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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-049.523/20-06 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A 

EVENTOS DE POTENCIAL TURÍSTICO INTEGRANTE DO PROGRAMA BELO HORIZONTE 4 ESTAÇÕES  

NA MODALIDADE ONLINE  

 

OBJETO: O objeto consiste na Concessão de Auxílio Financeiro destinado a eventos de potencial turístico 

integrante do Programa Belo Horizonte 4 Estações, na modalidade online, sob as temáticas Inverno e 

Primavera: Estações da Tradição, Pluralidade, Inovação e Criatividade, no período de 22 de agosto a 31 

de outubro de 2020. 

 
 

TIPO: CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

 

PRAZO DE INSCRIÇÃO: Da data de publicação até às 17H do dia 03/08/2020. 

 

 

DA FORMA DAS INSCRIÇÕES: A inscrição será efetuada com a ENTREGA SIMULTÂNEA DE DOIS 
ARQUIVOS VINCULADOS AO GOOGLE DRIVE, SENDO: PASTA 1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA E PASTA 2 - 
PROPOSTA TÉCNICA. 
 
Elas deverão ser encaminhadas simultaneamente para os e-mails: apoio.belotur@pbh.gov.br e 
licitacoes.belotur@pbh.gov.br no período 18/07/2020 até às 17h do dia 03/08/2020. A Comissão 
Permanente de Licitação responderá o e-mail com cópia a todos com o protocolo de recebimento 
conferindo a data e o horário da inscrição. 
 

 

INFORMAÇÕES 

 

E-mail: licitacoes.belotur@pbh.gov.br 

 

O edital e seus anexos estarão disponíveis no Portal da PBH – www.pbh.gov/belotur, bem como no 

Diário Oficial do Municipal – DOM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:apoio.belotur@pbh.gov.br
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
http://www.pbh.gov/belotur
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A 

EVENTOS DE POTENCIAL TURÍSTICO INTEGRANTE DO PROGRAMA BELO HORIZONTE 4 ESTAÇÕES  

NA MODALIDADE ONLINE  

 

1. DO PREÂMBULO 

 

1.1. A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A - BELOTUR, no uso de suas 

competências legais, torna público o presente Edital de Chamamento Público, objetivando 

apoiar a realização de eventos de potencial turístico por meio da concessão de auxílio 

financeiro, em conformidade com seu Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC, 

com os Decretos Municipais nº 10.710/2001, Decreto 14.142/2010 e posteriores alterações, 

Lei Federal nº 13.303/16, normas deste instrumento e demais normas legais atinentes à 

espécie. 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. O objeto consiste na Concessão de Auxílio Financeiro destinado a eventos de potencial turístico 

integrante do Programa Belo Horizonte 4 Estações, na modalidade online, sob as temáticas 

Inverno e Primavera: Estações da Tradição, Pluralidade, Inovação e Criatividade, a serem 

realizados no período de 22 de agosto a 31 de outubro de 2020. 

 

2.1.1. Não serão analisados eventos fora do período especificado no subitem anterior. 

 

2.2. O Chamamento Público 005/2020 será realizado em Etapa Única, com a análise simultânea da 

documentação jurídica e técnica. 

 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas deste edital serão acobertadas pela 

dotação orçamentária 2805.4801.23.696.086.2629.0014.339039.21.0300 

 

4. DOS ESCLARECIMENTOS 

 

4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Chamamento Público deverão ser 

apresentados até o 5º (quinto) dia útil anterior à data final estabelecida para inscrição neste 

edital.  

 

4.2. Os questionamentos deverão ser enviados para o e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br.  

 

4.3. Os esclarecimentos serão respondidos conforme previsto no art. 16, inciso I, do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos da Belotur.  

4.3.1. Os esclarecimentos serão respondidos por e-mail, durante os dias úteis e horário 

comercial (de 09:00 ás 18:00 horas).  

4.3.2. Encerrado o prazo para o envio dos pedidos de esclarecimentos, as respostas serão 
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publicadas na página da BELOTUR - www.pbh.gov.br/belotur, sendo de exclusiva 

responsabilidade dos interessados o acompanhamento das informações disponibilizadas. 

 

5. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

5.1. Qualquer pessoa poderá apresentar impugnação ao Edital até 5º (quinto) dia útil anterior à 

data final estabelecida para inscrição neste Chamamento Público.  

 

5.2. As impugnações deverão, obrigatoriamente, ser formalizadas por escrito, devidamente 

fundamentadas e instruídas com indícios de provas, assinadas e enviados para o e-mail 

licitacoes.belotur@pbh.gov.br. 

 

5.3. Decairá do direito de impugnar nos termos do edital a pessoa que não o fizer até o prazo 

estabelecido no subitem 5.1, sem prejuízo do exercício da autotutela pela BELOTUR. 

 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1. Poderão participar deste edital:  

a) Pessoas jurídicas estabelecidas na cidade de Belo Horizonte ou em sua Região Metropolitana, 

cujos objetivos estatutários guardem conformidade com o objeto do projeto inscrito. 

 

- Para fins de definição quanto às cidades pertencentes à Região Metropolitana de Belo 

Horizonte - RMBH será considerada a demarcação do Governo de Minas Gerais, 

conforme LEI COMPLEMENTAR 89/2006 de 12/01/2006, disponível em: 

https://goo.gl/RrHqje .  

 
- O não cumprimento do item acima implicará na desclassificação imediata do projeto e a 

não avaliação do mesmo por parte da Comissão Técnica responsável.  

 
6.2. NÃO poderão participar do presente Edital: 

 

a) Pessoas Jurídicas que: 

- Estejam em mora, inadimplentes com qualquer órgão da Administração Pública Federal, 

Estadual ou Municipal, inclusive no que diz respeito à omissão ou atraso no dever de 

prestar contas;  

- Tenham descumprido o objeto de compromissos e contratos anteriores, praticado 

desvio de finalidade na aplicação de recursos recebidos, causado danos ao erário ou 

praticado atos ilícitos na relação com os poderes públicos. 

b) Servidores e empregados públicos municipais vinculados ou mantidos pelo Município de Belo 

Horizonte, seus cônjuges e parentes até 2º grau; 

c) Cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, consanguíneos ou por afinidade, 

até o terceiro grau de servidores da BELOTUR e dos membros das comissões previstas no edital.  

d) Candidatos a cargos públicos referente às eleições municipais de 2020. 

e) Pessoa física.   

 
 

https://goo.gl/RrHqje
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7. DO AUXÍLIO FINANCEIRO 

 

7.1 O Valor global destinado ao objeto é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). 

O auxílio financeiro será concedido conforme distribuição das categorias e limites previstos 

abaixo:  

 
- CATEGORIA A - R$ 20.000,00 (vinte mil reais): Na categoria A, serão apoiados até 30 (trinta) 
eventos online com a concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada.  
- CATEGORIA B - R$ 10.000,00 (dez mil reais): Na categoria B, serão apoiados até 90 (noventa) 
eventos online com a concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada.  

 

7.2 O valor do auxílio financeiro concedido, será de acordo com aquele estabelecido para a 

categoria em que o Projeto foi contemplado, conforme item 7.1. 

 

7.2.1 O valor do auxílio financeiro concedido fica também limitado ao “total em despesas 

elegíveis” apresentadas pelo proponente no “ANEXO V - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

DAS DESPESAS ELEGÍVEIS”, quando da inscrição no edital 

 

7.3 Não havendo a quantidade suficiente de Projetos classificados em uma determinada categoria, 

o valor excedente poderá, a critério da BELOTUR, ser redistribuído, desde que respeitado o 

limite global financeiro especificado no Item 7.1, bem como observadas outras regras deste 

Edital. 

 

7.3.1 Em caso de realocação de recursos, deverá ser seguida a seguinte ordem:  

a) Será contemplado com o auxílio financeiro, em razão de recurso excedente, o 

proponente melhor classificado na categoria em que houver o maior número de 

proponentes classificados e não contemplados.  

b) Após a concessão do auxílio financeiro ao proponente da alínea anterior e ainda haja 

recurso excedente, haverá nova redistribuição seguindo os mesmos critérios acima. 

 

7.4 Ocorrendo desistência ou impossibilidade de realização do projeto por algum proponente 

aprovado, o auxílio financeiro poderá ser destinado aos projetos da lista de classificação do 

resultado final, observada a ordem decrescente de pontuação e o prazo de abrangência. A 

desistência deverá ser formalizada, por escrito, assinada pelo proponente, ainda que 

transmitida por meio digital.  

 

8 DAS INSCRIÇÕES 

 

8.1 Das Inscrições 

8.1.1 A inscrição será efetuada com o ENVIO SIMULTÂNEO DE DOIS ARQUIVOS VINCULADOS 

AO GOOGLE DRIVE, SENDO: 

 PASTA 1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 PASTA 2 - PROPOSTA TÉCNICA. 

8.1.2 Para formalizar sua inscrição o proponente deverá ter uma conta no GMAIL e seguir 

todas as orientações descritas no ANEXO II -  PASSO A PASSO DA INSCRIÇÃO DAS 

PROPOSTAS AO EDITAL. 

8.1.3 Não será permitido o envio das pastas 1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA E 2 - PROPOSTA 



 

5 

TÉCNICA, separadamente. O envio de somente uma das pastas não configura inscrição 

para o processo de seleção, ainda que o proponente receba o protocolo esta será 

indeferida.  

8.1.4 As pastas contendo HABILITAÇÃO JURÍDICA e PROPOSTA TÉCNICA deverão ser 

encaminhadas simultaneamente para os e-mails: apoio.belotur@pbh.gov.br e 

licitacoes.belotur@pbh.gov.br no período de 18/07/2020 até às 17h do dia 03/08/2020.  

8.1.4.1 A Comissão Permanente de Licitação responderá o e-mail com cópia a todos com o 

protocolo de recebimento conferindo a data e o horário da inscrição. 

8.1.5 Não serão aceitas modificações de qualquer natureza ou entrada de novos documentos 

dentro das pastas após submissão do projeto. 

8.1.5.1 Para garantia da segurança, isonomia e imparcialidade as DUAS PASTAS 1- 

HABILITAÇÃO JURÍDICA E 2- PROPOSTA TÉCNICA, BEM COMO TODOS OS SEUS 

DOCUMENTOS DEVEM TER COMO PROPRIETÁRIOS O E-MAIL: 

apoio.belotur@pbh.gov.br, CONFORME DESCRITO NO DOCUMENTO: PASSO A 

PASSO DA INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS AO EDITAL. 

8.1.6 Cada proponente terá direito à inscrição de no máximo 01 (um) projeto, 

independentemente da categoria. Na hipótese do proponente se inscrever em mais de 

1 (um) projeto, apenas o primeiro protocolado será considerado. Caso a Comissão 

Técnica de Avaliação identifique que 2 (dois) proponentes diferentes inscreveram o 

mesmo projeto, apenas o primeiro protocolado será considerado. 

 

8.1.7 Serão DESCLASSIFICADOS os projetos onde for constatada qualquer tipo de simulação 

para permitir a inscrição de um mesmo modelo de projeto em mais de uma categoria. 

 

8.1.8 A inscrição neste processo pressupõe prévia e integral concordância com suas normas 

por parte dos proponentes. 

 
8.2 Das Inabilitações  

 

8.2.1 Serão inabilitados os projetos inscritos que se enquadrem nos seguintes formatos e/ou 

temáticas: PREMIAÇÕES DE QUALQUER ESPÉCIE, LANÇAMENTOS DE LIVROS, CD´S E/OU 

PRODUTOS DIVERSOS, GRAVAÇÃO DE CD/DVD, VOLTADOS EXCLUSIVAMENTE PARA 

ARRECADAÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS ou que NÃO APRESENTEM conexão com a 

proposta de fortalecimento do setor de turismo, ações voltadas para a reestruturação e 

qualificação da atividade turística, bem como ações em apoio à comercialização do 

destino. 

 

8.2.2 As decisões de inabilitação serão feitas pela Comissão Técnica de Avaliação que emitirá 

o Parecer com as devidas justificativas.  

 
8.3 Do falseamento de informações e desconformidade com as condições do Edital 

 
8.3.1 O falseamento de qualquer fato declarado e/ou documento entregue importa 

indeferimento da inscrição em qualquer fase do processo seletivo, e mesmo após 

eventual habilitação à subvenção ou sua efetiva concessão, gerando, neste último caso, 

a obrigação de devolver à BELOTUR todos os valores corrigidos, sem prejuízo das demais 

mailto:apoio.belotur@pbh.gov.br
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
mailto:apoio.belotur@pbh.gov.br
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cominações penais, civis e administrativas, previstas em lei. 

 
8.4  TODOS OS DOCUMENTOS ENTREGUES FARÃO PARTE DO ARQUIVO DA BELOTUR E DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO.  

 

8.5 Serão desconsiderados os projetos em desconformidade com as condições e prazos exigidos neste 

edital. 

 

8.6 Do repasse 

 

8.6.1 O repasse financeiro será depositado em parcela única em até 30 (trinta) dias após 

assinatura do contrato, desde que aprovadas pela Gerência de Marketing Turístico. O 

pagamento ocorrerá diretamente na conta corrente do proponente contemplado sendo 

vedado o depósito em contas de titularidade de terceiros.  

 

8.6.2 O auxílio financeiro em questão constitui ganho eventual oferecido publicamente e, 

nessa condição, não caracteriza receitas integrantes das denominadas contribuições 

sociais que compõem o orçamento de seguridade social. 

 

9 DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA INSCRIÇÃO 

 

9.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

O proponente deverá apresentar dentro da PASTA 1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA – devidamente 

identificada - os documentos abaixo discriminados, na extensão PDF: 

 

a) ANEXO VI - Declaração Obrigatória com todos os campos preenchidos e todas as páginas 

constando assinatura do representante legal da proponente, com poderes ou por 

procuração com poderes especiais, na forma prevista no ato constitutivo; 

 

b) Prova de inscrição e da Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda – CNPJ (cópia do CNPJ) - emitido no prazo máximo de 90 dias; 

 

c) Cópia do registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado no Cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta 

Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG e ainda do comprovante de firma 

individual;  

 

d) Cópia da Ata de Eleição da atual diretoria se for o caso, devidamente registrada em 

cartório; 

 

e) Cópia simples do Documento Oficial de Identidade e de CPF do representante legal do 

proponente (serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de 

Identidade – RG; Carteira expedida por Órgão ou Conselho de Classe – OAB; CREA, CRA, etc; 

Carteira de Trabalho e Previdência Social; Carteira de Motorista com foto dentro do prazo 

de validade; Passaporte válido). 
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f) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS 

(Emitido pela Caixa Econômica Federal); 

 

g) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT) - Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas (Emitida pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943).  

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão de quitação plena emitida 

pela Receita Federal do Brasil; 

 

i) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual – Certidão de quitação plena (Emitida 

pela Secretaria de Estado da Fazenda Estadual); 

 

j) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do participante 

– Certidão de quitação plena (Emitida pela Secretaria de Fazenda Municipal); 

 

j.1) No município de Belo Horizonte, a emissão da Certidão de Quitação Plena se dá por 

meio de dois procedimentos:  

1º) Emissão do "DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO"  

2º) Autenticação do “DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO”   

 

*A Certidão de Quitação Plena de Belo Horizonte somente terá validade após ser 

emitida a certidão de quitação plena com os dizeres "CONFIRMAÇÃO DE 

AUTENTICIDADE". Esta autenticação é feita na mesma página do Portal da PBH 

no ícone autenticação -http://cndonline.siatu.pbh.gov.br/ - nos termos do 

Decreto 15.927/2015". 

 

9.1.1 A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada mediante a 

apresentação das certidões negativas de débitos ou positivas com efeitos de negativas.  

 

9.1.1.1 Estes documentos podem ser obtidos virtualmente, pelo site dos órgãos 

competentes e/ou presencialmente, no endereço dos respectivos órgãos.  

 

9.1.2 Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões assim como guias de pagamento 

ou outros documentos que visem substituir as respectivas certidões.  

 

9.1.3 A data base para análise da validade da documentação requerida é o dia em que o 

proponente protocolou sua inscrição.  

 

9.1.4 Caso necessário, a Comissão de Licitação poderá realizar diligências a fim de verificar a 

veracidade das informações fornecidas, bem como solicitar esclarecimentos para o 

saneamento de eventuais dúvidas. 

 

9.1.4.1  Em caso de diligência, será admitida a inclusão de documentos somente quando a 

CPL ou CAT entender necessário à elucidação de obscuridades, dúvidas ou 

comprovar a veracidade de documentos e informações já apresentadas. 
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9.1.5 A avaliação da documentação de Habilitação Jurídica - será realizada pela Comissão de 

Licitação da BELOTUR. 

