarem
como (www.tst.jus.br);
Empresário Exclusivo de músicos/cantores/bandas/
grupos
se constar
no seu
Código
Nacional
de Atividade
– CNAE a descrição
l)Dados
bancários
(banco,
agencia,
conta)
de pessoaEconômica
jurídica correspondente;
do objeto
relativo
à atividade
de(Anexo
bandasIV).
e/ou agenciamento de shows,
m)Termo
de Cedência
dedegerenciamento
Imagem e de Som
em ambos os casos sob pena de serem desclassificados.
3.8 Os Microempreendedores Individuais - MEI somente poderão participar deste
3.9Todos os proponentes deverão encaminhar a seguinte documentação, juntamente
concurso na qualidade de integrante e proponente da banda se constar no seu Código
com a inscrição:
Nacional de Atividade Econômica – CNAE a descrição do objeto relativo à atividade de
a) Currículo impresso do grupo, contendo informações quanto à sua formação
produção
musical,
e
figurarem
como
Empresário
Exclusivo
de
artística e atividades culturais e release impresso (texto com informações sobre
músicos/cantores/bandas/grupos se constar no seu Código Nacional de Atividade
o grupoque será encaminhado para imprensa);
Econômica – CNAE a descrição do objeto relativo à atividade degerenciamento de
b) Repertório impresso e sinopse da apresentação;
bandas e/ou agenciamento de shows, em ambos os casos sob pena de serem
c) CD ou pendrive contendo, no mínimo, 03 (três) músicas constantes do repertório
desclassificados.
da apresentação, em formato mp3, a ser executado;
d) 02 (duas) fotos profissionais e diferentesda escola de samba em CD ou pendrive,
3.9Todos
proponentes
deverãomínima
encaminhar
a seguinte
documentação,
juntamente
no os
formato
JPG (resolução
de 300dpi),
que serão
utilizadas no
material
com a inscrição:
de divulgação do projeto;
e) Comprovante de residência em nome do responsável legal;
Currículo impresso
do de
grupo,
informações
quanto
à sua formação
f)a) Comprovação
mínima
02 contendo
(dois) anos
consecutivos
(obrigatoriamente
artística e atividades
e release
impresso
(textocontendo
com informações
comprovada
ano a ano)culturais
de atuação
por meio
de portfólio
matérias
sobre
o grupoque
encaminhado
para
de
jornais,
revistas,será
notícias
veiculadas
na imprensa);
internet com indicação do site, bem
b) como
Repertório
impresso
e sinopse
daTodas
apresentação;
folders,
panfletos,
cartazes.
as notícias deverão vir com data de sua
c) circulação
CD ou pendrive
contendo,
no ou
mínimo,
(três)
músicas
constantes
do
e nome do
site, jornal
revista03
e os
materiais
gráficos
com data
repertóriodia,
da apresentação,
formato do
mp3,
a ser executado;
(contendo
mês e ano) daem
realização
evento;
d) 02 (duas) fotos profissionais e diferentesda escola de samba em CD ou
pendrive,
formato
JPG
(resolução
mínimamp3)
de 300dpi),
que serão
utilizadas
3.10O material
(comno
exceção
das
músicas
em formato
exigido deverá
ser entregue
no material
de divulgação
em cópia impressa
e digital
seguindodoasprojeto;
seguintes especificações na formatação:
Comprovante
de residência
em
do drive:
responsável
legal;
a)e) Para
envio da cópia
digital em
CDnome
ou pen
formato
.doc (word)ou .pdf em
f) fonte
Comprovação
mínima de 1,15
02 (dois)
anos consecutivos
Arial 11, espaçamento
e com alinhamento
de texto(obrigatoriamente
em “justificado”;
comprovada
ano)
porde
meio
de formato
portfólioJPG,
contendo
matérias
b) Para
envio da ano
cópiaa em
CDdeouatuação
pen drive
fotos:
com resolução
de jornais,
revistas,
mínimade
300
dpi; notícias veiculadas na internet com indicação do site, bem
como folders, panfletos, cartazes. Todas as notícias deverão vir com data de
circulação e nome
do site,apresentadas
jornal ou revista
e os materiais
gráficos
3.11Serãosua
desclassificadas
as propostas
com material
de forma
diversacom
da
data
(contendo
descrita no
item
anterior; dia, mês e ano) da realização do evento;
3.10O material
(com
exceção não
das serão
músicas
em formato
mp3)ouexigido
deverá ser
3.12Após
a entrega
da inscrição
admitidas
alterações
complementações
entregue
em cópia impressa e digital seguindo as seguintes especificações na
na
proposta;
formatação:
4. DA SELEÇÃO
4.1. Os projetos inscritos e sua documentação para inscrição serão analisados e
selecionados por uma Comissão Especial de Seleção nomeada por ato da Secretária
Municipal de Cultura e Turismo, que terá sua composição publicada no Diário Oficial,nos
termos da Lei nº 8.666/93, composta por 03 (três) membros de reputação ilibada e
reconhecimento da matéria em exame, podendo ser servidores públicos municipais ou
não;
4.2. A Comissão Especial de Seleção receberá todos os envelopes lacrados, apondo suas
assinaturas nos envelopes;
4.3. O processo de seleção será todo realizado nas dependências da Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo, estando aberto a qualquer interessado que queira presenciá-lo,
desde que não perturbe ou interrompa o processo de seleção, não podendo manifestarse durante o processo seletivo;
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formato mp3, em relação ao objeto deste concurso, conforme descrição no
item 1 deste edital;
c)

Viabilidade prática da apresentação, sua adequação ao projeto e ao espaço
cultural = peso 2 – Será considerada a relação, em termos de viabilidade, entre
a proposta apresentada e o espaço definido para as apresentações, descrito no
item 1 do objeto deste concurso;