 

9.1.6 Os documentos listados nas alíneas b; c; d; e; f; g; h; i; j – poderão ser substituídos pela 

apresentação do documento de situação cadastral junto ao SUCAF (sistema único de 

cadastro de fornecedores do município de Belo Horizonte), emitido no site da PBH link: 

http://sucaf.pbh.gov.br/sifor.php. 

 

9.1.7  Em caso de apresentação do documento do SUCAF este deverá estar com todos os 

documentos válidos. Poderá ainda apresentar o SUCAF acompanhado de documento (s) 

regularizador (es) para o caso do SUCAF com documentação vencida. 

 

9.2  PROPOSTA TÉCNICA 

 

9.2.1 A Comissão Técnica de Avaliação procederá à análise dos materiais postados, visando à 

seleção e julgamento dos projetos inscritos, utilizando o princípio do julgamento 

objetivo, seguindo os critérios e respectivos documentos comprobatórios estabelecidos 

no ANEXO IV – CRITÉRIOS deste Edital. 

 
9.2.2 Serão DESCLASSIFICADOS os projetos inscritos que não atendam às exigências técnicas. 

 

9.2.3 Em caso de empate serão considerados os projetos inscritos de maior pontuação nos 

critérios e de acordo com a seguinte ordem: Ações de Apoio à Comercialização do 

Turismo, Divulgação do Destino Belo Horizonte, Plano de Divulgação do Evento e Ações 

de Sustentabilidade (ANEXO IV – CRITÉRIOS). Permanecendo o empate, será feito um 

sorteio público, previamente agendado. 

 

9.2.4 As propostas técnicas deverão ser enviadas para análise conforme o modelo do ANEXO 

III – PROJETO e ANEXO V – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS ELEGÍVEIS, deste 

Edital. 

 

9.2.5 Encerrada a análise das propostas, o resultado da CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR será 

publicada na área de serviços ao cidadão da BELOTUR 

(https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur) e no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte 

– DOM juntamente com o resultado da HABILITAÇÃO JURÍDICA. 

 

9.2.6 A publicação da CLASSIFICAÇÃO mencionada no item anterior não corresponderá à 

ordem de classificação final, uma vez que os critérios de desempate ainda não foram 

analisados e serão apreciados somente após o julgamento dos recursos. 

 

9.2.7 É facultada à Comissão técnica ou autoridade superior, em qualquer fase do Edital, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

 

9.2.8 Sobre as Categorias propostas 

http://sucaf.pbh.gov.br/sifor.php
https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur
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9.2.8.1 O edital proposto possui sistemática de categorias para que os projetos sejam 

enquadrados conforme seus objetivos e características. Foram idealizadas 2 (duas) 

categorias de eventos na modalidade online.  

 

9.2.8.2 Os valores limites para subvenção dos projetos inseridos na Categoria A e B, bem 

como as despesas passíveis de custeio serão delimitadas nos próximos itens deste 

Edital. 

a) Categoria A - R$ 20.000,00 (vinte mil reais): serão contemplados até 30 (trinta) 
eventos na modalidade online.  

b) Categoria B - R$ 10.000,00 (dez mil reais): serão contemplados até 90 (noventa) 
eventos na modalidade online.  

 
9.2.9 Da pontuação mínima de cada Categoria 

Para concessão de auxílio financeiro, os projetos inscritos deverão atingir pontuação mínima de: 
- 22 (vinte e dois) pontos no total de 37 (trinta e sete) pontos para a Categoria A (60%);  
- 18 (dezoito) pontos no total de 37 (trinta e sete) pontos para a Categoria B (50%);  

 

10 DA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS  

 

10.1 Após a publicação do resultado preliminar da análise da documentação de HABILITAÇÃO 

JURÍDICA no Portal da PBH e/ou DOM, na hipótese de INABILITAÇÃO por falhas em matéria 

documental, será admitida ao proponente a complementação da documentação faltante que 

motivou sua inabilitação.  

 

10.1.1 O proponente que se enquadrar na situação descrita no subitem acima, terá o prazo 

máximo de 1 (um) dia útil, contados da data de publicação do resultado da análise 

jurídica no Portal da PBH, para complementar a documentação faltante. 

 

10.2 O(s) documento(s) deverá(ão) ser enviados à Comissão de Licitação da BELOTUR para o 

e-mail: licitacoes.belotur@pbh.gov.br:  

 

10.3 A data base para análise da validade da documentação complementar é o dia em que o 

proponente enviou o e-mail contendo o novo documento. 

 

10.4 Em nenhuma hipótese será admitida a complementação de documentos atinentes à 

Proposta Técnica.  

 

11 DOS RECURSOS 

 

11.1 Encerrada a análise dos documentos de habilitação jurídica e propostas técnicas, o 

resultado da habilitação e da classificação será publicado no portal da BELOTUR 

(www.pbh.gov.br/belotur) e/ou no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM. 

 

11.1.1 A publicação da CLASSIFICAÇÃO mencionada no item anterior não corresponderá à 

ordem de classificação final, uma vez que os critérios de desempate ainda não foram 

analisados e serão apreciados somente após o julgamento dos recursos. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur
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11.2 Após a publicação do resultado o Proponente poderá apresentar recurso dirigido ao 

Presidente da BELOTUR, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da publicação, que analisará 

o pedido emitindo parecer de caráter definitivo. 

 

11.3 Os recursos deverão ser formalizados, contendo o nome do projeto e número deste 

edital (005/2020), devidamente fundamentados, assinados pelo proponente e enviados para o 

e-mail: licitacoes.belotur@pbh.gov.br. 

 

11.4 Os recursos serão analisados pela Comissão que praticou o ato recorrido e, caso 

mantida a decisão, submetidos ao julgamento final da Presidência da BELOTUR. 

 

11.5 A decisão dos eventuais recursos interpostos será publicada no Diário Oficial do 

Município – DOM e/ou na página da BELOTUR no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte - PBH.  

 

12 DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

12.1  Os proponentes contemplados, no limite orçamentário e financeiro estabelecido para 

cada categoria serão convocados para assinatura de contrato, por e-mail e/ou telefone 

indicados na documentação entregue quando da inscrição no Chamamento.  

 

12.1.1 Após a convocação, o representante legal do proponente terá o prazo máximo de 03 

(três) dias úteis para assinatura do contrato, sob pena de ser considerado desistente.  

 

12.1.2 A convocação será publicada também no Portal www.pbh.gov.br/belotur. 

 

12.2 Caso haja desistência ou não atendimento para a assinatura de contrato no prazo 

estabelecido, decairá o direito ao auxílio financeiro e serão convocados os proponentes 

remanescentes, respeitados os critérios de classificação. 

 

13 DAS OBRIGAÇÕES 

 

13.1 São obrigações dos proponentes a serem cumpridas no caso de serem contemplados: 

13.1.1 Destinar o valor do auxílio financeiro exclusivamente ao objetivo contemplado no 

processo de seleção. 

13.1.2  O proponente contemplado assume a responsabilidade de executar o projeto proposto, 

na sua integralidade, independentemente do valor de auxílio financeiro concedido pela 

Belotur. 

13.1.3 Caberá ao Proponente responsabilizar-se civil, penal e administrativamente, pelos 

danos porventura causados a terceiros ou a própria BELOTUR, em virtude de dolo ou 

culpa de seus representantes, preposto ou empregados, na execução direta ou indireta 

do projeto.  

13.1.4  Será vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 

pessoal de autoridades ou servidores públicos, bem como de partidos políticos e/ou 

candidatos a cargos políticos nas esferas federal, estadual e municipal. 

13.1.5  Prestar contas à Belotur acerca dos recursos recebidos, nos termos do manual de 

prestação de contas da Belotur, sendo que, o proponente não apresentando a 
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prestação de contas conforme PROJETO SUBMETIDO e eventuais alterações aprovadas 

obrigar-se-á a devolver os recursos recebidos, conforme estabelecido no manual de 

prestação de contas. 

13.1.6 Cumprir todos os princípios éticos e de conduta profissional da BELOTUR. 

13.1.7 Não utilizar, em qualquer das atividades desenvolvidas pelo Proponente, de trabalho 

infantil nem de trabalho forçado ou análogo à condição de escravo. 

13.1.8 Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei nº 12.846/2013, de 01 de agosto de 

2013, “Lei Anticorrupção”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a 

Administração Pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver 

conhecimento, por meio dos canais de denúncia disponíveis pela CONTRATANTE. 

13.1.9 Garantir que todos os PROTOCOLOS DE HIGIENE E SEGURANÇA sejam tomados e 

utilizados pela equipe, colaboradores, participantes e todos os envolvidos na 

gravação/transmissão para resguardo da transmissão do vírus COVID-19.  

13.2 São obrigações da BELOTUR 

 

13.2.1 Indicar os servidores que serão responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da 

prestação dos serviços. 

13.2.2 Fiscalizar e acompanhar a execução do Projeto contemplado e o atendimento às 

contrapartidas exigidas.  

13.2.3 Tomar as providências administrativas cabíveis, no caso da BENEFICIÁRIA não cumprir as 

exigências previstas neste contrato. 

 

14 DAS DESPESAS ELEGÍVEIS 

 

14.1 O auxílio financeiro referente à categoria pretendida, deverá ser destinado 

EXCLUSIVAMENTE para as seguintes contratações, de acordo com os itens abaixo: 

 
- Publicidade e Propaganda/Produção Material/Tecnologia 

 
I. Produção de material multimídia, audiovisual e streaming vídeo; 

II. Produção de material e conteúdo digital; 

III. Serviço de registro fotográfico e/ou filmagem profissional; 

IV. Aquisição de banco de imagens relacionados ao destino Belo Horizonte, seus produtos e 

segmentos prioritários (Gastronomia) - desde que sejam utilizados para a execução do 

objeto; 

V. Criação de vídeo promocional; 

VI. Produção e veiculação em mídia digital (impulsionamento de campanhas de marketing); 

VII. Contratação de Banner, backdrop, plotagem de estruturas ou outros materiais gráficos 

que irão compor o cenário;  

VIII. Custeio de aplicações e ferramentas tecnológicas para plataformas online (sites e/ou 

mobile); 

IX. Locação de placas de captura de áudio e vídeo; 

X. Veiculação de publicidade em jornais e revistas - mídia online; 

XI. Produção e veiculação de publicidade em mídia televisiva. 
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- Equipamentos, Estrutura e Serviços 

 

XII. Locação de espaços destinados à execução do objeto, tais como: auditórios, centro de 

convenções e salões (não será considerado como locação de espaços pagamentos a 

aluguéis de imóveis pertencentes à Administração Pública Municipal); 

XIII. Locação de barracas, estandes e/ou tendas para montagem de cenário (podendo incluir 

o pagamento o desenvolvimento do projeto cenográfico);  

XIV. Locação de mobiliário (mesas, cadeiras, totens, aparadores, estruturas de ambientação, 

paisagismo e decoração); 

XV. Locação de estruturas necessárias para a montagem do evento (grades, box truss, 

tablado, praticável entre outros itens de acordo com o projeto cenográfico e de 

combate à incêndio); 

XVI. Locação de equipamentos de vídeo, imagem, informática e multimídia;  

XVII. Locação de equipamentos de iluminação; 

XVIII. Locação de equipamentos de sonorização; 

XIX. Custeio de especialista na elaboração do projeto, gestão e prestação de contas, objeto 

deste edital, limitados a 10% (dez por cento) do valor total concedido do auxílio 

financeiro para todos os serviços; 

XX. Pagamento de serviços especializados (Diretor de corte, Técnico de áudio/som, 

Operador de câmera, Técnico de streaming, Roadie, tradutor de Libras entre outros 

profissionais necessários para a produção do evento online proposto), limitados a 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor total concedido do auxílio financeiro para todos os 

serviços; 

XXI. Serviços de Limpeza - Medidas protetivas de combate à disseminação do Coronavírus 

(com materiais de higienização como álcool 70%, tapetes higienizadores) - desde que 

coerentes com o projeto proposto; 

XXII. Pagamento de serviços de especializados de empresas de Turismo, devidamente 

cadastradas no Ministério do Turismo, como por exemplo: formatação de produtos e 

experiências turísticas de Belo Horizonte; capacitações sobre Turismo, entre outros.  

XXIII. Pagamento de diárias de guias de turismo, desde que devidamente cadastrados no 

Ministério do Turismo; 

XXIV. Pagamento de cachê, tais como: artistas, palestrantes, painelistas, mediador, 

especialista técnico, chef de cozinha para atuação em ação no evento e que faça parte 

da programação). 

 
14.2 Não serão consideradas como despesas elegíveis aquelas inerentes ao funcionamento 

da empresa proponente, sendo vedada a emissão de qualquer nota fiscal ou fatura em favor 

do próprio proponente e do seu quadro societário. 

 
14.3 NÃO SERÃO ACEITAS como despesas elegíveis pagamento de despesas relacionadas a 

taxas municipais da Prefeitura de Belo Horizonte. 

 
14.4 Por se tratar de um edital para apoio a eventos de potencial turístico, na modalidade 

online, o projeto deverá contemplar e custear, obrigatoriamente, 8% (oito por cento) do valor 

do auxílio financeiro em serviços e insumos ofertados por empresas e profissionais do Turismo, 

como por exemplo:  agências de viagem e receptivos, bares e restaurantes, hotéis, Guias de 
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Turismo, entre outros, constantes da Planilha das Despesas elegíveis. 

14.5  Ainda dentro da Planilha das Despesas elegíveis, de forma a incentivar o processo de 

retomada e movimentar a cadeia produtiva de Belo Horizonte, o proponente deverá contratar 

o mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do auxílio financeiro em serviços, produtos e ou 

atividades locais. 

 

15 DAS ALTERAÇÕES NO PROJETO CONTEMPLADO 

 

15.1 Fica vedado ao Proponente alterar o PROJETO apresentado para seleção.  

 

15.2 Não serão aceitos outros formatos para entrega da documentação a não ser aqueles 

estabelecidos por meio do Edital. 

15.3 Substituições no projeto serão autorizados desde que sejam requeridos por meio de 

ofício e/ou e-mail e sejam compatibilizadas por item de igual pontuação obtida e mantido o 

alcance proposto.  

 

15.4 As substituições permitidas nos subitens acima, somente serão analisadas se 

solicitadas em até 5 (cinco) dias úteis antes do início da execução do projeto, cabendo à 

Belotur apreciar o pedido de forma justificada. As solicitações que forem entregues fora do 

prazo estabelecido serão automaticamente desconsideradas. 

 

16 DAS CONTRAPARTIDAS 

 

16.1  Os proponentes contemplados com o apoio financeiro concedido por meio do 

Chamamento Público 005/2020 deverão, obrigatoriamente, cumprir com as contrapartidas 

especificadas A SEGUIR : 

a) Disponibilizar, caso seja de interesse da BELOTUR, espaço para que o Trade 
Turístico atue na prestação de Informações Turísticas e acerca de protocolos 
sanitários do setor e correlatos, este último em razão da Pandemia causada pelo 
Coronavírus;  

b) Autorizar o acesso de pesquisadores parceiros ou do Observatório do Turismo de 
Belo Horizonte a todos os dados do evento, caso a BELOTUR tenha interesse e 
condições técnicas para realizar a aplicação de pesquisa; 

c) Em caso de evento online em que for feita a inscrição, fornecer: dados de origem e 
perfil do inscrito para fins de fiscalização da abrangência e das estratégias da 
atuação do turismo municipal;  

d) Disponibilizar as métricas de alcance do Plano de Mídia proposto;  
e) Autorizar que startups/empreendedores parceiros da Belotur possam, em comum 

acordo, aplicar testes de soluções compatíveis com as características dos projetos 
apresentados nos eventos habilitados, sem ônus ao proponente;  

f) Disponibilizar à BELOTUR acesso completo ao evento para fins de avaliação e 
fiscalização; 

g) Promover e valorizar espaços de interesse turístico (segmentos turísticos, atrativos 
e roteiros), produtos e insumos locais;  

h) Fortalecer e apoiar o segmento Gastronômico por meio da disseminação de 
iniciativas, projetos, produtos e experiências locais, bem como da designação de 
Belo Horizonte como Cidade Criativa da UNESCO, pela Gastronomia;  

i) Ceder conteúdo técnico e informativo produzido para fins de qualificação da cadeia 
produtiva do Turismo de Belo Horizonte;  
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j) Ceder banco de imagens do destino Belo Horizonte para integrantes da cadeia 
produtiva do turismo de Belo Horizonte para elaboração de materiais 
promocionais.   

 

16.2 Para fins de registro, transparência e Prestação de Contas, a chancela do presente Edital 

consiste em “Patrocínio”. No entanto, em razão das vedações do período eleitoral, conforme 

resolução 23.606 do TSE, ficam PROIBIDAS NESTE EDITAL a veiculação das marcas institucionais 

(PBH e Belotur), bem como a marca do destino BELO HORIZONTE SURPREENDENTE em 

quaisquer mídias impressas e/ou digitais, menção de apoio ou Patrocínio durante o evento ou 

quaisquer transmissões feitas, além de menção em releases e newsletters .  

 

16.3        Caso o Proponente não realize as ações de contrapartidas descritas acima, a 

BELOTUR aplicará as medidas administrativas e judiciais cabíveis. Após finalização do prazo 

para a prestação de contas, notificará o proponente que ficará automaticamente suspenso da 

participação de novos pleitos junto a BELOTUR e a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 

durante o período de um ano, contados a partir da data de notificação. 

 

16.4       Em caso de descumprimento parcial, ou seja, a realização das contrapartidas de 

forma inadequada e não prejudicial ao projeto, após todas as justificativas apresentadas e 

análise da BELOTUR, poderão ser aplicadas medidas compensatórias, alinhadas com o 

proponente. 

 

16.4.1 Os  projetos serão fiscalizados a fim de que se garanta a execução, bem como da 

entrega das contrapartidas previstas e alinhada no Item 09 do Termo de Referência – 

ANEXO I deste edital. 

 

17 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

17.1 O proponente cujo projeto for contemplado estará sujeito às penalidades previstas no 

art. 117 Regulamento Interno de Licitações e Contratos da BELOTUR, em virtude da inexecução 

total ou parcial do projeto ou, ainda, pela execução do projeto em desacordo com a descrição 

contida na proposta avaliada pela Comissão Técnica de Avaliação, obrigando-se a devolver os 

recursos recebidos atualizados de acordo com a legislação vigente à época em que se realizar a 

respectiva quitação. 

 

18 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

18.1 A prestação de contas deverá seguir fidedignamente as orientações constantes do Edital 

e do Manual de Prestação de contas da BELOTUR.   O Proponente tem o prazo de até 30 (trinta) 

dias corridos após a conclusão da realização do PROJETO para entregar a prestação de contas à 

BELOTUR.   Caso o pagamento do auxílio financeiro ocorra após a realização do projeto, o prazo 

estipulado fica estendido por igual período, ou seja, 30 (trinta) dias após o recebimento do 

auxílio. 

 

18.2 Os proponentes deverão apresentar relatório técnico das atividades realizadas, 
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conforme projeto inscrito, e demais documentos para prestação de contas de auxílio 

financeiro, observando o MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA BELOTUR. 

 

18.3  As despesas deverão ser realizadas exclusivamente em conformidade com o MANUAL 

DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA BELOTUR. 

 

18.4  Os MANUAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA BELOTUR E A PLANILHA DE NOTAS FISCAIS 

estão disponibilizados no portal https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/manual-de-prestacao-

de-contas e poderão ser disponibilizados, de forma eletrônica, no ato da assinatura do Contrato 

de Concessão de Auxílio Financeiro, através do e-mail: licitacoes.belotur@pbh.gov.br. 

 

18.5 A Planilha de Notas Fiscais é item obrigatório e deverá ser entregue impressa na 

prestação de contas e por meio eletrônico para o e-mail: pesquisa.belotur@pbh.gov.br com a 

seguinte descrição no assunto: “Edital de Subvenção 005/2020 - NOME DO PROJETO”. 

 

18.6 Não serão admitidos comprovantes relativos a despesas realizadas fora do período 

previsto para aplicação dos recursos. 

 

18.7 A(o) Beneficiária(o) deverá abrir, preferencialmente, uma conta corrente 

específica/exclusiva para recebimento do auxílio financeiro, não sendo permitida a 

movimentação de recursos de outras fontes ou de outro Contrato. 

 

18.8 A não abertura de conta bancária específica não dispensa a obrigatoriedade de 

apresentação de extrato bancário evidenciando os débitos, créditos e os rendimentos de 

aplicação financeira, conforme previsto no art. 121, Parágrafo único do Decreto 10710/2001. 

 

18.9 O proponente que não cumprir com as obrigações estipuladas neste edital, seus anexos 

e no instrumento a ser publicado ou cujo relatório final de prestação de contas não for 

aprovado será considerado inadimplente e terá inscrição do débito decorrente na dívida ativa 

do Município, depois de concedido prazo para exercício da ampla defesa e contraditório, 

independente de demais providências de natureza administrativa e judicial cabíveis. 

 

18.10 Compete ao titular do órgão ou da entidade gestora dos recursos repassados, a 

aprovação da prestação de conta. 

 

18.11 Após a aprovação do projeto, constatada a necessidade de alteração na composição 

orçamentária e financeira dos gastos, mas sem prejuízo do contexto inicial ou danos ao erário 

público, conforme ANEXO V - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS ELEGÍVEIS, o 

proponente encaminhará através do e-mail DRAF.BELOTUR@PBH.GOV.BR, Ofício aos cuidados 

da Diretoria Administrativa e Financeira, INFORMANDO AS ALTERAÇÕES E O QUE AS 

MOTIVARAM, ACOMPANHADAS DAS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS PARA ANÁLISE E POSSÍVEL 

APROVAÇÃO. O PROPONENTE DEVERÁ ATENTAR-SE PARA NÃO PROPOR ALGO QUE SEJA 

CONFLITANTE OU CONTRADITÓRIO QUANTO AOS EFEITOS DA ALTERAÇÃO PROPOSTA E O SEU 

PEDIDO INICIAL NO CONTEXTO GERAL. 

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/manual-de-prestacao-de-contas%20lo
https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/manual-de-prestacao-de-contas%20lo
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
mailto:DRAF.BELOTUR@PBH.GOV.BR
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18.12 Serão aceitos na prestação de contas diferenças de no máximo 5% dos valores das 

despesas elegíveis constantes no ANEXO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA aprovado. 

 

18.13 Não sendo utilizado todo o Auxílio Financeiro, o Proponente deverá depositar esse valor 

na conta bancária da BELOTUR, conforme instruções no Manual de Prestação de Contas e 

apresentar comprovante depósito junto a prestação de contas. 

 

18.14 Para todas as despesas do projeto a serem pagas com recursos do Auxílio Financeiro 

deverão ser apresentados 03 (três) orçamentos, a fim de comprovar valor de mercado. 

 

18.15 O proponente que não apresentar a prestação de contas dentro do prazo estipulado 

obrigar-se-á a devolver os recursos recebidos atualizados de acordo com a legislação vigente à 

época em que se realizar a respectiva quitação. O proponente inadimplente, ficará também 

automaticamente suspenso da participação de novos pleitos junto a BELOTUR e do Município 

de Belo Horizonte até a regularização da situação. A BELOTUR tomará as medidas judiciais e 

administrativas cabíveis até regularização da situação. 

 

18.16 O proponente deverá apresentar na prestação de contas o RELATÓRIO FINAL DO 

PROJETO INSCRITO, que tem por objetivo comprovar a realização do mesmo conforme 

apresentado no ANEXO III - PROJETO e a EXECUÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS. O relatório do 

evento deverá contemplar no mínimo as seguintes informações: 

I-  Fotos e/ou filmagem da montagem, realização do projeto; 

a) Fotos, filmagem e/ou clipping que comprovem que o projeto foi realizado 
conforme apresentado e aprovado; 

b) Comprovação das ações de contrapartidas definidas; 
c) Documentos, informes e objetos relativos à execução física: cartazes, folders, 

ingressos, matérias em jornais, revistas e televisão, vídeos e fotos que 
comprovam a realização do projeto; 

II- Objetivos alcançados; 

a) Público alcançado contendo número de participantes inscritos, mensurando 
participantes locais e turistas; 

III- Geração de emprego e renda; 

IV- Impacto gerado no mercado turístico da cidade; 

V- O relatório Final do Projeto Inscrito - ser acondicionado no mesmo envelope contendo a 

prestação de contas; 

 
18.17 O resultado do exame da Prestação de Contas será comunicado ao Proponente por 

meio de ofício. 

 
18.18 No caso da Prestação de Contas não for aprovada, o Proponente será notificado por 

meio de ofício e será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização.   

 
19 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1 Fica vedado ao beneficiário do auxílio financeiro, objeto deste Edital, receber 

prestação de suporte ou quaisquer outras formas de insumo que envolva repasse de recurso 

financeiro ou estrutural dos órgãos e entidades municipais, além do valor que fora 
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contemplado, na realização do respectivo evento nos termos do Decreto Municipal 

14.142/2010 e posteriores alterações. 

19.2 Fica vedada a inscrição dos proponentes e/ou dos projetos que se encontram com 

prestações de contas irregulares, provenientes de projetos aprovados em editais anteriores 

da BELOTUR. 

19.3 O proponente deverá manter atualizados seus dados cadastrais e do evento proposto 

enquanto estiver participando do processo seletivo 

19.4 Todas as notificações, no que tange ao fluxo processual relativo à prestação de contas, 

devem ser efetivadas de forma oficial por meio de ofício impresso encaminhado à área 

responsável na BELOTUR. 

19.5 O Município de Belo Horizonte e a BELOTUR reservam-se o direito de realizar 

comunicações, solicitar documentos ou informações aos proponentes, por meio eletrônico, 

exceto as informações ou convocações que exijam publicação no DOM. 

19.6 O Regulamento de Licitações e Contratos da BELOTUR está disponível em: 

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1198619 .  

19.7 O dispositivo a ser publicado deverá ficar à disposição dos interessados no site oficial 

do turismo de Belo Horizonte (https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/licitacoes-e-editais) . 

19.8 Órgão responsável pelo acompanhamento, fiscalização e recebimento dos serviços:  

Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A - Belotur 

Gestor: Leonardo Nunes - Matrícula: 080031 

Gestor Fiscal: Ana Gabriela Milagres Moreira Baêta Ale -Matrícula: 1004-1   

19.9 Os casos omissos surgidos no dispositivo a ser publicado serão resolvidos pelo 

Presidente da BELOTUR. 

19.10 Integram este edital os seguintes Anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência 

ANEXO II – Passo a passo para realizar a inscrição 

ANEXO III – Projeto 

ANEXO IV – Critérios de Avaliação 

ANEXO V – Planilha Orçamentária de Despesas Elegíveis 

ANEXO VI – Declaração Obrigatória 

ANEXO VII – Minuta de Contrato  

 

Belo Horizonte, 16 de julho de 2020. 

 

Gilberto César Carvalho de Castro 

BELOTUR – Diretor Presidente 

 

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1198619
https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/licitacoes-e-editais
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

UNIDADE REQUISITANTE: GERÊNCIA DE MARKETING TURÍSTICO  

RESPONSÁVEL/MATRÍCULA: ANA GABRIELA MILAGRES – 1004-1 

 

1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

O objeto consiste na Concessão de Auxílio Financeiro destinado a eventos de potencial turístico integrante do 

Programa Belo Horizonte 4 Estações, na modalidade online, sob as temáticas Inverno e Primavera: Estações 

da Tradição, Pluralidade, Inovação e Criatividade, no período de 22 de agosto a 31 de outubro de 2020. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE E RESULTADOS ESPERADOS 

 

2.1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE 

Diversificado e de expansão rápida, o turismo se relaciona com as comunidades em diversas frentes, como a 

preservação cultural e ambiental, os investimentos em segurança, o desenvolvimento sustentável e o avanço 

econômico. 

Sabe-se que o turismo é uma indústria que distribui renda de forma pulverizada, pois trata-se do constante 

fluxo de pessoas entre destinos, que geram oportunidade de negócios tanto para grandes conglomerados 

(companhias aéreas, redes hoteleiras, empresas de cruzeiros) quanto para pequenos empreendimentos, 

sejam agências de viagem locais, pousadas, restaurantes ou guias de turismo que atuam em suas 

comunidades.  

Segundo uma pesquisa anual realizada pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, na sigla em 

inglês) em parceria com a Oxford Economics, ligada à tradicional universidade inglesa, o setor de turismo 

respondeu em 2018 por 10,4% de toda a atividade econômica do planeta, gerando 319 milhões de novos 

empregos (um em cada cinco dos que foram criados desde 2014)1. 

O setor turístico se sustenta a partir do deslocamento e interação de indivíduos entre cidades, estados e 

países, atividade que está suspensa neste período. Assim, a PANDEMIA COVID19, causou perdas significativas 

na área do turismo em todo o mundo, incluindo Belo Horizonte. A medida preventiva do distanciamento 

social acarretou, como resultado, o esvaziamento de hotéis, bares e restaurantes, fechamento de parques e 

pontos turísticos, o cancelamento e adiamento de eventos, espetáculos, cinemas, feiras e congressos e, 

concomitantemente, a queda na venda de pacotes de viagem e serviços de transporte aéreo e terrestre.  

Assim, se faz necessário mecanismos e estratégias de atuação com o segmento turístico em um curto prazo, 

envolvendo os agentes econômicos inseridos nesse setor de forma a garantir certo nível de funcionamento 

durante a crise e nos momentos iniciais do período pós-isolamento social (retomada). Contudo, dada a 

contextualização de cenários de isolamento social e pandemia, essas estratégias devem focar nas diretrizes 

do turismo urbano com valorização das características, dos produtos e atrativos locais. 

                                                           
1 Fonte - Artigo públicado no Portal Terra na aba revista eletrônica “Isto é Dinheiro”, https://www.istoedinheiro.com.br/o-

impacto-do-coronavirus-no-turismo/ 
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As transformações por que passam Belo Horizonte e que conformam o seu futuro, indicam um novo e 

importante papel para as atividades turísticas como fator de desenvolvimento econômico e social, inclusive 

em um cenário de retomada gradativa e segura das atividades.  

Uma oferta turística diversificada e um calendário de eventos bem estruturado, com as estratégias 

adequadas de promoção e aliadas à transformação digital que o cenário atual requer, podem contribuir 

como uma das motivações de viagens, gerando negócios para os setores envolvidos e contribuindo para a 

diminuição dos impactos causados pela Pandemia e reaquecimento do setor. Municípios, estados e empresas 

públicas devem incluir o apoio a eventos como prioridade em suas políticas públicas de turismo, por 

intermédio da identificação e realização de eventos como estratégia de promoção e posicionamento de 

mercado. 

A Belotur - Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, responsável pela divulgação do turismo na 

cidade de Belo Horizonte, atua não só na promoção turística, mas, principalmente, na gestão e no 

desenvolvimento do setor. Desde 2018, atua no Programa Estruturante “Belo Horizonte 4 Estações” que tem 

como finalidade fomentar a atividade turística e de lazer em Belo Horizonte, incentivando a estruturação de 

sua oferta de atrativos e eventos em uma plataforma segmentada em 4 estações.  

Dentro do referido Programa foram trabalhados junto ao mercado 5 (cinco) Editais de Concessão de Auxílio 

Financeiro para a realização de eventos de potencial turístico em Belo Horizonte. O último edital publicado 

em março de 2020, o Edital de Outono: Estação da Gastronomia e do Encontro n. 002/2020 (6o Edital) - foi 

revogado em razão das medidas de afastamento social.  

O presente Edital será o 7º Edital dentro do Programa Belo Horizonte 4 Estações, para eventos de potencial 

turístico, visando a continuidade dos trabalhos e movimentação econômica do setor - porém na modalidade 

online - que se faz necessária neste momento de isolamento social.  

Histórico dos Editais referente ao Programa Belo Horizonte 4 Estações:  

1) 002/2018 - Edital de apoio a Eventos de Potencial Turístico integrante do Programa 4 Estações - 
Estação Verão: Arte e Festa  

2) 001/2019 - Edital de apoio a Eventos de Potencial Turístico integrante do Programa 4 Estações - 
Estação Outono: Gastronomia e Encontro  

3) 004/2019 - Edital de apoio a Eventos de Potencial Turístico integrante do Programa 4 Estações - 
Estação Inverno: Tradição e Pluralidade.  

4) 007/2019 - Edital de apoio a Eventos de Potencial Turístico integrante do Programa 4 Estações - 
Estação Primavera: Inovação e Criatividade 

5) 012/2019 - Edital de apoio a Eventos de Potencial Turístico integrante do Programa 4 Estações - 
Estação Verão: Arte e Festa  

6) 002/2020 - Edital de apoio a Eventos de Potencial Turístico integrante do Programa 4 Estações - 
Estação Outono: Gastronomia e Encontro (CANCELADO em razão da declaração de Pandemia em 
17/03/2020)  

 

2.1.1 Sobre o programa Belo Horizonte 4 Estações - Surpreendendo o Ano Inteiro :  

A busca por serviços qualificados obriga os destinos turísticos a investir em alternativas e estratégias 

inovadoras com o objetivo de desenvolver formas de gerenciamento que possam maximizar seus pontos 

fortes e reduzir os seus pontos fracos, qualificar a oferta turística local e, consequentemente, posicioná-los 

na mente do consumidor/cliente (moradores e turistas) (COOPER et al., 2001).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
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Belo Horizonte se apresenta como polo turístico relevante no Estado e no Brasil. Causa fascínio, supera 

expectativas, impressiona por sua versatilidade, por sua capacidade de renovação promovendo impacto 

positivo em visitantes e moradores, o ano todo.  