4.5. Cada integrante da Comissão Especial de Seleção atribuirá notas de 05 (cinco) a
10 (dez) para cada critério, justificando as notas atribuídas, que será multiplicada pelo
respectivo peso;
4.6. Para ser classificado, o proponente deverá atingir a pontuação mínima de 70 pontos
de média, a pontuação mínima será obtida pela soma das notas atribuídas por cada
membro titular da Comissão Especial de Seleção e será dividida por 03 (três), classificando
os selecionados do 1º lugar em diante, em ordem decrescente de pontuação;
4.7. O critério para desempate entre dois ou mais selecionados, será relacionado ao
tempo de atuação na área comprovado pelo portfólio composto por matérias de jornais,
revistas e sites apresentados, observando-se a maior nota obtida neste quesito;
4.8. Da decisão da Comissão Especial de Seleção caberá recurso no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da publicação da Ata no Diário Oficial de Campo Grande - DIOGRANDE, de
acordo com o que estabelece a Lei nº 8.666/93;
4.9. A Comissão Especial de Seleção poderá deixar de selecionar todas as propostas,
desde que nenhum dos proponentes obtenha a pontuação mínima de 70 pontos.
Caso o número de selecionados seja inferior ao previsto no item 1 deste edital não
contemplando todas as apresentações previstas para o projeto “CIDADE DO NATAL 2017”, a Secretaria poderá contratar diretamente artistas para suprir essas ausências
respeitando as disposições legais do artigo 25 inciso III da lei 8.666/93.
4.10. O resultado final da seleção, após o julgamento dos pedidos de recurso, será
homologado pela Secretaria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, publicado no
Diário Oficial de Campo Grande - DIOGRANDE e divulgado no site da Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo www.campogrande.ms.gov.br/sectur;
5. COMPETE À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
5.1. É de competência da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo fornecer todas as
informações solicitadas às escolas de samba, no que se refere a sua participação no
Projeto “CIDADE DO NATAL – 2017”;
5.2.Divulgar a programação do projeto por meios eletrônicos e mídia espontânea em
jornais, televisões, rádios e faixas;
5.3.Efetuar o pagamento dos cachês, de acordo com os trâmites legais.
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. As despesas decorrentes do presente Edital de Concurso correrão à conta da
seguinte dotação orçamentária, conforme determinação do artigo 7º, § 2º, inciso III da
Lei n.º 8.666/93:
Fonte 01- Tesouro do Município
6.2. O proponente, ao se inscrever no presente Concurso, aceita e concorda com todos
os termos do presente Regulamento, ficando sob sua exclusiva responsabilidade obter as
autorizações que se façam necessárias para o uso de obra artística de outrem;
6.3. O selecionado deverá comparecer à Gerência de Administração e Finanças da
SECTUR no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos contados da publicação que os
convocar para assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à contratação,
aplicando-se ao caso as determinações contidas no artigo 64 da Lei nº 8.666/93;
6.4. A recusa do proponente selecionado em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado, ensejará a aplicação do artigo 81 da Lei n° 8.666/93.
6.5. Após assinatura do contrato e em caso de sua não execução, total ou parcial, a
SECTUR poderá aplicar uma das penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93,
sendo a multa fixada no valor de 40 UFERMS.
6.6.No ato da contratação as certidões previstas neste artigo deverão estar em plena
validade;
6.7. A conta bancária deverá estar no nome da Escola de Samba;
6.8. É obrigação do proponente acompanhar todas as publicações no Diário Oficial de
Campo Grande – Diogrande, relativas ao presente concurso;
6.9. A Prefeitura Municipal de Campo Grande – MS e a Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo ficam desde já isentas de quaisquer responsabilidades, cíveis ou criminais,
resultantes da utilização e divulgação de qualquer obra artística pelo proponente
selecionado que não seja de sua autoria e/ou titularidade;
6.10. O uso de obras ou trechos de obras que requeiram autorizações ou pagamentos
de direitos autorais é de total e expressa responsabilidade do proponente selecionado;
6.11. O proponente, ao se inscrever neste Concurso, cede à SECTUR os direitos de
imagem e som para sua documentação e divulgação, inclusive em textos, captados
através de quaisquer meios ou através de quaisquer tipos de mídia, coletados ao longo
de todo o desenvolvimento e duração do Projeto, bem como a execução, sem fins
comerciais, seja em locais públicos ou privados, por tempo indeterminado;
6.12.Não poderão apresentar projetos culturais os servidores públicos municipais
da administração direta ou indireta, os membros do Conselho Municipal de Políticas
Culturais, bem como dos Fóruns e Colegiados de Dança e Teatro, e os seus respectivos
parentes até segundo grau; bem como servidores que forem “cotistas”.
6.13 A inscrição implica em plena aceitação de todas as condições previstas neste Edital;
6.14. Em caso de situações e imprevistos que inviabilizem a realização da apresentação,
a escola de samba será informada sobre a necessidade de adiar ou cancelar a
apresentação;

4.4. A Comissão Especial de Seleção selecionará os proponentes verificando o
encaminhamento de toda documentação exigida e no mérito utilizando os seguintes
critérios, com seus respectivos pesos:
a) Qualificação da agremiação= peso 4 – Serão analisados os currículos
comprovados;

6.15. Ocorrendo a situação prevista no caput, a SECTUR designará e informará ao
selecionado se haverá uma nova data para realização do show, nesse caso não havendo
nenhum acréscimo ao valor previsto do cachê ou pagamento em duplicidade.

Repertório coerente ao projeto “CIDADE DO NATAL - 2017” = peso 4 - Serão
analisadas as músicas descritas no repertório da proposta, e as músicas em

6.16. Do material enviado e não selecionado somente o CD e pen drive poderão ser
retirados na SECTUR pelo proponente ou por pessoa autorizada por escrito, mediante

b)

previdenciário ou qualquer outro referente à equipe técnica que o compõe;
6.19.
Fica eleito
o foro da Comarca
Grande/MS,
para dirimir quaisquer
PÁGINA
8 - quarta-feira,
1º de
deCampo
novembro
de 2017
dúvidas relativas ao fiel cumprimento do presente Edital de Concurso, renunciando as
partes
a qualquer
outro
por mais
que seja
ou venha
a ser; da homologação
procuração,
no prazo
máximo
de privilegiado
30 dias contados
da data
de publicação

DECLARO, sob as penas da lei, não ser servidor
público municipal
da
DIOGRANDE
n. 5.046
administração direta ou indireta, membro do Conselho Municipal de Políticas
Culturais, e não ter vínculo de parentesco até segundo grau, conforme regras
deste edital.

e adjudicação deste Concurso. Passados 30 dias do início do prazo para retirada, o
6.20
Quaisquer
e informações
sobre este
Edital
material
passaráesclarecimentos
a compor o acervo
da SECTUR complementares
ou poderá ser inutilizado,
a critério
poderão
ser
pelos telefones (067) 3314-3230.
exclusivo
daobtidos
SECTUR;

_________________,______ de _______________________ de 2017.

Campo
Grande,
31enviado
de outubro
de 2017
6.17. O
material
por aquele
que for selecionado não será devolvido já que será
inserido no processo de contratação;
6.18 É de inteira responsabilidade do selecionado qualquer direito trabalhista,
Nilde
Clara
de Souza
Benites
Brun
previdenciário ou qualquer
outro
referente
à equipe
técnica
que o compõe;
Secretária da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
6.19. Fica eleito o foro da Comarca de Campo Grande/MS, para dirimir quaisquer dúvidas
relativas ao fiel cumprimento do presente Edital de Concurso, renunciando as partes a
qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser;
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO
6.20 Quaisquer esclarecimentos e informações complementares sobre este Edital
poderão ser
obtidos DO
pelos
telefones
(067) 3314-3230.
PROJETO
“CIDADE
NATAL
- 2017”
31 de outubro
de 2017
•Campo
NomeGrande,
do Proponente:
_____________________________________

•

Nilde Clara de Souza Benites Brun
CNPJ n.º _____________________
Secretária da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Nome do Responsável Legal ____________________________________________;
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO
Endereço do Proponente: ________________________________________
PROJETO “CIDADE DO NATAL - 2017”
CEP_________________Cidade __________________________UF______
•
Nome do Proponente: _____________________________________
Telefone (____)______________ Celular (____) _____________________
•
CNPJ n.º _____________________
E-mail: _______________________________________________________
Nome do Responsável Legal ____________________________________________;
Endereço do Proponente: ________________________________________
Desejo participar do projeto “CIDADE DO NATAL – 2017”, promovido pela Secretaria
CEP_________________Cidade __________________________UF______
Municipal de Cultura e Turismo.
Telefone (____)______________ Celular (____) _____________________
E-mail: _______________________________________________________
Encaminho juntamente com esta Ficha de Inscrição toda a documentação necessária
solicitada
para inscrição
e declaro
estar ciente
e de acordo
com
as normas
queSecretaria
regem o
Desejo participar
do projeto
“CIDADE
DO NATAL
– 2017”,
promovido
pela
Projeto
“CIDADE
DO NATAL
– 2017”, com base em leitura prévia de seu Edital.
Municipal
de Cultura
e Turismo.
Com
a assinatura
da presente
inscrição,
declaro
estartoda
ciente
de todo teor donecessária
Edital e
Encaminho
juntamente
com esta
Ficha de
Inscrição
a documentação
das
condições
para participação,
aderindo
todos
os com
seusastermos,
bemregem
comoo
solicitada
para inscrição
e declaro estar
ciente ae de
acordo
normas que
autorizando
desde
já
o
uso
de
imagem,
dos
materiais
encaminhados
e
a
serem
Projeto “CIDADE DO NATAL – 2017”, com base em leitura prévia de seu Edital.
produzidos no evento, nos termos do Edital.
Com a assinatura da presente inscrição, declaro estar ciente de todo teor do Edital e das
___________________________,
_____
de ________________
de 20___.
condições para participação, aderindo
a todos
os seus termos, bem
como autorizando
desde já o uso de imagem, dos materiais encaminhados e a serem produzidos no evento,
nos termos do Edital.
___________________________, _____ de ________________ de 20___.
_____________________________________
_____________________________________
Assinatura
Assinaturado
doProponente/
Proponente/Responsável
ResponsávelLegal
Legal

__________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO IV
TERMO DE CEDÊNCIA DO DIREITO DE USO DE IMAGEM E SOM
Eu,__________________ (Nome do proponente), portador da carteira de identidade
RG nº. ______ expedida pela SSP/__, em___/___/___; CPF nº. ________; residente
e domiciliado na Rua/Trav./Av._____________________, nº.____ complemento ____
(Apto, edifício, quadra, lote, etc.), na cidade de __________ , MS, CEP _______-____,
telefone _______, e-mail ____________; declaro, para os devidos fins, que caso seja
selecionado no Edital n°XXXXXX- Projeto “CIDADE DO NATAL - 2017”, cumprirei
as seguintes obrigações, nos casos em que se aplique o produto cultural:
a) Licenciar à SECTUR, em caráter definitivo, a utilização de imagem e som em
quaisquer modalidades, especialmente a exibição não comercial, para utilização
exclusiva em suas finalidades institucionais, sem qualquer intuito de lucro e de
forma a não prejudicar a exploração econômica da obra, inclusive na promoção de
mostras e ações de difusão, estudos, participações em seminários e publicações
em geral, bem como na distribuição e exibição nacional e internacional nas
televisões públicas e educativas brasileiras, em sinal aberto e fechado.
_____________,dede 2017.

____________________________
(nome completo e assinatura)

EDITAL N.26/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO,
REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO QUE SELECIONARÁ ATRAÇÕES MUSICAIS
COM BANDA PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO “CIDADE DO NATAL – 2017”
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR/CG, no uso de suas atribuições
legais, e pela competência delegada pela Lei n. 5793/17 Art. 23, dá conhecimento aos
interessados que estão abertas as inscrições para licitação, na modalidade concurso, para
seleção de artistas para apresentações de MÚSICA COM BANDA, no projeto “CIDADE DO
NATAL - 2017” – Altos da Avenida Afonso Pena, conforme as regras e prazos a seguir
estabelecidos, os quais serão regidos pela Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores
e por este Edital, que corresponde ao seu REGULAMENTO DE SELEÇÃO.
1. DO OBJETO

ANEXO II – MODELO DE ETIQUETAS PARA ENVELOPE
(Recortar e colar no envelope)

Etiqueta para destinatário:
Etiqueta para remetente - PROPONENTE

1. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo selecionará por meio deste Concurso:
APRESENTAÇÃO MUSICAL COM BANDA, para instrumentistas, cantores solo, dupla
ou grupo com banda; com cachê de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);
1.1. Projeto “CIDADE DO NATAL - 2017” tem por objetivo promover o desenvolvimento
social, cultural e econômico por meio de atividades culturais e de lazer, propiciando a
comercialização de trabalhos manuais, artesanato, comidas típicas, ao som de shows
musicais, mostra de dança e teatro com artistas locais.

Proponente:
_________________________________________________________________

1.2. O Projeto selecionará neste presente edital: 13 APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM
BANDA, para show com duração de 90 minutos, com cachê no valor de R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais);

Endereço:_________________________________________________________

1.3. Os valores citados acima estão sujeitos à tributação conforme legislação em vigor;

_________________________________________________________________

1.4. Os gêneros e estilos musicais selecionados serão:

Escola de Samba:
____________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO

MPB;
ROCK-POP;
Samba de Raiz;
Chorinho;
Sertanejo de Raiz;
Musica Instrumental (erudito, blues ou jazz).

1.5. Este Edital tramitou por meio do Processo n.º88030/2017-24;
1.6. O Projeto “CIDADE DO NATAL - 2017” tem previsão de realizar 13 (treze)
apresentações musicais, previstas para as seguintes datas, podendo haver alterações,
em caso fortuito ou força maior, as quais serão comunicadas antecipadamente, quando
possível, aos selecionados:

Nome do Proponente:

CPF:

Nome da Proposta:

DECLARAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

DATA: 08/12/2017 a 06/01/2018

Show musical com banda

De quinta a domingo das 20h às
21h30min

1.7. A ordem de apresentação dos selecionados será definida pela equipe de produção
do projeto “CIDADE DO NATAL - 2017” que os comunicará antecipadamente, respeitando
o período previsto no caput.
2. DAS CONDIÇÕES

DECLARO que li e aceito as condições estabelecidas no Editalxxxxxx –
Projeto “CIDADE DO NATAL - 2017”.

DECLARO, sob as penas da lei, não ser servidor público municipal da
administração direta ou indireta, membro do Conselho Municipal de Políticas
Culturais, e não ter vínculo de parentesco até segundo grau, conforme regras
deste edital.

2.1. Os artistas/grupos e seus representantes legais, quando houver, a partir de agora
identificados como “proponentes”, poderão se inscrever via SEDEX com AR, conforme
o cronograma de atividades constante no item 3 deste edital;
2.2. A inscrição de grupos deverá ser feita por um de seus integrantes, com assinatura
simples de todos os demais integrantes;
2.3. A inscrição poderá ser feita por meio de pessoa jurídica de direito privado com
fins lucrativos, desde que seja empresário exclusivo do grupo ou banda, devidamente