É inovadora, oferece um ambiente urbano propício ao desenvolvimento das potencialidades humanas, e ao 

surgimento de novos negócios. A mudança que a tecnologia e a inovação trazem à rotina das pessoas é um 

fato mais do que notável em vários segmentos da economia de Belo Horizonte. Esta nova cena vem 

promovendo uma mudança drástica na forma de consumo na capital, qualificando a oferta de serviços e 

atraindo novas perspectivas para a Cidade.  

Proporciona experiências. Sintetizando toda a riqueza de Minas, celeiro da produção de teatro, dança, 

música, moda e gastronomia, Belo Horizonte vem ganhando cada vez mais destaque no segmento de 

experiências.  

Tem uma gastronomia que encanta.  Visitar Belo Horizonte significa ser seduzido não só por seu exuberante 

cenário e oferta cultural, mas também pela culinária mineira, que é um atrativo à parte. A diversidade 

gastronômica da capital mineira ultrapassou as suas fronteiras e hoje agrada os paladares mais sofisticados e 

ocupa o 2º lugar na pesquisa da demanda internacional.  

É criativa. O uso da criatividade como matéria-prima para criação de valor e riqueza é um ativo cada vez mais 

forte e presente na vida dos belohorizontinos. É uma cidade onde as artes, a cultura, a gastronomia, o 

audiovisual, o design, a música, o conhecimento científico e a tecnologia movimentam o cotidiano, 

estimulam sua permanente renovação e dinamizam seu desenvolvimento econômico. 

É singular. Com suas raízes e tradições vivas, provenientes de todas as Minas, o belohorizontino revela um 

estilo de vida que valoriza a experiência de viver ao ar livre e contemplar as paisagens. Naturalmente, o seu 

jeito acolhedor e mineiro de ser, conecta pessoas e proporciona encontros diversos que vão desde a ida a um 

famoso boteco, até um passeio pelos parques e jardins urbanos espalhados por toda a cidade.  

É referência em serviços. Têm no setor terciário 86% do seu PIB, dos quais 62% no ramo do comércio, 

distribuindo-se o restante pelo serviço público, educação, medicina, prestação de serviços, moda e vestuário, 

software, joalheria e mobiliário.  

Entorno privilegiado. Belo Horizonte, embora projetada e inovadora desde sua gênese, reúne a história e 

autenticidade de Minas em todas as suas vertentes. O visitante e o morador têm a vantagem de vivenciar 

uma cidade desenvolvida, dinâmica e pulsante, com tecnologia moderna, que tem em seu entorno o resgate 

da história, arte, cultura e natureza. 

Notadamente possui ampla oferta turística - infraestrutura básica, atrativos (de lazer e culturais), 

entretenimento, eventos e serviços de qualidade. É preciso, no entanto, agregar valores a essa oferta, para 

que a atividade seja explorada da melhor maneira possível.  

Neste contexto, como importante pilar na atração de visitantes e na manutenção da qualidade de vida do 

morador, foi concebido em 2018 o Programa Belo Horizonte 4 Estações – Surpreendendo o ano inteiro que 

tem como finalidade fomentar a atividade turística e de lazer em Belo Horizonte, incentivando a estruturação 

de sua oferta de atrativos e eventos em uma plataforma segmentada em 4 estações.  

Tal planejamento turístico busca valorizar e preservar os ativos da cidade de Belo Horizonte, promovendo-os 

de forma organizada e envelopando-os dentro de 4 estações temáticas, compostas pela junção das estações 

climáticas do ano e uma proposta de valor que cada uma expressa. 
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Diante do cenário de pandemia, as atividades tiveram que ser paralisadas e com isso produtores locais cadeia 

e produtiva do turismo precisaram adaptar suas realidades: seja nos produtos e nas ofertas; na dinâmica de 

trabalho; nos protocolos sanitários; nas capacitações e até em seus nichos de atuação propriamente dito.  

Por esse motivo, a Belotur, em consonância com seu Programa estruturante supracitado visa manter e 

fortalecer as ações junto à cadeia produtiva local para promoção e apoio à comercialização do destino Belo 

Horizonte por meio do presente Edital, estimulando a movimentação econômica e manutenção das 

atividades e dos postos de trabalho. 

2.1.2 Sobre as Estações:  

Em razão do período de vigência dos eventos online que poderão ser objeto do Edital, o mesmo abarcará o 

final do inverno/2020 e o início da primavera/2020. Por esse motivo, o mesmo será a junção de 2 (duas) 

Estações: Inverno - Estação da Tradição e Pluralidade; e Primavera - Estação da Inovação e da Criatividade.  

Abaixo o contexto e os valores das Estações. No entanto, os projetos inscritos sob tais óticas deverão 

adaptar totalmente suas ações para as medidas de isolamento social, protocolos sanitários e de processo 

gradativo e seguro de reabertura.  

INVERNO – TRADIÇÃO E PLURALIDADE 

É a estação mais fria do ano. Inverno é tempo de reflexão, de introspecção.  É o tempo que guardar as 

energias e olhar para si. Este momento de autoconhecimento leva à consciência daquilo que queremos 

proteger, conservar e expressar. É tempo de aquecer o coração, de resgatar e preservar as tradições e de 

união. É tempo de respeito, tolerância e apoio.  

O Inverno Belo Horizontino: 

Quando o inverno chega, traz com ele baixíssimas temperaturas e, com o frio, várias atrações para aproveitar 

essa época tão gostosa do ano. Aos fãs de boa comida, não faltarão opções. Além disso, a vasta oferta 

cultural recheia o cardápio da cidade e os museus nesta época são uma ótima pedida.  

É nesse período também que a cidade se veste de cores e de tradição. As festas de São João adoçam e 

aquecem o inverno com comidas típicas de Minas Gerais, além de músicas ao vivo e as famosas quadrilhas. 

A tradição e a diversidade andam lado a lado nesta temporada. Se por um lado a reflexão leva ao resgate às 

raízes e à tradição, leva também às pessoas refletirem sobre o respeito à diversidade. E é em julho que 

acontece a Parada do Orgulho LGBT em Belo Horizonte. Considerada a maior manifestação popular de massa 

de caráter social do Estado de Minas Gerais e uma das mais antigas do país. É um evento sócio-político-

cultural, onde a comunidade LGBT busca dar visibilidade ao movimento pela luta por direitos. 

PRIMAVERA – INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE: 

É a estação mais colorida entre todas, pois é nela que inicia-se o reflorescimento da flora terrestre e também 

da fauna no planeta. É muito conhecida também como “estação das flores”. A primavera é uma estação de 

transição entre o inverno e o verão. 

Além do clima agradável, a primavera inspira o florescer, o renascer. As flores explodem em cores e aromas, 

trazendo junto com elas a energia da transformação e da renovação para todos nós. Representa a mudança e 

a esperança. Não há estação mais bonita que a Primavera. É o momento mais propício para aguçar nossa 

sensibilidade através de todos os nossos sentidos. Primavera significa recomeço. Tudo brota e rebrota. E na 

primavera é possível enxergarmos esse momento de “renascimento” refletido na criatividade, na inovação e 
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na cultura. 

A Primavera Belo Horizontina 

As árvores de Belo Horizonte já não são as mesmas. A cidade experimenta um renascer e que reflete em toda 

sua oferta. A vida cultural neste período pulsa. Um exemplo são os Museus da Fundação Municipal de 

Cultura que se preparam para a “Primavera dos Museus” com atividades lúdicas, jogos, exposições, aulas, 

atividades cinematográficas, visitas guiadas, entre outras ações. Além disso, encontramos ampla oferta de 

exposições, festivais, concertos (e até ensaios abertos), teatro,música e dança.  

A produção local ganha uma importante vitrine, além de incessante intercâmbio artístico, de reflexão e de 

formação de artistas e público. 

Belo Horizonte é uma cidade que traz na inovação a sua principal marca. A capital que foi concebida da 

prancheta de arquitetos, artistas e urbanistas nacionais e estrangeiros, está sempre se transformando.  

O momento presente não deixa dúvidas de que as transformações no mundo contemporâneo dependem, 

incondicionalmente, da capacidade humana em inovar, na sociedade, nos governos, na academia, nos 

serviços, na indústria. E Belo Horizonte tem caminhado e se destacado nesse sentido, numa cidade que 

oferece um ambiente urbano propício à inovação, ao desenvolvimento das potencialidades humanas, e ao 

surgimento de novos negócios. 

E na primavera, temos a culminância de eventos que demonstram esse ambiente inovador, de conhecimento 

e de geração de negócios. Congressos, workshops, simpósios, seminários, desafios tecnológicos reúnem 

melhores práticas, criatividade, empreendedorismo de forma única. 

A criatividade também floresce. Os segmentos criativos se organizam e oferecem opções interessantes a 

moradores e visitantes, movimentando inclusive a economia local. 

2.2. RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que por meio do Edital a Belotur:  

- Retome o Programa Belo Horizonte 4 Estações em razão de sua paralisação ocasionada pelas 
medidas preventivas de afastamento social; 

- Promova e consolide Belo Horizonte como um destino turístico relevante, sustentável e 
principalmente seguro; 

- Incentive e estimule a reestruturação e qualificação do setor, bem como o empreendedorismo, os 
sistemas de inteligência de mercado e a transformação digital; 

- Fortaleça projetos e iniciativas que promovam e valorizem o destino, principalmente no processo de 
retomada, dentro das diretrizes e protocolos que serão instituídos; 

- Diversifique a oferta de Belo Horizonte, dentro do posicionamento turístico e do novo cenário e 
perfil de consumo de visitantes e munícipes; 

- Estimule a formatação de produtos e ofertas turísticas, moldadas ao novo cenário, e que 
proporcione a inserção e reposicionamento dos atores no mercado; 

- Apoie a valorização da cultura, produtos, atrativos e serviços locais, fortalecendo a comunidade, seus 
saberes e as redes sociais que as compõem, estimulando o reaquecimento da economia local,  
manutenção das atividades e dos postos de trabalho; 

- Prepare e apoie a retomada gradativa e segura dos eventos e da cadeia produtiva do turismo da 
cidade. 

 

3. VALOR DE REFERÊNCIA 

O Valor global do destinado ao objeto é de R$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil reais). O auxílio 

financeiro será concedido conforme distribuição das categorias e limites previstos abaixo:  
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- CATEGORIA A - R$ 20.000,00 (vinte mil reais): Na categoria A, serão apoiados até 30 (trinta) 

eventos online com a concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada.  

- CATEGORIA B - R$ 10.000,00 (dez mil reais): Na categoria B, serão apoiados até 90 (noventa) 

eventos online com a concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada.  

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da concessão de auxílio financeiro correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 2805.4801.23.696.086.2629.0014.339039.21.0300. 

5. MÉTODOS, ESTRATÉGIAS, LOCAL E PRAZOS 

 

5.1. Das Inscrições 

A inscrição será efetuada com o ENVIO SIMULTÂNEO DE DOIS ARQUIVOS VINCULADOS AO GOOGLE DRIVE, 

SENDO: PASTA 1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA E PASTA 2 - PROPOSTA TÉCNICA 

Para tanto o proponente deve ter uma conta no GMAIL e seguir todas as orientações descritas nesse passo a 

passo: PASSO A PASSO DA INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS AO EDITAL 

Não será permitido o envio das pastas 1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA E 2 - PROPOSTA TÉCNICA, separadamente. 

O envio de somente uma das pastas não configura inscrição para o processo de seleção.  

Elas deverão ser encaminhadas simultaneamente para os e-mails: apoio.belotur@pbh.gov.br e 

licitacoes.belotur@pbh.gov.br no período 18/07/2020 até às 17h do dia 03/08/2020. A Comissão 

Permanente de Licitação responderá o e-mail com cópia a todos com o protocolo de recebimento 

conferindo a data e o horário da inscrição. 

Não serão aceitas modificações de qualquer natureza ou entrada de novos documentos dentro das pastas 

após submissão do projeto. Para assegurar a segurança, isonomia e imparcialidade as DUAS PASTAS 1- 

HABILITAÇÃO JURÍDICA E 2- PROPOSTA TÉCNICA, BEM COMO TODOS OS SEUS DOCUMENTOS DEVEM TER 

COMO PROPRIETÁRIOS O E-MAIL: apoio.belotur@pbh.gov.br, CONFORME ENSINADO NO DOCUMENTO: 

PASSO A PASSO DA INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS AO EDITAL. 

Cada proponente terá direito à inscrição de no máximo 01 (um) projeto, independentemente da categoria. 

Caso o proponente inscreva mais de 1 (um) projeto, apenas o primeiro projeto protocolado será considerado. 

Caso a Comissão Técnica de Avaliação identifique que 2 (dois) proponentes diferentes inscreveram o mesmo 

projeto, apenas o primeiro projeto protocolado será considerado. 

Serão DESCLASSIFICADOS os projetos onde for constatado qualquer tipo de simulação para permitir a 

inscrição de um mesmo modelo de projeto em mais de uma categoria. 

A inscrição neste processo pressupõe prévia e integral concordância com suas normas por parte dos 

proponentes. 

5.2. Das Inabilitações 

Serão inabilitados os projetos inscritos que se enquadram nos seguintes formatos e/ou temáticas: 

PREMIAÇÕES DE QUALQUER ESPÉCIE, LANÇAMENTOS DE LIVROS, CD´S E/OU PRODUTOS DIVERSOS, 

GRAVAÇÃO DE CD/DVD, VOLTADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ARRECADAÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS ou que 

NÃO APRESENTEM conexão com a proposta de fortalecimento do setor de turismo, ações voltadas para a 

reestruturação e qualificação da atividade turística, bem como ações em apoio à comercialização do destino. 

mailto:apoio.belotur@pbh.gov.br
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
mailto:apoio.belotur@pbh.gov.br
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As decisões de inabilitação serão feitas pela Comissão Técnica de Avaliação que emitirá o Parecer com as 

devidas justificativas.  

5.3. Do falseamento de informações e desconformidade com as condições do Edital 

O falseamento de qualquer fato declarado e/ou documento entregue importa indeferimento da inscrição em 

qualquer fase do processo seletivo, e mesmo após eventual habilitação à subvenção ou sua efetiva 

concessão, gerando, neste último caso, a obrigação de devolver à BELOTUR todos os valores corrigidos, sem 

prejuízo das demais cominações penais, civis e administrativas, previstas em lei. 

Todos os documentos entregues farão parte do arquivo da BELOTUR e farão parte do processo 

administrativo.   

Serão desconsiderados os projetos em desconformidade com as condições, prazos exigidos neste Termo de 

Referência. 

5.4. Condições de Participação 

Poderão participar deste edital, pessoas jurídicas estabelecidas na cidade de Belo Horizonte ou em sua 

Região Metropolitana, cujos objetivos estatutários guardem conformidade com o objeto do projeto inscrito. 

Para fins de definição quanto às cidades pertencentes à Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH será 

considerada a demarcação do Governo de Minas Gerais, conforme LEI COMPLEMENTAR 89/2006 de 

12/01/2006, disponível em: https://goo.gl/RrHqje .  

O não cumprimento do item acima implicará na desclassificação imediata do projeto e a não avaliação do 

mesmo por parte da Comissão Técnica responsável.  

Não poderão participar do processo: 

a) Pessoas Jurídicas que: 

- Estejam em mora, inadimplentes com qualquer órgão da Administração Pública Federal, 

Estadual ou Municipal, inclusive no que diz respeito à omissão ou atraso no dever de prestar 

contas;  

- Tenham descumprido o objeto de compromissos e contratos anteriores, praticado desvio de 

finalidade na aplicação de recursos recebidos, causado danos ao erário ou praticado atos 

ilícitos na relação com os poderes públicos. 

b) Servidores e empregados públicos municipais vinculados ou mantidos pelo Município de Belo 

Horizonte, seus cônjuges e parentes até 2º grau; 

c) Cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, consanguíneos ou por afinidade, até o 

terceiro grau de servidores da BELOTUR e dos membros das comissões previstas no edital.  

d) Candidatos a cargos públicos referente às eleições municipais de 2020. 

e) Pessoa física.  

 

5.5. Obrigações dos proponentes a serem cumpridas no caso de serem contemplados 

São obrigações dos proponentes a serem cumpridas no caso de serem contemplados:  

- Destinar o valor do auxílio financeiro exclusivamente ao objetivo contemplado no processo de seleção. 