PÁGINA 9 - quarta-feira, 1º de novembro de 2017
comprovado em declaração de exclusividade com firma reconhecida dos integrantes, e
que tenha em seu contrato social a atividade de representação artística;
2.4. A documentação de regularidade fiscal deverá ser encaminhada em nome do
2.5.
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo poderá contratar diretamente artistas
proponente;
2.5. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo poderá contratar diretamente artistas
para esta edição do projeto “CIDADE DO NATAL - 2017” para vagas remanescentes
para esta edição do projeto “CIDADE DO NATAL - 2017” para vagas remanescentes
que
nãoSecretaria
sejam preenchidas
porCultura
este Concurso,
desde
que
respeitadas
as disposições
2.5.
Municipal de
e Turismo desde
poderáque
contratar
diretamente
artistas
que Anão
sejam preenchidas
por este Concurso,
respeitadas
as disposições
legais
do
artigo
25,
inciso
III
da
Lei
n.º
8.666/93;
para
esta
do projeto
“CIDADE
DO8.666/93;
NATAL - 2017” para vagas remanescentes que
legais
do edição
artigo 25,
inciso III
da Lei n.º
não sejam preenchidas por este Concurso, desde que respeitadas as disposições legais
2.6.
Estarão
aptos III
a participar
concurso público os artistas que comprovarem
do
artigo
25, inciso
Lei n.º deste
8.666/93;
2.6.
Estarão
aptos a da
participar
deste
concurso público os artistas que comprovarem
residência mínima de 02 anos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
residência mínima de 02 anos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
2.6. Estarão aptos a participar deste concurso público os artistas que comprovarem
DAS INSCRIÇÕES
residência mínima de 02 anos na3.
cidade
Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
3.
DAS de
INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições estarão abertas
período
01 a 16 de novembro de 2017.
3.no
DAS
INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições estarão abertas
no
período
01 a 16 de novembro de 2017.
3.2.
O calendárioestarão
de atividades
obedecerá
preferencialmente
às seguintes
datas,
3.1.
abertas no
período 01
a 16 de novembro
2017.
3.2.AsOinscrições
calendário de atividades
obedecerá
preferencialmente
àsdeseguintes
datas,
podendo haver alterações caso necessário, que serão publicadas no Diário Oficial de
podendo haver alterações caso necessário, que serão publicadas no Diário Oficial de
Campo
Grande -deDIOGRANDE,
devendo
os proponentesàs acompanhar
as podendo
notícias
3.2.
O calendário
obedecerá
preferencialmente
seguintes datas,
Campo
Grande - atividades
DIOGRANDE,
devendo
os proponentes acompanhar
as notícias
divulgadas
no site caso
da SECTUR
e por que
meioserão
do Diário
Oficial: no Diário Oficial de Campo
haver
alterações
necessário,
publicadas
divulgadas no site da SECTUR e por meio do Diário Oficial:
Grande - DIOGRANDE, devendo os proponentes acompanhar as notícias divulgadas no
DATA
site da SECTUR e por ATIVIDADE
meio do Diário Oficial:
ATIVIDADE
DATA
01/11/2017
Publicação e divulgação do Edital no DIOGRANDE DATA
ATIVIDADE
Publicação e divulgação do Edital no DIOGRANDE
01/11/2017
Período
das
Inscrições
De
01/11
a 16/11/2017
Publicação
divulgação
01/11/2017
Período edas
Inscriçõesdo Edital no DIOGRANDE
De 01/11 a 16/11/2017
Análise
das
inscrições pela Comissão de Seleção De 01/11
De 17/11
a 20/11/2017
Período
das
Inscrições
a 16/11/2017
Análise
das
inscrições pela Comissão de Seleção
De 17/11
a 20/11/2017
Prazo das
Recursal
Dea21
a 22/11/2017
Análise
inscrições pela Comissão de Seleção
De 17/11
20/11/2017
Prazo Recursal
De 21 a 22/11/2017
Publicação
dos aprovados
24/11/2017
Prazo
Recursal
De 21 a 22/11/2017
Publicação dos aprovados
24/11/2017
Publicação dos aprovados
24/11/2017
3.3. Somente serão aceitas inscrições feitas via SEDEX com AR, postadas
3.3. Somente serão aceitas inscrições feitas via SEDEX com AR, postadas
impreterivelmente até o dia 16 de novembro de 2107.
impreterivelmente até o dia 16 de novembro de 2107.
3.4. As propostas deverão ser encaminhadas com a seguinte identificação e endereço:
3.4. As propostas deverão ser encaminhadas com a seguinte identificação e endereço:
PROJETO “CIDADE DO NATAL - 2017”
PROJETO “CIDADE DO NATAL - 2017”
EDITAL DE CONCURSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SECTUR Nº XXXXX –
EDITAL DE CONCURSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SECTUR Nº XXXXX –
APRESENTAÇÃO MUSICAL COM BANDA
APRESENTAÇÃO MUSICAL COM BANDA
À COMISSÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA SECTUR Nº XXXXX
À COMISSÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA SECTUR Nº XXXXX
RUA USI TOMI, 567, CARANDÁ BOSQUE, CEP 79.032-425 CAMPO GRANDE - MS
RUA USI TOMI, 567, CARANDÁ BOSQUE, CEP 79.032-425 CAMPO GRANDE - MS
3.5.
O envelope de
encaminhamento da
proposta deverá
conter
nome
endereço
do
3.5.
deverá conter
conter nome
nome ee
eendereço
endereçodo
do
3.5.OOenvelope
envelope de
de encaminhamento
encaminhamento da proposta deverá
proponente,
onome
nomedodo
grupo,
conforme
Anexo
II – Modelo
de Etiquetas
para
proponente,
o
grupo,
conforme
Anexo
II
–
Modelo
de
Etiquetas
para
Envelope,
proponente, o nome do grupo, conforme Anexo II – Modelo de Etiquetas para
Envelope,
com da
indicação
da na
categoria
na qual concorre;
com
indicação
categoria
qual concorre;
Envelope,
com indicação
da categoria
na qual concorre;
3.6.
A proposta para
APRESENTAÇÃO MUSICAL
COM
BANDA,
deverá
prever
uma
3.6.
COM BANDA,
BANDA, deverá
deverá prever
prever uma
uma
3.6. AA proposta
proposta para
para APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO MUSICAL
MUSICAL COM
apresentação
de 90
minutos sem
intervalos
apresentação
apresentaçãode
de90
90minutos
minutos sem
sem intervalos
intervalos
3.7.
Sob pena
de desclassificação
os proponentes
deverão
encaminhar
uma
única
3.7.
deverão encaminhar
encaminhar uma
uma única
única
3.7. Sob
Sob pena
pena de
de desclassificação
desclassificação os
os proponentes
proponentes deverão
proposta
em
01
(uma)
via
encadernada,
em
envelope
único,
lacrado,
contendo:
proposta
em
01
(uma)
via
encadernada,
em
envelope
único,
lacrado,
contendo:
proposta em 01 (uma) via encadernada, em envelope único, lacrado, contendo:
3.7.1.
Em caso
de pessoa
física:
3.7.1.
3.7.1.Em
Emcaso
casode
depessoa
pessoa física:
física:
a) Ficha de Inscrição (Anexo I), devidamente preenchida e assinada por um dos
integrantes
da banda/grupo;
a) Ficha
de Inscrição
(Anexo I), devidamente preenchida e assinada por um dos
a) Cópia
Ficha do
de RG
Inscrição
(Anexo
I), devidamente
preenchida
e assinada por um dos
b)
e CPF
do
integrante
da banda/grupo
– proponente;
integrantes
da
banda/grupo;
integrantes(Anexo
da banda/grupo;
c) Procuração
III), devidamente preenchida e com assinatura simples de
b) Cópia
do integrantes;
RG e CPF do integrante da banda/grupo – proponente;
b) todos
Cópiaos
do RG e CPF do integrante da banda/grupo – proponente;
c)
Procuração
(Anexo
III), devidamente
preenchida
e com
assinatura
simples
de
d)
Comprovante
ou declaração
de residência,
conforme
modelo
(Anexosimples
IV);
c) Procuração (Anexo
III), devidamente
preenchida
e com
assinatura
de
e) todos
Declaração
de Ausência de Parentesco (Anexo V);
os integrantes;
todos de
os integrantes;
f) Comprovante
Termo
Cedência
do Direito
Uso de Imagem
e Som
(Anexo
VI). IV);
d)
ou declaração
dede
residência,
conforme
modelo
(Anexo
d) Certidão
Comprovante
ou declaração
dede
residência,
modelo Federais
(Anexo IV);
g)
Negativa
de Débitos
Tributos conforme
e Contribuições
e à dívida
e) Declaração
de
Ausência
de
Parentesco
(Anexo
V);
da União,
abrangendo
regularidade
previdenciária
(www.receita.fazenda.
e) ativa
Declaração
de Ausência
de Parentesco
(Anexo
V);
f) Termo
de Cedência do Direito de Uso de Imagem e Som (Anexo VI).
gov.br);
f) Termo de Cedência do Direito de Uso de Imagem e Som (Anexo VI).
g) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e à dívida
g) Certidão
CertidãoNegativa
Negativa de
deDébitos
Débitos da
de Fazenda
Tributos Pública
e Contribuições
e à dívida
h)
Estadual Federais
(www.sefaz.ms.gov.
ativa
da
União,
abrangendo
regularidade
previdenciária
ativa
da
União,
abrangendo
regularidade
previdenciária
br
);
(www.receita.fazenda.gov.br);
(www.receita.fazenda.gov.br);
h)
Negativa
de
Débitos
da
Fazenda
Pública
Estadual
i)h) Certidão
Certidão
de Débitos
da
Fazenda da
Pública
MunicipalPública
(Certidão Estadual
Negativa
Certidão Negativa
Negativa
de
Débitos
Fazenda
(www.sefaz.ms.gov.br
);
de Débitos Gerais);
(www.sefaz.ms.gov.br );
i)
Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa
i)
Certidão
NegativaTrabalhista
de Débitos (www.tst.jus.br);
da Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa
j) de
Certidão
Negativa
Débitos
Gerais);
de Débitos Gerais);
j)
Certidão
Negativa(nome
Trabalhista
(www.tst.jus.br);
k)j) Dados
bancários
do banco,
agência e conta bancária) do proponente;
Certidão
Negativa Trabalhista
(www.tst.jus.br);
k) Dados bancários (nome do banco, agência e conta bancária) do proponente;
k) Dados bancários (nome do banco, agência e conta bancária) do proponente;
l)
Número de cadastro do PIS/PASEP do proponente.

3.7.2. Em caso de pessoa jurídica:
a)

Ficha de Inscrição (Anexo I), devidamente preenchida e assinada pelo
representante legal, empresária exclusiva (pessoa jurídica) da banda/grupo;

b)

Cópia do RG e CPF do representante legal;

c)

Cópia do comprovante de endereço, atualizado;

d)

Cópia do contrato social devidamente registrado na Junta Comercial, ou
Requerimento de empresário individual;

e)

Cópia atualizada do cartão do CNPJ;

f)

Cópia autenticada do Contrato de Empresário Exclusivo, com firma reconhecida
dos contratantes;

g)

Cópia simples do RG e CPF de todos os componentes da Banda/Grupo;

h)

Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e à dívida
ativa da União, abrangendo regularidade previdenciária (www.receita.fazenda.
gov.br );

i)

Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Estadual (www.sefaz.ms.gov.
br );

j)

Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa
de Débitos Gerais);

k)

Certidão de Regularidade com o FGTS (www.caixa.gov.br );
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l)

Certidão Negativa Trabalhista (www.tst.jus.br);

m) Dados bancários (nome do banco, agência e conta bancária) da pessoa jurídica.
n)

Termo de Cedência de Imagem e de Som (Anexo VI).

3.8. Os Microempreendedores Individuais - MEI somente poderão participar deste
concurso na qualidade de integrante e proponente da banda se constar no seu Código
Nacional de Atividade Econômica – CNAE a descrição do objeto relativo à atividade
de produção musical, ou figurarem como Empresário Exclusivo de músicos/cantores/
bandas/grupos se constar no seu Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE a
descrição do objeto relativo à atividade de gerenciamento de bandas e/ou agenciamento
de shows, em ambos os casos sob pena de serem desclassificados.
3.9. Os proponentes deverão encaminhar a seguinte documentação complementar,
juntamente com a a inscrição:
a) Currículo impresso do grupo, contendo informações quanto à sua formação
artística e atividades culturais e release impresso (texto com informações sobre
o grupo que será encaminhado para imprensa);
b) Mapa de palco impresso (detalhando posicionamento dos instrumentos e
funções dos integrantes);
c) Repertório impresso;
d) Ficha técnica impressa (nome e função de cada um dos integrantes);
e) CD ou pen drive contendo, no mínimo, 03 (três) músicas gravadas pelo artista
proponente, em formato mp3, do repertório a ser executado;
f) 02 (duas) fotos profissionais e diferentes da banda/grupo/dupla musical em
CD ou pen drive, no formato JPG (resolução mínima de 300dpi), que serão
utilizadas no material de divulgação do projeto;
g) Comprovante de residência em nome do proponente ou declaração de residência
manuscrita (Anexo IV)
h) Comprovação mínima de 02 (dois) anos consecutivos (obrigatoriamente
comprovada ano a ano) de atuação por meio de portfólio contendo matérias
de jornais, revistas, notícias veiculadas na internet com indicação do site, bem
como folders, panfletos, cartazes e certidão de órgãos públicos com número do
processo e número da ordem de pagamento (nos casos em que o proponente já
tenha prestado serviço para órgãos públicos). Todas as notícias deverão vir com
data de sua circulação e nome do site, jornal ou revista e os materiais gráficos
com data (contendo dia, mês e ano) da realização do evento;
3.10. O material (com exceção das músicas em formato mp3) exigido deverá ser entregue
em cópia impressa e digital seguindo as seguintes especificações na formatação:
a) Para envio da cópia digital em CD ou pen drive: formato .doc (word) ou .pdf em
fonte Arial 11, espaçamento 1,15 e com alinhamento de texto em “justificado”;
b) Para envio da cópia em CD ou pen drive de fotos: formato JPG, com resolução
mínima de 300 dpi;
3.11. Serão desclassificadas as propostas apresentadas com material de forma diversa
da descrita no artigo anterior;
3.12. Após a entrega da inscrição não serão admitidas alterações ou complementações
na proposta;
4. DA SELEÇÃO
4.1. Os projetos inscritos e sua documentação serão analisados e selecionados por uma
Comissão Especial de Seleção nomeada por ato da Secretária Municipal de Cultura e
Turismo, que terá sua composição publicada no Diário Oficial, nos termos da Lei nº
8.666/93, composta por 03 (três) membros de reputação ilibada e reconhecimento da
matéria em exame, podendo ser servidores públicos municipais ou não;
4.2. A abertura dos envelopes será realizada nas dependências da Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo, e qualquer interessado poderá presenciá-lo, desde que não
perturbe ou interrompa o ato, não podendo manifestar-se durante este processo;
4.3. A Comissão Especial de Seleção selecionará os proponentes verificando o
encaminhamento de toda documentação exigida e no mérito utilizando os seguintes
critérios, com seus respectivos pesos:
a) Qualificação do artista/grupo = peso 4 – Serão analisados os currículos
comprovados do artista/grupo;
b)

Repertório/sinopse coerente ao projeto “CIDADE DO NATAL - 2017” = peso 4 Serão analisadas as músicas descritas no repertório da proposta, e as músicas
em formato mp3, em relação ao objeto deste concurso, conforme descrição no
item 1;

c)

Viabilidade prática da apresentação, sua adequação ao projeto e ao espaço
= peso 2 – Será considerada a relação, em termos de viabilidade, entre a
proposta apresentada e o espaço definido para as apresentações, descrito no
item 1 do objeto deste concurso;

4.4. Cada integrante da Comissão Especial de Seleção atribuirá notas de 05 (cinco) a
10 (dez) para cada critério, justificando as notas atribuídas, que será multiplicada pelo
respectivo peso;
4.5. Para ser classificado, o proponente deverá atingir a pontuação mínima de 70 pontos
de média, a pontuação mínima será obtida pela soma das notas atribuídas por cada
membro titular da Comissão Especial de Seleção e será dividida por 03 (três), classificando
os selecionados do 1º lugar em diante, em ordem decrescente de pontuação;
4.6. O critério para desempate entre dois ou mais selecionados, será relacionado ao
tempo de atuação na área comprovado pelo portfólio composto por matérias de jornais,
revistas e sites apresentados, observando-se a maior nota obtida neste quesito;
4.7. Da decisão da Comissão Especial de Seleção caberá recurso no prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da publicação da Ata no Diário Oficial de Campo Grande - DIOGRANDE, de
acordo com o que estabelece a Lei nº 8.666/93;
4.8. A Comissão Especial de Seleção poderá deixar de selecionar todas as propostas,
desde que nenhuma delas obtenha a pontuação mínima de 70 pontos. Caso o número de
selecionados seja inferior ao previsto no item 1.2 deste edital não contemplando todas
as apresentações previstas para o projeto “CIDADE DO NATAL - 2017”, a Secretaria
poderá contratar diretamente artistas para suprir as vagas respeitando as disposições
legais do artigo 25 inciso III da lei 8.666/93;
4.9. Qualquer uma das atrações artísticas selecionadas poderá se apresentar mais de uma
vez, a critério da organização do evento, recebendo um cachê por cada apresentação;
4.10. O resultado final da seleção será homologado pela Secretária Municipal de Cultura
e Turismo, publicado no Diário Oficial de Campo Grande - DIOGRANDE e divulgado no
site da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo www.campogrande.ms.gov.br/sectur;

Nilde Clara de Souza Benites Brun
Secretária de Cultura e Turismo de Campo Grande MS

PÁGINA 10 - quarta-feira, 1º de novembro de 2017
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5. COMPETE À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

5.1. É de competência da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo fornecer todas
as informações solicitadas aos artistas/grupos, no que se refere a sua participação no
Projeto “CIDADE DO NATAL – 2017”;

PROJETO “CIDADE DO NATAL - 2017”
• Nome
do
Proponente:
____________________________________________________________________

5.2. Divulgar a programação do projeto por meios eletrônicos e mídia espontânea em
jornais, televisões e rádios;
5.3. Efetuar o pagamento dos cachês, de acordo com os trâmites legais.
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. As despesas decorrentes do presente Edital de Concurso correrão à conta da
seguinte dotação orçamentária, conforme determinação do artigo 7º, § 2º, inciso III da
Lei n.º 8.666/93:
Fonte 01 – Tesouro do Município
6.2. O proponente, ao se inscrever no presente Concurso, aceita e concorda com todos
os termos do presente Regulamento, ficando sob sua exclusiva responsabilidade obter as
autorizações que se façam necessárias para o uso de obra artística de outrem;

• Proponente pessoa física (
______________________

): → RG n.º _____________________ → CPF n.º

OU
•

Proponente pessoa jurídica (

): CNPJ n.º _____________________

(
)
Nome
do
artista/grupo,
___________________________________________________________________;
Endereço
do
Proponente:
____________________________________________________________________

6.3. Os selecionados deverão comparecer à Gerência de Administração e Finanças da
SECTUR no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos contados da publicação que os
convocar para assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à contratação,
aplicando-se ao caso as determinações contidas no artigo 64 da Lei nº 8.666/93;

CEP_________________
_________________________________________UF______

6.4. A recusa do proponente selecionado em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado, ensejará a aplicação do artigo 81 da Lei n° 8.666/93.