- O proponente contemplado assume a responsabilidade de executar o projeto proposto, na sua 

integralidade, independentemente do valor de auxílio financeiro concedido pela Belotur, sendo que:  

a) Fica vedado ao Proponente alterar, o PROJETO apresentado para seleção.  

https://goo.gl/RrHqje
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b) Não serão aceitos em outros formatos para entrega da documentação a não ser aquela estabelecida 
por meio do Edital. 

c) Substituições no projeto serão autorizados desde que sejam requeridos por meio de ofício e/ou e-
mail e sejam compatibilizadas por item de igual pontuação obtida e mantido o alcance proposto.  

d) As substituições permitidas nos subitens acima, somente serão analisadas se solicitadas em até 5 
(cinco) dias úteis antes do início da execução do projeto, cabendo à Belotur apreciar o pedido de 
forma justificada. As solicitações que forem entregues fora do prazo estabelecido serão 
automaticamente desconsideradas. 

- Caberá ao Proponente responsabilizar-se civil, penal e administrativamente, pelos danos porventura 

causados a terceiros ou a própria BELOTUR, em virtude de dolo ou culpa de seus representantes, preposto ou 

empregados, na execução direta ou indireta do projeto.  

- Será vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos, bem como de partidos políticos e/ou candidatos a cargos políticos nas 

esferas federal, estadual e municipal. 

- Prestar contas à Belotur acerca dos recursos recebidos, nos termos do manual de prestação de contas da 

Belotur, sendo que, o proponente não apresentando a prestação de contas conforme PROJETO SUBMETIDO 

e eventuais alterações aprovadas obrigar-se-á a devolver os recursos recebidos, conforme estabelecido no 

manual de prestação de contas. 

- Garantir que todos os PROTOCOLOS DE HIGIENE E SEGURANÇA sejam tomados e utilizados pela equipe, 

colaboradores, participantes e todos os envolvidos na gravação/transmissão para resguardo da transmissão 

do vírus COVID-19.  

5.6. Sobre as Categorias propostas 

O edital proposto possui sistemática de categorias para que os projetos sejam enquadrados conforme seus 

objetivos e características. Foram idealizadas 2 (duas) categorias de eventos na modalidade online.  

Os valores limites para subvenção dos projetos inseridos na Categoria A e B, bem como as despesas passíveis 

de custeio serão delimitadas nos próximos itens deste Termo de Referência.  

a) Categoria A - R$ 20.000,00 (vinte mil reais): serão contemplados 30 (trinta) eventos na modalidade 
online.  

b) Categoria B - R$ 10.000,00 (dez mil reais): serão contemplados 90 (noventa) eventos na modalidade 
online.  
 

5.7. Dos alinhamentos necessários dos projetos inscritos  

Os eventos na modalidade online devem estar alinhados com o posicionamento turístico do destino - Belo 

Horizonte Surpreendente e apoiar a comercialização da atividade turística e da gastronomia (em razão da 

designação da cidade como Cidade Criativa da Gastronomia, pela UNESCO).  

5.7.1 Sobre os eventos na modalidade online 

Podemos considerar como um evento qualquer acontecimento que reúna pessoas em um espaço físico em 

torno de um objetivo. Ou seja, os eventos consistem  como “todos os acontecimentos previamente 

planejados, organizados e coordenados de forma a contemplar o maior número de pessoas em um mesmo 

espaço físico e temporal, com informações, medidas e projetos sobre uma ideia, ação ou produto, 

apresentando os diagnósticos de resultados e os meios mais eficazes para se atingir determinado objetivo.” 
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A medida preventiva do distanciamento social acarretou, como resultado o cancelamento e adiamento de 

eventos, espetáculos, feiras e congressos presenciais. Assim, uma das estratégias mais eficientes em tempos 

de pandemia e que fazem parte da transformação digital em prol da promoção do destino é a realização de 

eventos online.  

O evento online é uma mídia distribuída pela internet usando tecnologias como streaming, on demand, 

digital talks, cursos, seminários, workshops, palestras, conferência online, webinar, meetups e transmissão ao 

vivo. Seu conteúdo pode ser transmitido em tempo real ou a partir da liberação de acesso de um conteúdo já 

gravado. Os eventos online são versáteis, podendo ser usados para engajar o público-alvo, desenvolver 

equipes ou atrair novos negócios.  

Objetiva-se por meio desta categoria fomentar e apoiar a realização de eventos online que estimulem e 

apoiem a atividade turística e dos setores relacionados em Belo Horizonte (inclusive nas ações de 

retomada), nos seguintes segmentos - lazer e entretenimento, negócios (corporativos), educacionais e 

promocionais da cidade (história, produtos, experiências e atrativos).  

5.7.2 Sobre o apoio à Comercialização do Turismo 

A atividade turística está diretamente relacionada à prestação de um serviço, tornando-se muito difícil 

separar a fase da estruturação e distribuição do produto turístico da fase de comunicação. Assim, é comum 

que as duas fases estejam unidas, sob a denominação de comercialização turística.  

A comercialização da atividade turística de um destino é realizada por um grupo de profissionais, empresas e 

entidades denominadas cadeia produtiva do turismo ou trade turístico. A execução de tais atividades 

comerciais exige profissionais e serviços qualificados, infraestrutura adequada, informações seguras e 

precisas, além da articulação junto aos mercados e redes de cooperação.  

É através da comercialização turística que um destino, produtos e serviços se tornam conhecidos nos 

mercados e junto aos públicos alvo. Cabe ao poder público estratégicas para atuação em apoio à 

comercialização (ou atividade) de tais profissionais.  

A pandemia do coronavírus mudou a dinâmica da economia e em meio às medidas de restrições que visam 

minimizar a disseminação do vírus, empresas que não estão enquadradas como produtos e serviços 

essenciais sofrem o impacto com a diminuição da atividade econômica. 

Inegavelmente, um dos segmentos que mais está sofrendo é o do turismo, setor que promove constante 

movimentação de pessoas na medida em que gera inúmeras oportunidades de negócios, tanto para grande 

quanto para pequenas e micro empresas, que podem desenvolver suas atividades comerciais turísticas como 

operadores e agentes de viagens, turismo receptivo, no setor hoteleiro, ou como guias de turismo. 

Diante desse “novo normal” do turismo no Brasil e no mundo, a cadeia produtiva do turismo precisa se 

reinventar e proporcionar elementos atraentes, criativos, com novos protocolos de higiene e segurança  para 

atrair o público para um destino específico e assim aos poucos retomar e reaquecer o mundo do turismo. 

Assim, os projetos propostos devem apoiar a reestruturação, qualificação e apoiar a comercialização dos 

serviços e produtos turísticos oferecidos pela cadeia produtiva do turismo de Belo Horizonte diante do 

cenário pós pandemia e processo de retomada - gradativa e segura - das atividades. Deverão apresentar 

propostas consistentes que apoiem e valorizem a cidade e o que é produzido localmente, promovam 

produtos e segmentos e fortaleçam os protocolos sanitários e de segurança.  
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5.7.3 Sobre o apoio à comercialização da gastronomia 

Se é verdade que todos os povos têm na cozinha um elemento importante de sua identidade, nem todos a 

exploram como pilar central na construção de sua imagem, como ocorre em Minas Gerais.  

Belo Horizonte é uma jovem capital, com apenas 122 anos. Foi edificada por pessoas que trouxeram consigo 

suas tradições, seus saberes na gastronomia, concebendo a cidade como a maior vitrine de toda a cultura e 

diversidade gastronômica do estado de Minas Gerais.  

A diversidade gastronômica da capital mineira ultrapassou as suas fronteiras e hoje agrada os paladares mais 

sofisticados. Uma cidade que esbanja criatividade, valoriza ingredientes e produtores locais. Toda essa oferta 

pode ser experimentada nos tradicionais botecos, restaurantes especializados, em experiências e tours 

gastronômicos e nos mais diversos festivais e eventos gastronômicos que fazem parte do cotidiano da 

cidade. 

A gastronomia na cidade demonstra autenticidade e representatividade cultural o que acarreta na pujança 

econômica da cadeia e promove o desenvolvimento socioeconômico local. Em termos de marketing do 

destino, a Gastronomia é considerada segmento prioritário e indutor da atividade turística em Belo 

Horizonte.  

Em outubro de 2019, depois de um longo processo colaborativo, Belo Horizonte foi designada pela UNESCO 

como Cidade Criativa da Gastronomia. Ao participar desta distinta rede, Belo Horizonte tem a oportunidade 

de participar de uma rede internacional de cooperação, de projetos estratégicos em âmbito nacional e 

internacional, fomentar a indústria criativa local, oportunizar negócios, compartilhar as melhores práticas e 

políticas públicas de desenvolvimento sustentável e de inclusão social, além de tornar a cidade referência no 

Turismo Gastronômico. 

O setor gastronômico de Belo Horizonte sofreu consideráveis perdas no processo de isolamento social - 

precisou conter custos, criar novas estratégias de atuação e implementar novas ofertas e formatos para 

atender aos consumidores.   

Assim, os projetos deverão apresentar propostas que promovam Belo Horizonte como Cidade Criativa da 

Gastronomia e atuem sinergicamente na consolidação do Turismo Gastronômico na cidade. 

5.8. Da pontuação mínima de cada Categoria 

Para concessão de auxílio financeiro, os projetos inscritos deverão atingir pontuação mínima de:  

- 22 (vinte e dois) pontos no total de 37 (trinta e sete) pontos para a Categoria A (60%);  

- 18 (dezoito) pontos no total de 37 (trinta e sete) pontos para a Categoria B (50%);  

 

6. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A - Belotur 

Gestor: Leonardo Nunes 

Matrícula: 080031 

Gestor Fiscal: Ana Gabriela Milagres Moreira Baêta Ale  

Matrícula: 1004-1   
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7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA 

Os anexos deste Termo de Referência indicarão como as propostas deverão ser apresentadas e quais são os 

critérios de avaliação. 

7.1    Da Avaliação Técnica 

A Comissão Técnica de Avaliação procederá à análise dos materiais postados, visando à seleção e julgamento 

dos projetos inscritos, utilizando o princípio do julgamento objetivo, seguindo os critérios e respectivos 

documentos comprobatórios estabelecidos no ANEXO – CRITÉRIOS deste Termo de Referência. 

Serão DESCLASSIFICADOS os projetos inscritos que não atendam às exigências técnicas. 

Em caso de empate serão considerados os projetos inscritos de maior pontuação nos critérios e de acordo 

com a seguinte ordem: Ações de Apoio à Comercialização do Turismo, Divulgação do Destino Belo Horizonte, 

Plano de Divulgação do Evento e Ações de Sustentabilidade (ANEXO – CRITÉRIOS). Permanecendo o empate, 

será feito um sorteio público, previamente agendado. 

As propostas técnicas deverão ser enviadas para análise conforme o modelo do ANEXO – PROJETO e ANEXO 

– PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS ELEGÍVEIS, deste Termo de Referência.  

Encerrada a análise das propostas, o resultado da CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR será publicada área de 

serviços ao cidadão da Belotur (https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur) e no Diário Oficial do Município de 

Belo Horizonte – DOM juntamente com o resultado da HABILITAÇÃO JURÍDICA. 

A publicação da CLASSIFICAÇÃO mencionada no item anterior não corresponderá à ordem de classificação 

final, uma vez que os critérios de desempate ainda não foram analisados e serão apreciados somente após o 

julgamento dos recursos. 

Após a publicação do Resultado Preliminar será aberto o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da 

publicação, para interpor recurso dirigido ao Presidente da BELOTUR. 

Os recursos deverão ser formalizados por escrito, contendo o nome do projeto e numero deste edital 

(005/2020), devidamente fundamentados, assinados pelo proponente e enviados para o e-mail 

licitacoes.belotur@pbh.gov.br.  

Os recursos serão analisados pela Comissão que praticou o ato recorrido e, caso mantida a decisão, 

submetidos ao julgamento final da Presidência da BELOTUR. 

7.2    Diligência 

É facultada à Comissão técnica ou autoridade superior, em qualquer fase do Edital, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

8. DO AUXÍLIO FINANCEIRO 

8.1 O valor do auxílio financeiro concedido, será de acordo com aquele estabelecido para a categoria em que 

o Projeto foi contemplado, Item 3 deste Termo de Referência. 

8.1.1 O valor do auxílio financeiro concedido fica também limitado ao “total em despesas elegíveis” 

apresentadas pelo proponente no “ANEXO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS ELEGÍVEIS”, 

quando da inscrição no edital. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
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8.2 Não havendo a quantidade suficiente de Projetos classificados em uma determinada categoria, o valor 

excedente poderá, a critério da Belotur, ser redistribuído, desde que respeitado o limite global financeiro 

especificado no Item 3, bem como observadas outras regras deste Termo de Referência. Em caso de 

realocação de recursos, deverá ser seguida a seguinte ordem:  

a) Será contemplado com o auxílio financeiro, em razão de recurso excedente, o proponente melhor 

classificado na categoria em que houver o maior número de proponentes classificados e não contemplados.  

b) Após a concessão do auxílio financeiro ao proponente da alínea anterior e ainda haja recurso excedente, 

haverá nova redistribuição seguindo os mesmos critérios acima. 

8.3 Ocorrendo desistência ou impossibilidade de realização do projeto por algum proponente aprovado, o 

auxílio financeiro poderá ser destinado aos projetos da lista de classificação do resultado final, observada a 

ordem decrescente de pontuação e o prazo de abrangência. A desistência deverá ser formalizada, por 

escrito, assinada pelo proponente, ainda que transmitida por meio digital.  

8.4 O auxílio financeiro referente à categoria pretendida, deverá ser destinado EXCLUSIVAMENTE para as 

seguintes contratações, de acordo com os itens abaixo: 

 Publicidade e Propaganda/Produção Material/Tecnologia 
 

I. Produção de material multimídia, audiovisual e streaming vídeo; 

II. Produção de material e conteúdo digital; 

III. Serviço de registro fotográfico e/ou filmagem profissional; 

IV. Aquisição de banco de imagens relacionados ao destino Belo Horizonte, seus produtos e segmentos 

prioritários (Gastronomia) - desde que sejam utilizados para a execução do objeto; 

V. Criação de vídeo promocional; 

VI. Produção e veiculação em mídia digital (impulsionamento de campanhas de marketing); 

VII. Contratação de Banner, backdrop, plotagem de estruturas ou outros materiais gráficos que irão 

compor o cenário;  

VIII. Custeio de aplicações e ferramentas tecnológicas para plataformas online (sites e/ou mobile); 

IX. Locação de placas de captura de áudio e vídeo; 

X. Veiculação de publicidade em jornais e revistas - mídia online; 

XI. Produção e veiculação de publicidade em mídia televisiva. 

 

 Equipamentos, Estrutura e Serviços 

 

XII. Locação de espaços destinados à execução do objeto, tais como: auditórios, centro de convenções e 

salões (não será considerado como locação de espaços pagamentos a aluguéis de imóveis 

pertencentes à Administração Pública Municipal); 

XIII. Locação de barracas, estandes e/ou tendas para montagem de cenário (podendo incluir o 

pagamento o desenvolvimento do projeto cenográfico);  

XIV. Locação de mobiliário (mesas, cadeiras, totens, aparadores, estruturas de ambientação, paisagismo 

e decoração); 

XV. Locação de estruturas necessárias para a montagem do evento (grades, box truss, tablado, praticavel 

entre outros itens de acordo com o projeto cenográfico e de combate à incêndio); 

XVI. Locação de equipamentos de vídeo, imagem, informática e multimídia;  

XVII. Locação de equipamentos de iluminação; 

XVIII. Locação de equipamentos de sonorização; 
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XIX. Custeio de especialista na elaboração do projeto, gestão e prestação de contas, objeto deste 

edital, limitados a 10% (dez por cento) do valor total concedido do auxílio financeiro para todos os 

serviços; 

XX. Pagamento de serviços especializados (Diretor de corte, Técnico de áudio/som, Operador de 

câmera, Técnico de streaming, Roadie, tradutor de Libras entre outros profissionais necessários 

para a produção do evento online proposto), limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

total concedido do auxílio financeiro para todos os serviços; 

XXI. Serviços de Limpeza - Medidas protetivas de combate à disseminação do Coronavírus (com materiais 

de higienização como álcool 70%, tapetes higienizadores) - desde que coerentes com o projeto 

proposto; 

XXII. Pagamento de serviços de especializados de empresas de Turismo, devidamente cadastradas no 

Ministério do Turismo, como por exemplo: formatação de produtos e experiências turísticas de Belo 

Horizonte; capacitações sobre Turismo, entre outros.  

XXIII. Pagamento de diárias de guias de turismo, desde que devidamente cadastrados no Ministério do 

Turismo; 

XXIV. Pagamento de cachê, tais como: artistas, palestrantes, painelistas, mediador, especialista técnico, 

chef de cozinha para atuação em ação no evento e que faça parte da programação). 

 

8.5 Não serão consideradas como despesas elegíveis aquelas inerentes ao funcionamento da empresa 

proponente, sendo vedada a emissão de qualquer nota fiscal ou fatura em favor do próprio proponente e do 

seu quadro societário. 

8.6 NÃO SERÃO ACEITAS como despesas elegíveis pagamento de despesas relacionadas a taxas municipais 

da Prefeitura de Belo Horizonte. 

8.7 O repasse financeiro será depositado em parcela única em até 30 (trinta) dias após assinatura do 

contrato, desde que aprovadas pela Gerência de Marketing Turístico. O pagamento ocorrerá diretamente na 

conta corrente do proponente contemplado sendo vedado o depósito em contas de titularidade de terceiros. 

8.8 O proponente cujo projeto for contemplado estará sujeito às penalidades previstas no art. 117 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da BELOTUR, em virtude da inexecução total ou parcial do 

projeto ou, ainda, pela execução do projeto em desacordo com a descrição contida na proposta avaliada pela 

Comissão Técnica de Avaliação, obrigando-se a devolver os recursos recebidos atualizados de acordo com a 

legislação vigente à época em que se realizar a respectiva quitação. 

8.9 O auxílio financeiro em questão constitui ganho eventual oferecido publicamente e, nessa condição, não 

caracteriza receitas integrantes das denominadas contribuições sociais que compõem o orçamento de 

seguridade social. 

8.10 Por se tratar de um edital para apoio a eventos de potencial turístico, na modalidade online, o projeto 

deverá contemplar e custear, obrigatoriamente, 8% (oito por cento) do valor do auxílio financeiro em 

serviços e insumos ofertados por empresas e profissionais do Turismo, como por exemplo:  agências de 

viagem e receptivos, bares e restaurantes, hotéis, Guias de Turismo, entre outros, constantes da Planilha das 

Despesas elegíveis. 

 

8.11 Ainda dentro da Planilha das Despesas elegíveis, de forma a incentivar o processo de retomada e 

movimentar a cadeia produtiva de Belo Horizonte, o proponente deverá contratar o mínimo de 25% (vinte e 

cinco por cento) do auxílio financeiro em serviços, produtos e ou atividades locais. 
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9. DAS CONTRAPARTIDAS 

 

Os proponentes que receberem o auxílio financeiro da BELOTUR, deverão obrigatoriamente cumprir como 

CONTRAPARTIDA:  

- Disponibilizar, caso seja de interesse da BELOTUR, espaço para que o Trade Turístico atue na 
prestação de Informações Turísticas e acerca de protocolos sanitários do setor e correlatos, este 
último em razão da Pandemia causada pelo Coronavírus;  

- Autorizar o acesso de pesquisadores parceiros ou do Observatório do Turismo de Belo Horizonte a 
todos os dados do evento, caso a BELOTUR tenha interesse e condições técnicas para realizar a 
aplicação de pesquisa; 

- Em caso de evento online em que for feita a inscrição, fornecer: dados de origem e perfil do inscrito 
para fins de fiscalização da abrangência e das estratégias da atuação do turismo municipal;  

- Disponibilizar as métricas de alcance do Plano de Mídia proposto;  
- Autorizar que startups/empreendedores parceiros da Belotur possam, em comum acordo, aplicar 

testes de soluções compatíveis com as características dos projetos apresentados nos eventos 
habilitados, sem ônus ao proponente;  

- Disponibilizar à BELOTUR acesso completo ao evento para fins de avaliação e fiscalização; 
- Promover e valorizar espaços de interesse turístico (segmentos turísticos, atrativos e roteiros), 

produtos e insumos locais;  
- Fortalecer e apoiar o segmento Gastronômico por meio da disseminação de iniciativas, projetos, 

produtos e experiências locais, bem como da designação de Belo Horizonte como Cidade Criativa da 
UNESCO, pela Gastronomia;  

- Ceder conteúdo técnico e informativo produzido para fins de qualificação da cadeia produtiva do 
Turismo de Belo Horizonte;  

- Ceder banco de imagens do destino Belo Horizonte para integrantes da cadeia produtiva do turismo 
de Belo Horizonte para elaboração de materiais promocionais.   

Para fins de registro, transparência e Prestação de Contas, a chancela do presente Edital consiste em 

“Patrocínio”. No entanto, em razão das vedações do período eleitoral, conforme resolução 23.606 do TSE , 

ficam PROIBIDAS NESTE EDITAL a veiculação das marcas institucionais (PBH e Belotur), bem como a marca 

do destino BELO HORIZONTE SURPREENDENTE em quaisquer mídias impressas e/ou digitais , menção de 

apoio ou Patrocínio durante o evento ou quaisquer transmissões feitas, além de menção em releases e 

newsletters. 

Caso o Proponente não realize as ações de contrapartidas descritas acima, a BELOTUR aplicará as medidas 

administrativas e judiciais cabíveis. Após finalização do prazo para a prestação de contas, notificará o 

proponente que ficará automaticamente suspenso da participação de novos pleitos junto a BELOTUR e a 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, durante o período de um ano, contados a partir da data de 

notificação. 

a) Em caso de descumprimento parcial, ou seja, a realização das contrapartidas de forma inadequada 

e não prejudicial ao projeto, após todas as justificativas apresentadas e análise da BELOTUR, poderão 

ser aplicadas medidas compensatórias, alinhadas com o proponente. 

b) Os  projetos serão fiscalizados a fim de que se garanta a execução, bem como da entrega das 

contrapartidas previstas e alinhadas. 

 

10. PRAZO DE ABRANGÊNCIA – PERÍODO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO 
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O presente processo de seleção contempla os projetos a serem realizados no período de 22/08/2020 a 

31/10/2020. 

11. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

As regras que serão aplicadas referente ao Processo de Prestação de Contas serão definidas pela Gerência de 

Administração e Logística, da Diretoria de Administração e Finanças da Belotur. 

A prestação de contas deverá seguir fidedignamente as orientações constantes do Edital a ser publicado em 

até 30 (trinta) dias corridos após a conclusão da realização do PROJETO para entregar a prestação de contas à 

BELOTUR.   Caso o pagamento do auxílio financeiro ocorra após a realização do projeto, o prazo estipulado 

fica estendido por igual período, ou seja, 30 (trinta) dias após o recebimento do auxílio. 

Os proponentes deverão apresentar relatório técnico das atividades realizadas, conforme projeto inscrito, e 

demais documentos para prestação de contas de auxílio financeiro, observando o MANUAL DE PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DA BELOTUR. 

- As despesas deverão ser realizadas exclusivamente em conformidade com o MANUAL DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA BELOTUR; 

- Os MANUAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA BELOTUR E A PLANILHA DE NOTAS FISCAIS estão 

disponibilizados no portal https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/licitacao e poderão ser 

disponibilizados, de forma eletrônica, no ato da assinatura do Contrato de Concessão de Auxílio 

Financeiro, através do e-mail: licitacoes.belotur@pbh.gov.br. 

- A Planilha de Notas Fiscais é item obrigatório e deverá ser entregue impressa na prestação de 

contas e por meio eletrônico para o e-mail: pesquisa.belotur@pbh.gov.br com a seguinte descrição 

no assunto: “Edital de Subvenção XXXXXX - NOME DO PROJETO”.  

- Não serão admitidos comprovantes relativos a despesas realizadas fora do período previsto para 
aplicação dos recursos. 

- A(o) Beneficiária(o) deverá abrir, preferencialmente, uma conta corrente específica/exclusiva para 
recebimento do auxílio financeiro, não sendo permitida a movimentação de recursos de outras 
fontes ou de outro Contrato. 

- A não abertura de conta bancária específica não dispensa a obrigatoriedade de apresentação de 
extrato bancário evidenciando os débitos, créditos e os rendimentos de aplicação financeira, 
conforme previsto no art. 121, Parágrafo único do Decreto 10710/2001. 

 

O proponente que não cumprir com as obrigações estipuladas neste Termo de Referência, e no instrumento 

a ser publicado ou cujo relatório final de prestação de contas não for aprovado será considerado 

inadimplente e terá inscrição do débito decorrente na dívida ativa do Município, depois de concedido 

prazo para exercício da ampla defesa e contraditório, independente de demais providências de natureza 

administrativa e judicial cabíveis. 

Compete ao titular do órgão ou da entidade gestora dos recursos repassados, a aprovação da prestação de 

contas. 

Após a aprovação do projeto, constatada a necessidade de alteração na composição orçamentária e 

financeira dos gastos, mas sem prejuízo do contexto inicial ou danos ao erário público, conforme ANEXO - 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS ELEGÍVEIS, o proponente encaminhará um Ofício à BELOTUR, aos 

cuidados da Diretoria Administrativa e Financeira, a ser entregue dentro de um envelope devidamente 

identificado, INFORMANDO AS ALTERAÇÕES E O QUE AS MOTIVARAM, ACOMPANHADAS DAS DEVIDAS 

https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/licitacao
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
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JUSTIFICATIVAS PARA ANÁLISE E POSSÍVEL APROVAÇÃO. O PROPONENTE DEVERÁ ATENTAR-SE PARA NÃO 

PROPOR ALGO QUE SEJA CONFLITANTE rua CONTRADITÓRIO QUANTO AOS EFEITOS DA ALTERAÇÃO 

PROPOSTA E O SEU PEDIDO INICIAL NO CONTEXTO GERAL. Por fim, a documentação a ser encaminhada 

deverá estar assinada/rubricada em todas as vias pelo responsável / representante legal do proponente. 

Serão aceitos na prestação de contas diferenças de no máximo 5% dos valores das despesas elegíveis 

constantes no ANEXO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA aprovado.  

Não sendo utilizado todo o Auxílio Financeiro, o Proponente deverá depositar esse valor na conta bancária da 

BELOTUR, conforme instruções no Manual de Prestação de Contas e apresentar comprovante depósito junto 

a prestação de contas. 

Para todas as despesas do projeto a serem pagas com recursos do Auxílio Financeiro deverão ser 

apresentados 03 (três) orçamentos, a fim de comprovar valor de mercado. 

O proponente que não apresentar a prestação de contas dentro do prazo estipulado obrigar-se-á a devolver 

os recursos recebidos atualizados de acordo com a legislação vigente à época em que se realizar a respectiva 

quitação. O proponente inadimplente, ficará também automaticamente suspenso da participação de novos 

pleitos junto a BELOTUR e do Município de Belo Horizonte até a regularização da situação. A BELOTUR 

tomará as medidas judiciais e administrativas cabíveis até regularização da situação. 

O proponente deverá apresentar na prestação de contas o RELATÓRIO FINAL DO PROJETO INSCRITO, que 

tem por objetivo comprovar a realização do mesmo conforme apresentado no ANEXO - PROJETO e a 

EXECUÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS. O relatório do evento deverá contemplar no mínimo as seguintes 

informações: 

- Fotos e/ou filmagem da montagem, realização do projeto; 

a) Fotos, filmagem e/ou clipping que comprovem que o projeto foi realizado conforme 
apresentado e aprovado; 

b) Comprovação das ações de contrapartidas definidas; 
c) Documentos, informes e objetos relativos à execução física: cartazes, folders, ingressos, 

matérias em jornais, revistas e televisão, vídeos e fotos que comprovam a realização do projeto; 
- Objetivos alcançados; 

a) Público alcançado contendo número de participantes inscritos, mensurando participantes locais e 

turistas; 

- Geração de emprego e renda; 

- Impacto gerado no mercado turístico da cidade; 

- O relatório Final do Projeto Inscrito - ser acondicionado no mesmo envelope contendo a prestação de 

contas; 

O resultado do exame da Prestação de Contas será comunicado ao Proponente por meio de ofício. 

No caso da Prestação de Contas não for aprovada, o Proponente será notificado por meio de ofício e será 

concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização.  

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Das vedações: 
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a) Fica vedado ao beneficiário do auxílio financeiro, objeto deste Termo de Referência, receber 
prestação de suporte ou quaisquer outras formas de insumo que envolva repasse de recurso 
financeiro ou estrutural dos órgãos e entidades municipais, além do valor que fora 
contemplado, na realização do respectivo evento nos termos do Decreto Municipal 14.142/2010 
e posteriores alterações. 
 

b) Fica vedada a inscrição dos proponentes e/ou dos projetos que se encontram com prestações de 
contas irregulares, provenientes de projetos aprovados em editais anteriores da BELOTUR. 

O proponente deverá manter atualizados seus dados cadastrais e do evento proposto enquanto estiver 

participando do processo seletivo. 

Todas as notificações, no que tange ao fluxo processual relativo à prestação de contas, devem ser efetivadas 

de forma oficial por meio de ofício impresso encaminhado à área responsável na BELOTUR. 

O Município de Belo Horizonte e a BELOTUR reservam-se o direito de realizar comunicações, solicitar 

documentos ou informações aos proponentes, por meio eletrônico, exceto as informações ou convocações 

que exijam publicação no DOM. 

O Regulamento de Licitações e Contratos da BELOTUR está disponível em: disponível em 

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1198619 .  

O dispositivo a ser publicado deverá ficar à disposição dos interessados no site oficial do turismo de Belo 

Horizonte (https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/licitacoes-e-editais) .  

Os casos omissos surgidos no dispositivo a ser publicado serão resolvidos pelo Presidente da BELOTUR. 

Belo Horizonte, 09 de julho de 2020.  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1198619
https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/licitacoes-e-editais
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ANEXO II – PASSO A PASSO 

 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A EVENTOS DE POTENCIAL TURÍSTICO 

INTEGRANTE DO PROGRAMA BELO HORIZONTE 4 ESTAÇÕES, NA MODALIDADE ONLINE      

INVERNO E PRIMAVERA: Estações da Tradição, Pluralidade, Inovação e Criatividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSO A PASSO PARA 

INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS 
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1 - ENTRE NO GMAIL COM SEU LOGIN E SENHA 
 

➔ Caso não tenha uma conta GMAIL, será necessário criar uma para a submissão da proposta. 

 
 

2 - NA CAIXA PRINCIPAL DO SEU EMAIL  
 

➔ Clique nos pontinhos ao lado das suas iniciais (canto superior direito), conforme o passo 1. 

➔ Selecione o ícone Drive, conforme o passo 2. 
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3 - DENTRO DO DRIVE 

➔  Clique em " + NOVO" (canto superior esquerdo), conforme o passo 3. 
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➔ Selecione “Pasta”, conforme o passo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Crie uma nova pasta intitulada com o “nome do seu projeto” + “categoria inscrita” A ou B, 

conforme passo 5. 
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➔ Clique duas vezes para abrir sua pasta recém criada. 

 

➔ Em seguida, dentro dessa pasta principal, crie duas novas pastas intituladas como “Habilitação 

Jurídica” e “Habilitação Técnica”, conforme passo 6. 

 

➔ Dentro de cada uma dessas pastas você fará upload (colocará todos os documentos) pertinentes 

à 1. Habilitação Jurídica e 2. Habilitação Técnica, não se esqueça de conferir no Edital publicado 

quais devem estar em qual pasta. A falta de algum documento pode gerar a inabilitação do seu 

projeto. 

 

➔ Você pode fazer upload dos arquivos da seguinte forma: 

 

➔ Clique duas vezes na pasta que você deseja subir os documentos. 

➔ Dentro da pasta escolhida, clique novamente em “+ Novo”, clique em upload de arquivo 

conforme o passo 7. 

 

➔ C

l

i

q

u

e

 

e

m

 



 

40 

“Upload de Arquivo” e selecione os arquivos do seu computador que quer enviar para cada 

pasta e clique em “abrir”, conforme passo 8. 

 

 

➔ Com cada pasta contendo a relação de todos os documentos exigidos para submissão do 

projeto, conforme passo 9, volte para a pasta principal, aquela com o “nome do seu evento e 

categoria”. 
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➔ Dentro da pasta principal, você clicará nos dois bonequinhos (canto superior direito) para a 

submissão do seu projeto, conforme passo 10. 

 

➔ Clique duas vezes nesse ícone e uma janela aparecerá para que você possa submeter o seu 

projeto para os emails solicitados, conforme passo 11. 

 

➔ Não se esqueça você deve enviar seu projeto para os dois emails exigidos pelo Edital: 

apoio.belotur@pbh.gov.br e licitacoes.belotur@pbh.gov.br  

mailto:apoio.belotur@pbh.gov.br
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
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➔ Após escrever os dois emails como mostra o passo 11 acima, você será direcionado para essa 

nova caixa, conforme passo 12. 

 

➔ Escreva o texto no corpo do email como aparece na imagem abaixo e clique em enviar. 