E-mail:
_____________________________________________________________________
______________

6.5. Após assinatura do contrato e em caso de sua não execução, total ou parcial, a
SECTUR poderá aplicar uma das penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93,
sendo a multa fixada no valor de 40 UFERMS.
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6.6. No ato da contratação as certidões previstas neste artigo deverão estar em plena
validade;
6.7. No caso de inscrições feitas por Pessoas Jurídicas, a conta bancária deverá estar no
nome da empresa e no caso de pessoa física a conta bancária deverá estar no nome do
proponente;
6.8. É necessário observar atentamente que, em relação ao pagamento, poderão ser
efetuados depósitos em conta bancária do proponente de qualquer banco. E ainda caso
a conta seja conjunta, é imprescindível que o titular seja o proponente;
6.9. É obrigação do proponente acompanhar todas as publicações no Diário Oficial de
Campo Grande – Diogrande, relativas ao presente concurso;
6.10. O proponente, ao se inscrever neste Concurso, cede à SECTUR os direitos de
imagem e som para sua documentação e divulgação, inclusive em textos, captados
através de quaisquer meios ou através de quaisquer tipos de mídia, coletados ao longo
de todo o desenvolvimento e duração do Projeto, bem como a execução, sem fins
comerciais, sejam em locais públicos ou privados, por tempo indeterminado;
6.11. A Prefeitura Municipal de Campo Grande – MS e a Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo ficam desde já isentas de quaisquer responsabilidades, cíveis ou criminais,
resultantes da utilização e divulgação de qualquer obra artística pelo proponente
selecionado que não seja de sua autoria e/ou titularidade;

Telefone (____)______________ Celular (____) _____________________

autorizando desde já o uso de imagem, dos materiais encaminhados e a serem
___________________________,
_____
de ________________ de 20___.
produzidos no evento, nos termos do
Edital.
__________________________________________________
___________________________,
_____ de ________________ de 20___.
Assinatura do Proponente
__________________________________________________
Nome dos integrantes:

6.14. A inscrição implica em plena aceitação de todas as condições previstas neste
Edital;
6.15. Em caso de situações e imprevistos que inviabilizem a realização das apresentações,
os artistas serão informados sobre a necessidade de adiar ou cancelar o show, sem ônus
para a Secretaria Municipal de Turismo e a Prefeitura Municipal de Campo Grande;
6.16. Ocorrendo a situação prevista no caput, a SECTUR designará e informará ao
selecionado se haverá uma nova data para realização a apresentação, nesse caso não
havendo nenhum acréscimo ao valor previsto do cachê ou pagamento em duplicidade.
6.17. Do material enviado e não selecionado somente o CD e pen drive poderão ser
retirados na SECTUR pelo proponente ou por pessoa autorizada por escrito, mediante
procuração, no prazo máximo de 30 dias contados da data de publicação da homologação
e adjudicação deste Concurso. Passados 30 dias do início do prazo para retirada, o
material passará a compor o acervo da SECTUR ou poderá ser inutilizado, a critério
exclusivo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
6.18. O material enviado por aqueles que forem selecionados não será devolvido já que
será inserido no processo de contratação;
6.19. A seleção dos artistas/grupo não gera qualquer vínculo empregatício com a
Prefeitura Municipal de Campo Grande e/ou Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
6.20. É de inteira responsabilidade dos selecionados qualquer direito trabalhista,
previdenciário ou qualquer outro referente à equipe técnica que o compõe;
6.21. Fica eleito o foro da Comarca de Campo Grande/MS, para dirimir quaisquer dúvidas
relativas ao fiel cumprimento do presente Edital de Concurso, renunciando as partes a
qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser;
6.22. Quaisquer esclarecimentos e informações complementares sobre este Edital
poderão ser obtidos pelos telefones (067) 3314-3230.
Campo Grande, 31 de outubro de 2017.
Nilde Clara de Souza Benites Brun
Secretária de Cultura e Turismo de Campo Grande MS

Assinatura do Proponente

Nome____________________________________________________________
Nome dos integrantes:
RG_______________

Nome____________________________________________________________
Nome____________________________________________________________
RG_______________
RG_______________
Nome____________________________________________________________
Nome____________________________________________________________
RG_______________
RG_______________
Nome____________________________________________________________
________________________________________________
RG_______________
Assinatura do Proponente
________________________________________________

6.12. O uso de obras ou trechos de obras que requeiram autorizações ou pagamentos
de direitos autorais é de total e expressa responsabilidade do proponente selecionado;
6.13. Não poderão apresentar projetos culturais os servidores públicos municipais
da administração direta ou indireta, os membros do Conselho Municipal de Políticas
Culturais, bem como dos Fóruns e Colegiados de Dança e Teatro, e os seus respectivos
cônjuges e parentes até segundo grau, bem como servidores que forem cotistas no caso
de proponente pessoa jurídica;

Cidade

Assinatura do Proponente

ANEXO II – MODELO DE ETIQUETAS PARA ENVELOPE
(Recortar e colar no envelope)
ANEXO II – MODELO DE ETIQUETAS PARA ENVELOPE
Etiqueta para destinatário:

(Recortar e colar no envelope)

PROJETO “CIDADE DO NATAL - 2017”
Etiqueta para destinatário:
EDITAL DE CONCURSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SECTUR Nº XX/2017 – CIDADE
PROJETO “CIDADE
DO NATAL - 2017”
DO NATAL

EDITAL
DE CONCURSO
DE SELEÇÃO
PÚBLICA
XX/2017
CIDADE
APRESENTAÇÃO
MUSICAL
COM BANDA:
___ SECTUR NºTEATRO
OU–DANÇA:
DO ___
NATAL
APRESENTAÇÃO
MUSICAL
BANDA:
___ SECTUR Nº
TEATRO
OU DANÇA:
À COMISSÃO
DECOM
SELEÇÃO
PÚBLICA
XXXXX
___ CEP 79.032-425 CAMPO GRANDE MS
RUA USI TOMI, 567, CARANDÁ BOSQUE,
À COMISSÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA SECTUR Nº XXXXX
RUA USI TOMI, 567, CARANDÁ BOSQUE, CEP 79.032-425 CAMPO GRANDE MS
Etiqueta para remetente – PROPONENTE - PESSOA FÍSICA:
Etiqueta para remetente – PROPONENTE - PESSOA FÍSICA:
Proponente:___________________________________________________________
_____________________
Endereço:_____________________________________________________________
Proponente:___________________________________________________________
_____________________
Artista/grupo
:
Endereço:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________
_________
Artista/grupo :
_____________________________________________________________________
_________
Etiqueta para remetente - PROPONENTE - PESSOA JURÍDICA:
Proponente (nome da empresa, empresária exclusiva):
______________________________________________
Etiqueta para remetente - PROPONENTE - PESSOA JURÍDICA:

Endereço:_____________________________________________________________
Proponente
(nome da empresa, empresária exclusiva):
_____________________
______________________________________________
Artista/grupo:
_____________________________________________________________________

ANEXO III – PROCURAÇÃO

PÁGINA 11 - quarta-feira, 1º de novembro de 2017
ANEXO III – PROCURAÇÃO
Nós abaixo assinados, todos maiores de idade, nomeamos e constituímos como nosso
bastante procurador o Sr. _______________________________________ , maior,
nacionalidade: ___________________, portador do RG n.º ___________________
e CPF n.º ____________________, residente à Rua/Travessa/Avenida: ___
___________________________________________,
n.º________,
Bairro:
_________________________, complemento (caso exista): ______________,
também integrante do artista/grupo ________________________________________
________, a fim de assinar contratos, receber cachê e dar quitação perante a Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo, no Projeto “CIDADE DO NATAL - 2017”.
Colocar abaixo o nome dos Integrantes do Grupo e os dados solicitados, assinatura
simples conforme documento de identidade:
1) Nome: ________________________________________________________
______
2)

RG: _______________________________CPF: _______________________

Endereço: _____________________________________________________________
_______
Assinatura: ___________________________________________________________
_________
3) Nome: ________________________________________________________
______
4)

RG: _______________________________________CPF: ________________
________________

Endereço: _____________________________________________________________
________
Assinatura: ___________________________________________________________
_________
5) Nome: ________________________________________________________
_____
RG: _________________________________CPF: _____________________________
__________
Endereço: _____________________________________________________________
________
Assinatura: ____________________________________________________________
_________
6) Nome: ________________________________________________________
______
RG: _________________________________CPF: ____________________________
Endereço: _____________________________________________________________
_______
Assinatura: ___________________________________________________________
__________

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA CONFORME LEI N.º 4.082/2011
(FAZER A DECLARAÇÃO MANUSCRITA)
Eu, ___________________________________________________, portador do RG
n.º _________________ e CPF n.º ______________________, DECLARO que resido
na Rua _______________________________________________________________
_____________, n.º _______, Bairro _______________________________________
___, cidade de ________________________________, Estado de Mato Grosso do Sul.
Estou ciente que a falsidade desta informação me sujeitará às penas da legislação.
Por ser expressão da verdade firmo a presente.
___________________________, _____ de _____________________ de 20___.
___________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO
Nome do Proponente:
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ANEXO VI
TERMO DE CEDÊNCIA DO DIREITO DE USO DE IMAGEM E SOM
Eu,__________________ (Nome do proponente), portador da carteira de identidade
RG nº. ______ expedida pela SSP/__, em___/___/___; CPF nº. ________; residente
e domiciliado na Rua/Trav./Av._____________________, nº.____ complemento ____
(Apto, edifício, quadra, lote, etc.), na cidade de __________ , MS, CEP _______-____,
telefone _______, e-mail ____________; declaro, para os devidos fins, que caso seja
selecionado no Edital n°XXXXXX- Projeto “CIDADE DO NATAL - 2017”, cumprirei
as seguintes obrigações, nos casos em que se aplique o produto cultural:
a) Licenciar à SECTUR, em caráter definitivo, a utilização de imagem e som em
quaisquer modalidades, especialmente a exibição não comercial, para utilização
exclusiva em suas finalidades institucionais, sem qualquer intuito de lucro e de
forma a não prejudicar a exploração econômica da obra, inclusive na promoção de
mostras e ações de difusão, estudos, participações em seminários e publicações
em geral, bem como na distribuição e exibição nacional e internacional nas
televisões públicas e educativas brasileiras, em sinal aberto e fechado.
_____________
,
de
de 2017.
____________________________
(nome completo e assinatura)

Edital n. 27/2017 – Relação de Projetos Homologados no Programa Municipal
de Fomento ao Teatro – FOMTEATRO
A Secretária da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o disposto no Decreto Nº 13.187 de 06 de
junho de 2017 que dispõe sobre a operacionalização da Política de Fomento para
o Teatro – FOMTEATRO torna público, para conhecimento dos interessados, na
forma de anexo único deste edital, a relação de proponentes que tiveram seus
projetos HOMOLOGADOS, para concorrentes pessoas físicas e jurídicas com fins
lucrativos, na Lei nº 8.666/1993, referente ao Edital FOMTEATRO nº 02, publicado
na página 14, no Diário Oficial nº 4.884, de 15 de maio de 2017; e para concorrentes
pessoas jurídicas sem fins lucrativos, na Lei nº 13.019/2014, referente ao Edital
FOMTEATRO nº 05, publicado na página 19, no Diário Oficial nº 4.917, de 22 de junho
de 2017.
CATEGORIA B – CRIAÇÃO E PRODUÇÃO
PROJETO
Nós
Co’ser: Alinhavando o teatro
para primeira infância
Bobolito
Navegantes
Amadores
A vida é sonho

PROPONENTE
Diego Recena Aydos
Angela Rodrigues
Montealvão
Pietro Lara Falcão
Florescer do Cerrado
Nivalcir José do Amaral
Fernando Lopes Lima

Valor
R$ 30.000,00
R$ 50.000,00
R$
R$
R$
R$

50.000,00
50.000,00
70.000,00
70.000,00

CATEGORIA C - CIRCULAÇÃO E OU TEMPORADA
PROJETO
Teatro de Bonecos na
Comunidade
Salomé F.P.
Ópera do Malandro
Circuito Pantanália
Temporada Grupo Teatral
Sociedade Dramática: 25 anos
em cena
Os malefícios do tabaco

PROPONENTE

Valor

Jorge de Barros Oliveira

R$ 40.000,00

Jair Baliero Damaceno
Vinícius da Silva Ferreira
Felipe Brito de Melo
Associação Artística
Cultural Palco de Artes
Cênicas, Esporte, Lazer e
Promoção Social
Marcos Alexandre de Melo

R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00

CATEGORIA D – MANUTENÇÃO DE GRUPOS
PROJETO
Um Ciclo de Vida – Percursos e
Percalços
TGR em Fluxo

Maracangalha 11 anos nas ruas

PROPONENTE

Valor

Circo do Mato

R$ 80.000,00

Teatral Grupo de Risco
R$ 80.000,00
– Associação de
Desenvolvimento Cultural
Artístico e Socioambiental R$ 80.000,00
Teatro Imaginário
Maracangalha

Campo Grande, MS, 30 de outubro de 2017.
NILDE CLARA DE SOUZA BENITES BRUN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Edital n. 28/2017 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – Relação de
Projetos Homologados no Fundo Municipal de Investimentos Culturais – FMIC.

CPF:
Nome da Proposta:

DECLARAÇÃO
DECLARO que li e aceito as condições estabelecidas no Edital xxxxxx – Projeto
“CIDADE DO NATAL - 2017”.
DECLARO, sob as penas da lei, não ser servidor público municipal da administração
direta ou indireta, membro do Conselho Municipal de Políticas Culturais, e não ter
vínculo de parentesco até segundo grau, conforme regras deste edital.

A Secretária da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 13.186 de 06 de junho
de 2017 que dispõe sobre a operacionalização do Fundo Municipal de Investimentos
Culturais – FMIC torna público, para conhecimento dos interessados, na forma de anexo
único deste edital, a relação de proponentes que tiveram seus projetos HOMOLOGADOS
no FMIC 2017, para concorrentes pessoas físicas e jurídicas com fins lucrativos,
na Lei nº 8.666/1993, referente ao Edital FMIC nº 01, publicado na página 4, no Diário
Oficial nº 4.884, de 15 de maio de 2017; e para concorrentes pessoas jurídicas sem
fins lucrativos, na Lei nº 13.019/2014, referente ao Edital FMIC nº 04, publicado na
página 9, do Diário Oficial nº 4.917, de 22 de junho de 2017.
PROPONENTE

PROJETO

1

Anderson Martins
Rocha

CD Café com Fuzz MÚSICA

_________________,______ de _______________________ de 2017.

2

Airton Raes
Fernandes

“Festival Cine
Novoeste”

__________________________________
Assinatura do Candidato

3

Alvira Appel Soares
de Melos
André Barbosa de
Souza

11ª Festa do
Peixe
CD/DVD André
Santinni
Movimento Novo:
Brincadeira de
Angola

4
5

Antonio Marcos
Lacerda de Lima

ÁREA

AUDIOVISUAL
MÚSICA
MÚSICA
PATRIMÔNIO

Valor
R$ 29.800,00
R$ 82.225,00
R$ 157.630,00
R$ 81.600,00
R$ 19.200,00

PÁGINA 12 - quarta-feira, 1º de novembro de 2017
6

7
8
9
10

11

12
13

Associação
Camuanga de
Capoeira Angola
Benedito Carlos
Rodrigues
Bruna Campos de
Almeida
Caio Fortunato de
Haro
Carlos Jacinto de
Lima
Circo do Mato –
Grupo de Artes
Cênicas
Davi Albuquerque
Pereira
Elizabeth Nogueira
da Costa Fonseca