 

ATENÇÃO: Só será aceito a primeira submissão do projeto, nada acrescentado posteriormente ao 

recebimento do email será considerado. 
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ÚLTIMO E MAIS IMPORTANTE PASSO: Após o envio da pasta contendo todos os documentos e arquivos 

da sua proposta você deverá voltar à pasta principal novamente e abrir as configurações de 

compartilhamento e verificar se está compartilhado com os dois emails e transformar o email 

apoio.belotur@pbh.gov.br como proprietário das duas pastas como o passo 13 e 14 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIM 

mailto:apoio.belotur@pbh.gov.br
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ANEXO III - PROJETO 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A EVENTOS DE POTENCIAL TURÍSTICO INTEGRANTE DO 
PROGRAMA BELO HORIZONTE 4 ESTAÇÕES, NA MODALIDADE ONLINE  

INVERNO E PRIMAVERA: Estações da Tradição, Pluralidade, Inovação e Criatividade 

                                                       IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO PARA EVENTOS ONLINE 

NOME DO 
PROPONENTE 

 (Pessoa Jurídica/Física): 

 

CNPJ ou CPF:  

NOME DO EVENTO: (Escreva aqui o nome exato do evento, sem abreviaturas. O nome do evento não poderá sofrer alterações). 

DATA DO EVENTO:  

CATEGORIA 

DE INSCRIÇÃO: 

Categoria A (      ) R$ 20.000,00 

Categoria B (      ) R$ 10.000,00 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL (IS) DA PROPOSTA: 

(Profissional capaz de responder todas as informações relativas ao projeto). 

Nome:  E-mail:  

Telefone:  Celular:  

Endereço 
Completo: 

 

Nome:  E-mail:  

Telefone:  Celular:  

Endereço 
Completo: 

 

PERFIL DO(S) RESPONSÁVEL (IS) DA PROPOSTA: 

Perfil no Instagram:  

Perfil no Facebook:  

Perfil no Youtube:  

Site/Página do evento 

(se houver): 
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Descreva de forma sucinta o mini currículo do (s) responsável (is) da proposta. 

  ⇢  O minicurrículo é como uma carta de apresentação acadêmica e profissional. Ele deve ser escrito na terceira pessoa do 
singular, em parágrafo único, como frases bem elaboradas, e conter por volta de 50 (cinquenta) palavras.  

As informações do minicurrículo devem ser claras e objetivas. 

 

 --->>> Até o limite máximo de 500 caracteres, não ultrapasse a quantidade estipulada. 

SUA ÁREA DE ATUAÇÃO: (Marque suas principais áreas de atuação hoje) 

Setor de Eventos: (    ) Serviços   (     ) Produção/Organização   (     ) Espaço P/ Eventos   (     ) Entretenimento 

(     ) Bar/Restaurante   (     ) Hospedagem   (     ) Agência de Turismo 

 (     ) Atrativo Turístico  (     ) Guia de Turismo  (     ) Consultoria e Marketing Turístico    

  (     ) Startups de Turismo    (     ) Outros (especificar): __________________________ 

TEMA PRINCIPAL DO EVENTO:  

(     ) Musicais/Show   (      ) Artístico/Cultural   (       ) Gastronomia  (       ) Moda   (        ) Educação 

(     ) Hotelaria/Turismo    (      ) Religioso/Social    (       ) Indústria e Comércio    (        ) Corporativos 

(     ) Técnicos/Científicos  (      ) Esporte/Lazer   

(      ) Outros (especificar): ______________________________________ 

 

FORMATO DO EVENTO ONLINE: 

   Lives:  (      ) Show          (       ) Entrevista        (        ) Palestra/Conferência          (      ) Debate          (      ) Seminário 

(     ) Webinars      (     ) Workshops        (      ) Cozinha - Show (Gastronomia)         (       ) Curso/Aula Online   

(        ) Outros (especificar):    ___________________________ 

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO: 

Descreva a íntegra do projeto; qual a sua proposta: O que é o seu projeto? Quem participa? Como pretende realizá-lo 
(formato)? Quais sãos os diferenciais? 

 --->>> Até o limite máximo de 3000 caracteres, não ultrapasse a quantidade estipulada. 
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OBJETIVOS: 

Descreva o objetivo geral e os objetivos específicos do projeto, isto é, a apresentação sintética daquilo que se quer atingir 
com o projeto. Os objetivos gerais são os alvos de maior abrangência, respondem à pergunta: “Para que?”, "Porque?". Os 
objetivos específicos são alvos concretos que se busca alcançar no âmbito do projeto, respondem à pergunta: “O que o 
projeto deseja alcançar?”.  

--->>> Até o limite máximo de 1000 caracteres, não ultrapasse a quantidade estipulada. 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA, ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DISPONÍVEL PARA A TRANSMISSÃO: 

Descreva os itens importantes que você utilizaria na sua proposta para transmitir o evento como um todo. Estrutura do 
evento, equipamentos de gravação, plataforma utilizada, marca de celular/câmera, velocidade da internet, se é wi-fi, se o 
espaço é aberto ou fechado, como é a iluminação do local, etc. 

 

Descreva também todos os PROTOCOLOS DE HIGIENE E SEGURANÇA que serão utilizados para que a equipe, 
colaboradores, participantes e todos envolvidos no seu evento online estejam resguardados contra o contágio do vírus 
COVID-19. 

 --->>> Até o limite máximo de 2500 caracteres, não ultrapasse a quantidade estipulada. 

PÚBLICO DO EVENTO: 

 (      ) Infantil          (       ) Juventude        (        ) Adulto          (      ) Terceira Idade          (      ) Todas Idades 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 

Apresente a programação completa do evento na tabela abaixo.  

Descreva as ações com respectivas datas e horários de realização 

Adicionar abaixo o perfil(is) de todo(s) o(s) artista(s), palestrante(s), articulador(es), mediador(es), chefs que irão atuar na 
programação do evento. 

Perfil Público dos Participantes da Programação 

Instagram __________,  __________,  __________,  __________. 

Facebook __________,  __________,  __________,  __________. 

Twitter __________,  __________,  __________,  __________. 

Linkedin __________,  __________,  __________,  __________. 

Blog/Página (pessoal/ profissional) __________,  __________,  __________,  __________. 

 

 

Data Ação Descrição da Ação Horário Início Horário Término: 
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(dd/mm/aa)   (hh:mm) (hh:mm) 

(dd/mm/aa)   (hh:mm) (hh:mm) 

(dd/mm/aa)   (hh:mm) (hh:mm) 

(dd/mm/aa)   (hh:mm) (hh:mm) 

Duração do Evento:  

(     ) 1 Dia               (      ) 2 dias ou mais                

Cobrança na Programação do Evento:  

Dentro da programação do seu evento online haverá algum tipo de cobrança exclusiva para alguma programação 
específica (mentoria, palestra, conversa, entrevista). Em caso afirmativo, detalhe a ação: 

 (       ) Não, evento totalmente gratuito. 

 --->>> Até o limite máximo de 1000 caracteres, não ultrapasse a quantidade estipulada.   

Edições do Evento: 

Esse evento JÁ FOI REALIZADO anteriormente PRESENCIAL OU ONLINE? 

(      ) Nenhuma edição realizada presencial e/ou online 

(      ) 1 ou mais edições já realizadas no formato presencial e/ou online 

(Em caso de uma ou mais edições realizadas no formato ONLINE ou PRESENCIAL comprove ANEXO com imagens, links, 
fotos ou documentos que garantam a sua efetiva realização). 

PLANO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO (Meio de Divulgação): 

Apresentação de Plano de mídia/divulgação, destacando os meios e a abrangência que serão utilizados para realizar a 

Comunicação do Evento. 

Meio/ 
Ação:  

Detalhamento das ações de divulgação e promoção do evento:  Anúncio Pago:  Abrangência:  

Ex.: Instagram Impulsionamento durante X dias para o público alvo. Sim Regional 

Ex.: Parceria Com o canal “XYZ” do Youtube para anúncio do evento. Não Local 

Ex.: Spot de 
Rádio  

Divulgação de 30” na rádio “WFM” durante x dias. Sim Regional 

    

    

Alcance do Evento Online: (Qual é a sua estimativa de visualizadores no seu evento online?) 

(     ) Até 300   (      ) de 301 a 500   (       ) de 501 a 1000   (      ) Acima de 1001 
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Justifique a estimativa de público do evento (porque você acredita que o evento seja capaz de atrair o público acima): 

 ------>>> Até o limite máximo de 400 caracteres, não ultrapasse a quantidade estipulada. 

*Esse item será auditado na prestação de contas. 

 SUSTENTABILIDADE, ACESSIBILIDADE E CIDADANIA 

Dentro do seu evento online haverá tratativa ou ação estratégica à algum desses eixos específicos? (Sustentabilidade, apoio a 
produção local, acessibilidade, promoção a cidadania). Se sim, descreva em que consiste a tratativa/ação. 

 ------>>> Até o limite máximo de 1000 caracteres, não ultrapasse a quantidade estipulada. 

AÇÕES DE APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DO TURISMO 

Seu evento realizará apresentação e/ ou comercialização de produtos, serviços, atividades exercidas por empresas e 
profissionais da cadeia produtiva do turismo local. 

 ------>>> Até o limite máximo de 1000 caracteres, não ultrapasse a quantidade estipulada. 

DIVULGAÇÃO DO DESTINO BELO HORIZONTE 

Como seu projeto pretende contribuir para a divulgação do destino Belo Horizonte dentro do formato online? 

 ------>>> Até o limite máximo de 1000 carateres, não ultrapasse a quantidade estipulada. 

DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE 

  

Eu,___________________________, responsável pela apresentação do presente projeto, residente e domiciliado na 
______________, portador da cédula de identidade nº _________________ e CPF ______________, declaro sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa nos termos da legislação vigente, a veracidade das informações aqui 
prestadas.  

 

DECLARO AINDA ASSUMIR A RESPONSABILIDADE DE EXECUTAR INTEGRALMENTE E FIDEDIGNAMENTE NO ANEXO I - 
PROJETO PROPOSTO INDEPENDENTE DO VALOR DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO PELA BELOTUR, INCLUINDO 

TODAS AS AÇÕES E SEUS SUBITENS.  

 

COLAR IMAGEM DA ASSINATURA OU INSERIR A ASSINATURA DIGITAL DO RESPONSÁVEL 

_____________________________________________________ 

NOME DO PROPONENTE / CNPJ  

_____________________________________________________ 
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ANEXO IV – CRITÉRIOS 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A EVENTOS DE POTENCIAL TURÍSTICO INTEGRANTE DO 
PROGRAMA BELO HORIZONTE 4 ESTAÇÕES, NA MODALIDADE ONLINE  

INVERNO E PRIMAVERA: Estações da Tradição, Pluralidade, Inovação e Criatividade 

** Para fins de orientação, não precisa ser entregue.  

CRITÉRIOS TÉCNICOS – Na avaliação destes critérios, serão atribuídos 37 (trinta e sete) pontos, 

distribuídos conforme descrição abaixo.  

 

I. Apresentação, objetivos e estrutura do projeto: 06 (seis) pontos  

a) Relativo à apresentação do projeto: Avalia a qualidade da redação do projeto, a clareza e 

objetividade da proposta, entendida como a capacidade de comunicar o projeto com uma linguagem 

direta, sem rodeios ou preciosismos, em ordem exata facilitando a percepção rápida das ideias expostas 

no texto com suficiência de informações. 

b) Relativo aos protocolos de segurança e toda estrutura empregada: Avalia a capacidade de execução 

do projeto pelo proponente por meio dos protocolos de higiene e segurança utilizados a fim de 

resguardar todos os envolvidos contra o contágio do vírus COVID-19. Além disso, toda estrutura do evento, 

no que diz respeito à transmissão do mesmo como um todo, estrutura do evento, equipamentos de 

gravação, plataforma, tecnologia utilizada e etc. 

➔ A pontuação deste critério será a média aritmética simples das notas concedidas pelos 

avaliadores da Comissão Técnica de Avaliação.  

 

II. Viabilidade de execução do projeto: 15 (quinze) pontos  

a) Relativa à toda programação: Avalia a capacidade de execução do projeto pelo proponente por meio 

de toda o cronograma, programação compatível, duração, edições, plano de divulgação e alcance 

esperado para a realização do evento online. 

b) Relativa à planilha orçamentária: Avalia a capacidade de execução do projeto pelo proponente por 

meio do orçamento apresentado. Entende-se como financeiramente viável uma proposta orçamentária 

que: 

i. apresente coerência entre as ações propostas e o orçamento aventado; 

ii. esteja coerente com a programação apresentada. 

iii. especifique todos os itens de despesa necessários para a completa execução do projeto; 

iv. esteja condizente com os valores praticados no mercado; 

v. tenha obrigatoriamente 8% por cento de serviço, produtos e/ou atividades exercidas por empresas e 

profissionais da cadeia produtiva do turismo local, compatível com as despesas elegíveis. 
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vi. tenha no mínimo 25% por cento do total de serviços, produtos e/ou atividades contratados com 

fornecedores de Belo Horizonte, compatível com as despesas elegíveis.  

➔ A pontuação deste critério será a média aritmética simples das notas concedidas pelos 

avaliadores da Comissão Técnica de Avaliação.  

  

III - Promoção de Belo Horizonte, ações estratégicas e apoio a comercialização do turismo: 16 

(dezesseis) pontos 

a) Relativo à promoção e apoio à comercialização do turismo: Avalia o empenho do projeto em 

promover Belo Horizonte dentro do seu evento contribuindo para a divulgação do destino, ações 

objetivas com atores do turismo local, ações estratégicas a eixos específicos quais sejam: 

sustentabilidade, apoio a produção local, acessibilidade e promoção à cidadania. 

b) Relativo às ações estratégicas do projeto como um todo: Avalia a qualidade do projeto, como a 

coerência entre o conceito (natureza do projeto), ao demonstrar em seu conteúdo (ações estratégicas e 

propostas) que atendam às seguintes características: 

i. Exemplaridade: entende-se como exemplar uma ação ou proposta que possa ser reconhecida e 

tomada como referencial dentro do tema de atuação do evento, qual seja: musical/show; 

artístico/cultural; gastronômico; moda; educação; hotelaria/ turismo; religioso/social; indústria e 

comércio; corporativo; técnico/científicos; e de esporte/lazer. 

ii. Relevância: entende-se como relevante uma ação ou proposta que preencha alguma lacuna ou supra 

alguma carência constatada na sua área de atuação. 

iii. Potencial turístico: entende-se potencial turístico, ação ou proposta que articula produtivamente 

com as diversas áreas da cadeia do turismo; que promova informações sobre a cidade, seus atrativos, 

valores naturais, culturais e sociais, além de desenvolver a criatividade para seu segmento, sendo capaz 

de atrair visibilidade local e de fora. 

iv. Continuidade: entende-se como contínuo o modelo de proposta que tenha a capacidade e vocação 

para se tornar uma experiência bem-sucedida de um produto turístico-cultural regular e sustentável, 

seja na migração do formato presencial para online ou o oposto pós pandemia Covid19. 

➔ A pontuação deste critério será a média aritmética simples das notas concedidas pelos 

avaliadores da Comissão Técnica de Avaliação. 
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ANEXO V - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS ELEGÍVEIS 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A EVENTOS DE POTENCIAL TURÍSTICO INTEGRANTE DO 
PROGRAMA BELO HORIZONTE 4 ESTAÇÕES, NA MODALIDADE ONLINE   INVERNO E PRIMAVERA: Estações da 

Tradição, Pluralidade, Inovação e Criatividade 

Planilha orçamentária contendo todas as despesas elegíveis que possam ser custeadas com o auxílio 
financeiro pretendido pelo proponente.  

Todos os itens relacionados nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas elegíveis e seus 
subitens. As despesas que não estiverem em conformidade serão desconsideradas.  

CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NO 
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PELA BELOTUR – N.005 /2020 

Proponente:    

Nome do evento:    

Data do evento:    

Categoria inscrita:    

Valor:    

Contato do responsável técnico pela elaboração da prestação de contas:  

Nome:  

Telefone:  

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

RAZÃO SOCIAL:  
(Escreva aqui o nome exato, sem abreviaturas, da entidade/empresa diretamente 
responsável pelo evento).  

CNPJ:  

Endereço:  Bairro: 

Cidade:  Estado: CEP: 

Tel./Fax (DDD):  Celular (DDD): 

E-mail:  
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Dados Bancários Banco:  Agência: Conta Corrente: 

REPRESENTANTE (S) 

LEGAL (IS): 

(Informe abaixo os dados do(s) representante(s) legal (is) que, conforme Estatuto Social 
do Proponente assinarão o contrato com a BELOTUR caso o projeto seja aprovado).  

1º Representante 

Nome:  

Carteira de Identidade:  Órgão expedidor:  

CPF:  Estado civil:  

Nacionalidade:  Naturalidade:  

Endereço:  Bairro:  

Cidade:  UF:  CEP:  

Telefone:  Celular:  E-mail:  

2º Representante 

Nome:  

Carteira de Identidade:  Órgão expedidor:  

CPF:  Estado civil:  

Nacionalidade:  Naturalidade:  

Endereço:  Bairro:  

Cidade:  UF:  CEP:  

Telefone:  Celular:  E-mail:  

3º Representante 

Nome:  

Carteira de Identidade:  Órgão expedidor:   

CPF:  Estado civil:  

Nacionalidade:  Naturalidade:  

Endereço:  Bairro:  

Cidade:  UF:  CEP:  

Telefone:  Celular:  E-mail:  
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS ELEGÍVEIS 

Item Descrição do produto/serviço 
Quant. 

Unidade 

Valor 
Unitário 

Valor 

 Total 
Período 

Empresa 
contratada é 

sediada em BH? 

Pertence a cadeia 
produtiva de 

turismo local? 

01 
 Aluguel de equipamento 

completo para som 
 3 un  1.000,00  3.000,00   Sim Não 

02  Lona background  
5 m² 

100,00  500,00    Sim Não 

03             

04             

05             

06             

07             

08             

TOTAL EM DESPESAS ELEGÍVEIS:    

 

Declaração do Representante legal do Proponente 

Eu,___________________________, responsável pela apresentação do presente projeto, residente e domiciliado na 
________________________________________________, portador da cédula de identidade nº _________________ e 
CPF _______________, declaro sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa nos termos da legislação 
vigente, a veracidade das informações aqui prestadas.  

 

__________________________       _________________________________________ 
  LOCAL E DATA       PROPONENTE 

_____________________________________________________ 

IMAGEM DA ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL OU INSERÇÃO DA ASSINATURA ELETRÔNICA 

“Observação: Todas as páginas deste anexo deverão ser preenchidos e deverão constar assinatura do 
representante legal, SOB PENA DE INABILITAÇÃO DO PROJETO”.  
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA 
 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A EVENTOS DE POTENCIAL TURÍSTICO INTEGRANTE DO 
PROGRAMA BELO HORIZONTE 4 ESTAÇÕES, NA MODALIDADE ONLINE  

INVERNO E PRIMAVERA: Estações da Tradição, Pluralidade, Inovação e Criatividade 
À 
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTUR 
À atenção da Comissão de Licitação 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

NOME DO EVENTO: (Escreva aqui o nome exato do evento,  
sem abreviaturas). 

DATA / PERÍODO DO EVENTO:  

CATEGORIA INSCRITA  

PROPONENTE(Pessoa Jurídica):  

CNPJ:  

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA PROPONENTE:  

TELEFONES E E-MAIL’S (para fins de comunicação oficial 

 

<Nome completo do representante, sem abreviações>, <nacionalidade>, <estado civil>, <profissão>, portador da 
CI.............................., inscrito no CPF sob o nº ..............................., como representante devidamente constituído da 
empresa ......................................................................inscrita no CNPJ sob o nº ...................................................., sediada 
à .................................................., Bairro ..................................., Município de ........................................... doravante 
denominada proponente, para fins do disposto no item 09 do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020 - EDITAL PARA 
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A EVENTOS DE POTENCIAL TURÍSTICO REALIZADOS NO MUNICÍPIO 
DE BELO HORIZONTE, NA MODALIDADE ONLINE, PELA BELOTUR declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 
Código penal Brasileiro que: 

a) A Proposta Técnica apresentada para participar do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020 - EDITAL PARA 
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A EVENTOS DE POTENCIAL TURÍSTICO REALIZADOS NO MUNICÍPIO 
DE BELO HORIZONTE, NA MODALIDADE ONLINE, PELA BELOTUR foi elaborada de maneira independente pelo 
proponente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020 - EDITAL PARA 
A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, 
NA MODALIDADE ONLINE, PELA BELOTUR, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) O evento...........................................  patrocinado pela BELOTUR por meio do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020 
- EDITAL PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BELO 
HORIZONTE, NA MODALIDADE ONLINE, PELA BELOTUR não poderá receber apoio institucional de outros órgãos da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte nem receber quaisquer concessões de auxílio financeiro, equipamentos ou 
isenção de taxas relativas à realização do evento. 

c) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 
firmá-la. 

Belo Horizonte, ___de _________________de 2020. 

___________________________________________________ 

IMAGEM DA ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL OU INSERÇÃO DA ASSINATURA ELETRÔNICA 

(aplicar o carimbo de CNPJ) 
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ANEXO VII -  MINUTA DE CONTRATO  

 

Processo Administrativo nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

Contrato de Concessão de Auxílio Financeiro que entre si celebram a Empresa Municipal de Turismo S/A – 

BELOTUR, CNPJ nº 21.825.111/0001-98, com sede na Rua Espírito Santo, nº 527, Centro, CEP 30.180-001 - 

Belo Horizonte/MG, neste ato representada por seus Diretores abaixo assinados, doravante denominada 

CONCEDENTE e _________________________________, inscrito no CNPJ nº _________________________, 

sediada no endereço __________________________________________________, na cidade 

_______________________, representada por ________________________________, CPF nº 

____________________, denominada BENEFICIÁRIO, ajustam e firmam o presente CONTRATO, decorrente 

do Chamamento Público 005/2020, em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos 

da BELOTUR, com a Lei Federal nº 13.303/16 e os Decretos Municipais nº 10.710/01, 14.142/10, e 

posteriores alterações, mediante as cláusulas e condições apresentadas abaixo: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1. O objeto consiste na Concessão de Auxílio Financeiro destinado a eventos de potencial turístico 

integrante do Programa Belo Horizonte 4 Estações, na modalidade online , sob as temáticas Inverno 

e Primavera: Estações da Tradição, Pluralidade, Inovação e Criatividade, a serem realizados no 

período de 22 de agosto a 31 de outubro de 2020. 

 

1.2. Integram este instrumento, independente de sua transcrição, o edital de Chamamento Público 

005/2020 e todos os seus anexos, bem como todos os documentos apresentados pelo proponente 

quando da inscrição no referido Chamamento Público.  

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

2.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato serão acobertadas pela (s) seguinte (s) 

dotação (ções) orçamentária (s): 2805.4801.23.695.086.2629.0014.339039.21.0300 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

3.1. Independente do valor total a ser despendido para execução do evento, o valor a ser repassado 

pela BELOTUR será de R$_______________,00 (___________________), referente ao apoio 

concedido por meio do Chamamento Público 005/2020. 

 

3.2. O repasse financeiro será efetuado em uma única parcela, mediante depósito bancário, 

diretamente na conta corrente do Beneficiário, em até 30 (trinta) dias após a assinatura deste 

contrato. 

 

3.3. A BENEFICIÁRIA deverá abrir, preferencialmente, uma conta corrente específica/ exclusiva para 

recebimento do auxílio financeiro, não sendo permitida a movimentação de recursos de outras 

fontes ou de outro Contrato. 

3.3.1. A não abertura de conta bancária específica não dispensa a obrigatoriedade de apresentação 

de extrato bancário evidenciando os débitos, créditos e os rendimentos de aplicação 

financeira, conforme previsto no Art. 121, Parágrafo Único do Decreto 10710/2001. 
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3.4. Para a utilização dos recursos disponibilizados pela BELOTUR, deverão ser observadas as seguintes 

vedações, sem prejuízo das demais vedações disposta no edital: 

a) utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste Contrato; 

b) promover gastos fora do cronograma de realização de despesas previstas na Proposta.  

c) realizar despesas a título de taxa ou comissão de administração, de gerência ou similar, taxas 

bancárias, multas, juros ou atualização monetária, inclusive referente a pagamentos ou 

recolhimentos efetuados fora dos prazos, ressalvadas as hipóteses previstas em legislação 

específica; 

d) pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público, integrante do quadro de pessoal 

de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por serviços de qualquer 

natureza; 

e) ceder a terceiros, ainda que parcialmente, os direitos e obrigações decorrentes deste 

instrumento; 

f) realizar despesas com publicidade das quais constem nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

4.1. Este contrato vigorará pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias, contados da data de assinatura 

deste contrato. 

 

4.2. A BENEFICIÁRIA compromete-se a enviar a prestação de contas à CONCEDENTE, conforme Manual 

de Prestação de Contas da BELOTUR. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA: DAS CONTRAPARTIDAS 

 

5.1. Os proponentes que receberem o auxílio financeiro da BELOTUR, deverão obrigatoriamente 

cumprir como CONTRAPARTIDA:  

- Disponibilizar, caso seja de interesse da BELOTUR, espaço para que o Trade Turístico atue na 
prestação de Informações Turísticas e acerca de protocolos sanitários do setor e correlatos, este 
último em razão da Pandemia causada pelo Coronavírus;  

- Autorizar o acesso de pesquisadores parceiros ou do Observatório do Turismo de Belo Horizonte a 
todos os dados do evento, caso a BELOTUR tenha interesse e condições técnicas para realizar a 
aplicação de pesquisa; 

- Em caso de evento online em que for feita a inscrição, fornecer: dados de origem e perfil do inscrito 
para fins de fiscalização da abrangência e das estratégias da atuação do turismo municipal;  

- Disponibilizar as métricas de alcance do Plano de Mídia proposto;  
- Autorizar que startups/empreendedores parceiros da Belotur possam, em comum acordo, aplicar 

testes de soluções compatíveis com as características dos projetos apresentados nos eventos 
habilitados, sem ônus ao proponente;  

- Disponibilizar à BELOTUR acesso completo ao evento para fins de avaliação e fiscalização; 
- Promover e valorizar espaços de interesse turístico (segmentos turísticos, atrativos e roteiros), 

produtos e insumos locais;  
- Fortalecer e apoiar o segmento Gastronômico por meio da disseminação de iniciativas, projetos, 

produtos e experiências locais, bem como da designação de Belo Horizonte como Cidade Criativa da 
UNESCO, pela Gastronomia;  

- Ceder conteúdo técnico e informativo produzido para fins de qualificação da cadeia produtiva do 
Turismo de Belo Horizonte;  

- Ceder banco de imagens do destino Belo Horizonte para integrantes da cadeia produtiva do turismo 
de Belo Horizonte para elaboração de materiais promocionais.   
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5.2. Para fins de registro, transparência e Prestação de Contas, a chancela do presente Edital consiste 

em “Patrocínio”. No entanto, em razão das vedações do período eleitoral, conforme resolução 

23.606 do TSE , ficam PROIBIDAS NESTE EDITAL a veiculação das marcas institucionais (PBH e 

Belotur), bem como a marca do destino BELO HORIZONTE SURPREENDENTE em quaisquer mídias 

impressas e/ou digitais , menção de apoio ou Patrocínio durante o evento ou quaisquer 

transmissões feitas, além de menção em releases e newsletters .  

5.3. Caso o Proponente não realize as ações de contrapartidas descritas acima, a BELOTUR aplicará as 

medidas administrativas e judiciais cabíveis. Após finalização do prazo para a prestação de contas, 

notificará o proponente que ficará automaticamente suspenso da participação de novos pleitos 

junto a BELOTUR e a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, durante o período de um ano, 

contados a partir da data de notificação. 

  a) Em caso de descumprimento parcial, ou seja, a realização das contrapartidas de forma 

inadequada e não prejudicial ao projeto, após todas as justificativas apresentadas e análise da 

BELOTUR, poderão ser aplicadas medidas compensatórias, alinhadas com o proponente. 

b) Os  projetos serão fiscalizados a fim de que se garanta a execução, bem como da entrega 

das contrapartidas previstas e alinhadas. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA 

 

6.1. Sem prejuízo das obrigações dispostas no edita e seus anexos, caberá ainda à Beneficiária: 

6.1.2 Destinar o valor do auxílio financeiro exclusivamente à execução do objeto deste contrato, 

atuando em seu próprio nome, por sua conta e risco, sendo-lhe, portanto, vedado ceder ou 

transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações dele decorrentes. 

6.1.3 Não utilizar de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos, bem como de partidos políticos e/ou candidatos a 

cargos políticos nas esferas federal, estadual e municipal. 

6.1.4 Cumprir com os prazos estabelecidos neste contrato e no edital de Chamamento Público 

005/2020, sob pena de cancelamento do auxílio financeiro, suspensão da participação de 

novos pleitos junto a BELOTUR e o município de Belo Horizonte até regularização da 

situação, além das medidas judiciais e administrativas cabíveis. 

6.1.5 Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus, despesas ou encargos decorrentes das 

relações jurídicas, encargos fiscais, trabalhistas e sociais oriundos das contratações direta 

ou indiretamente efetuadas e, ainda, responsabilizar-se por danos materiais, criminais e/ou 

morais, bem como pelo pagamento de indenizações a terceiros e à BELOTUR, na 

eventualidade de dano. 

6.1.6 Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do Chamamento 

Público 005/2020, facultando-se à CONCEDENTE o direito de exigir, a qualquer tempo, a 

comprovação do cumprimento desta condição. 

6.1.7 Cumprir todos os princípios éticos e de conduta profissional da BELOTUR. 

6.1.8 Não utilizar, em qualquer das atividades desenvolvidas pelo Proponente, de trabalho 

infantil nem de trabalho forçado ou análogo à condição de escravo. 

6.1.9 Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei nº 12.846/2013, de 01 de agosto de 2013, 

“Lei Anticorrupção”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a Administração 

Pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio 

dos canais de denúncia disponíveis pela CONTRATANTE.  
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7. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 

 

7.1. Sem prejuízo das obrigações dispostas no edita e seus anexos, caberá a Belotur: 

 

7.1.10  Indicar os servidores que serão responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da 

prestação dos serviços. 

7.1.11 Fiscalizar e acompanhar a execução do Projeto contemplado e o atendimento às 

contrapartidas exigidas.  

7.1.12 Tomar as providências administrativas cabíveis, no caso da BENEFICIÁRIA não cumprir as 

exigências previstas neste contrato. 

 

 

8. CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

8.1. A prestação de contas deverá seguir fidedignamente as orientações constantes do Edital a ser 

publicado em até 30 (trinta) dias corridos após a conclusão da realização do PROJETO para entregar 

a prestação de contas à BELOTUR.   Caso o pagamento do auxílio financeiro ocorra após a realização 

do projeto, o prazo estipulado fica estendido por igual período, ou seja, 30 (trinta) dias após o 

recebimento do auxílio. 

8.2. Os proponentes deverão apresentar relatório técnico das atividades realizadas, conforme projeto 

inscrito, e demais documentos para prestação de contas de auxílio financeiro, observando o 

MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA BELOTUR 

8.3. As despesas deverão ser realizadas exclusivamente em conformidade com o MANUAL DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA BELOTUR; 

8.4.  Os MANUAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA BELOTUR E A PLANILHA DE NOTAS FISCAIS estão 

disponibilizados no portal https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/licitacao e poderão ser 

disponibilizados, de forma eletrônica, no ato da assinatura do Contrato de Concessão de Auxílio 

Financeiro, através do e-mail: licitacoes.belotur@pbh.gov.br. 

8.5. A Planilha de Notas Fiscais é item obrigatório e deverá ser entregue impressa na prestação de 

contas e por meio eletrônico para o e-mail: pesquisa.belotur@pbh.gov.br com a seguinte descrição 

no assunto: “Edital de Subvenção XXXXXX - NOME DO PROJETO”. 

8.6. Não serão admitidos comprovantes relativos a despesas realizadas fora do período previsto para 

aplicação dos recursos. 

8.7. A(o) Beneficiária(o) deverá abrir, preferencialmente, uma conta corrente específica/exclusiva para 

recebimento do auxílio financeiro, não sendo permitida a movimentação de recursos de outras 

fontes ou de outro Contrato. 

8.8. A não abertura de conta bancária específica não dispensa a obrigatoriedade de apresentação de 

extrato bancário evidenciando os débitos, créditos e os rendimentos de aplicação financeira, 

conforme previsto no art. 121, Parágrafo único do Decreto 10710/2001. 

8.9. O proponente que não cumprir com as obrigações estipuladas no edital e seus anexos Termo, ou 

cujo relatório final de prestação de contas não for aprovado será considerado inadimplente e terá 

inscrição do débito decorrente na dívida ativa do Município, depois de concedido prazo para 

exercício da ampla defesa e contraditório, independente de demais providências de natureza 

administrativa e judicial cabíveis. 

8.10.Compete ao titular do órgão ou da entidade gestora dos recursos repassados, a aprovação da 

prestação de conta 

8.11.Serão aceitos na prestação de contas diferenças de no máximo 5% dos valores das despesas 

elegíveis constantes no ANEXO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA aprovado. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/licitacao
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br


 

59 

8.12.Não sendo utilizado todo o Auxílio Financeiro, o Proponente deverá depositar esse valor na conta 

bancária da BELOTUR, conforme instruções no Manual de Prestação de