Camuanguinha:
Capoeira Angola,
Juventude e
Comunidade

PATRIMÔNIO

Carlão & Cleonir

MÚSICA

Derrama –
Comitiva 067

MÚSICA

Prelúdio

MÚSICA

Azul
VI Pantalhaços
– Mostra de
Palhaços no
Pantanal
CD Davi Buq –
Barco de Papel
“Poemas em
tempo de Sol”
Dramaturgia em
Dança
Capoterapia – um
novo estilo de
vida
Do Sul II - A
vingança
Revista Ambrosia
Gourmet
Gastronomia e
afins

MÚSICA
ARTES
CÊNICAS
MÚSICA
LITERATURA

16

Fábio Lemes
Gomes

17

Fernanda
Nascimento
Prochmann

18

Filipi Diniz Silveira

“Vampiros”

AUDIOVISUAL

19

Francisco de Assis
Souza Silva

Rememorar

ARTES
CÊNICAS

20

Hallyson Rodrigo
Ruani

Rasta Fraudi

MÚSICA

21

Iara Vieira

Poesias
Esfumaçadas

LITERATURA

22

Instituto Histórico e
Eu Sou História
Geográfico de MS

LITERATURA

23

Instituto Manoel
Bonifácio

MÚSICA

24

Israel José Amorim
Miranda

25

José Carlos Vera

26

Ledir Marques
Pedrosa

28

29

30
31
32
33

34

35

36
37
38
39

Marcos Vinícius
Campelo Junior
Marilena da Silva
Grolli
Marinete da Costa
Gomes Pinheiro
Marruá Arte e
Cultura Ltda
Matheus Ibañes
Ferreira (Ibañez
Produção)

AUDIOVISUAL

LITERATURA

46
47

R$ 126.380,00

R$ 29.780,00

48

I Mostra Literária
União Brasileira dos
Professora Maria
Escritores de MS
da Glória Sá Rosa
Wanick Correa
“Amor sobre
Flores
Rodas”
“II Festival das
Wenceslau Carlos
Artes Plásticas de
de Oliveira
Campo Grande”
1º Festival
Wilson Alves
Internacional de
Taveira
Chamamé de
Campo Grande

LITERATURA
LITERATURA
ARTES
VISUAIS

MÚSICA

R$ 112.800,00
R$ 29.780,40
R$ 208.255,40

R$ 113.352,14

Campo Grande MS, 30 de outubro de 2017.
NILDE CLARA DE SOUZA BENITES BRUN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

R$ 17.370,00

ATOS DE PESSOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

R$ 147.900,00

R$ 78.000,00

R$ 36.850,00
R$ 89.600,00
R$ 37.470,00
R$ 40.500,00
R$ 18.890,00
R$ 60.000,00

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 4.021, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2017.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi
atribuída pelo art. 3º, inciso IV, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:
AUTORIZAR a cedência do servidor THIAGO EUSTÁQUIO DA SILVA BARBOSA,
matrícula n. 387152/01, ocupante do cargo de Guarda Municipal Terceira Classe,
Referência 13B, Classe “C”, lotado na Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social,
para a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, com fulcro no art. 5º, parágrafo
único, inciso V, do Decreto n. 11.846, de 29 de maio de 2012, a contar de 9 de outubro de
2017 (Ofício n. 1.767/GGP/SEFIN/2017).
CAMPO GRANDE-MS, 1º DE NOVEMBRO DE 2017.
MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão
RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 4.022, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2017.

AUDIOVISUAL

ARTES
VISUAIS
LITERATURA

Fujona

AUDIOVISUAL

Escola Crianceiras

MÚSICA

Berimbau chamou
Encontro de
Capoeira Angola
PATRIMÔNIO
– Raízes em
Campo Grande
ARTES
Conexões Grafitti
VISUAIS
Bete e Betinha

AUDIOVISUAL

Campo Grande
na tela

AUDIOVISUAL

40 Anos de voz
raízes e vertentes

MÚSICA

Finalização do
Miguel Santos
filme de longa
Horta
metragem “Crime
Barato”
Cerrado Abierto –
Paula Regina Bueno mostra de danças
Netto Nascimento
contemporâneas
– 2ª edição
Prêmio Campo
Rafael Henrique
Grande de Música
Morais
de Concerto
Ramona Rodrigues
“Brincantes”
de Sousa
Roberto Carlos
Violão com
Antônio Alves
Bethynho
Rubenio Silvério
Palavras em
Marcelo
Plenitude

R$ 29.890,00

R$ 17.294,94

Everson Almeida
Costa

45

R$ 15.000,00

PATRIMÔNIO

15

Lucilene Luzia
Bigattão Rios
Marcio Rogério
Pereira de Camillo

R$ 79.450,00

R$ 58.320,00

Emanoel Luiz Saez

27

R$ 37.789,50

ARTES
CÊNICAS

14

Educando com
Música
Coisa de Negro
– Porandubas
e Racontos da
Capoeira em
Campo Grande
Pintando o sete
nas escolas
Os Barbosas
do Sul do Mato
Grosso

R$ 32.800,00

DIOGRANDE n. 5.046

AUDIOVISUAL

R$ 47.575,00

R$ 99.454,21
R$ 54.960,00
R$ 70.000,00

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi
atribuída pelo art. 3º, inciso IV, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:
AUTORIZAR a cedência da servidora LOURDES DUARTE TAKEI BICHOFE,
matrícula n. 374603/01, ocupante do cargo de Professor, Nível PH-3, Classe “C”, lotada
na Secretaria Municipal de Educação, para a Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro
no art. 5º, parágrafo único, inciso V, do Decreto n. 11.846, de 29 de maio de 2012, no período
de 1º de junho a 31 de dezembro de 2017 (Conforme deliberação do COGEP no dia 31 de
outubro de 2017).

R$ 133.493,96

CAMPO GRANDE-MS, 1º DE NOVEMBRO DE 2017.

R$ 39.905,00

MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão

R$ 80.801,80
R$ 42.550,00
R$ 138.275,00
R$ 136.757,00

DESPACHO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ASSUNTO: Estabilidade de Gestante Convocada.
REQUERENTE:
Matrícula

Servidor

Cargo

Lotação

392605/07

Ana Lúcia dos Santos

Professor

SEMED

PROCESSO: 73516/2017-12.
R$ 39.905,00

DECISÃO: Defiro o pedido, com fundamento na estabilidade gestante, nos termos do art.
10, inciso II, alínea “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.
CAMPO GRANDE-MS, 1º DE NOVEMBRO DE 2017.

ARTES
CÊNICAS

MÚSICA
PATRIMÔNIO
MÚSICA
LITERATURA

40

Sara Tiago
Custódio da Silva

“Perto do Fim”

AUDIOVISUAL

41

Sérgio Francisco
dos Santos

Casa de Capoeira
Pé no Chão – 4ª
Etapa

PATRIMÔNIO

42

Studio Vozes

CD – Fragmentos

MÚSICA

43

Thiago Moura
Castro

O palhaço e a Luz

ARTES
CÊNICAS

44

Ulísver Aparecido
da Silva

As Invenções de
Akins

AUDIOVISUAL

R$ 145.110,00
MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão
R$ 23.980,00
R$ 100.070,00
R$ 27.876,00
R$ 19.188,00
R$ 26.500,00
R$ 31.800,00
R$ 19.700,00
R$ 65.265,00
R$ 68.906,65

DESPACHO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ASSUNTO: Estabilidade de Gestante Convocada.
REQUERENTE:
Matrícula
392824/20

Servidor
Patrícia Portela de Siqueira
Conte

Cargo

Lotação

Professor

SEMED

PROCESSO: 68685/2017-31.
DECISÃO: Defiro o pedido, com fundamento na estabilidade gestante, nos termos do art.
10, inciso II, alínea “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.
CAMPO GRANDE-MS, 1º DE NOVEMBRO DE 2017.
MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão

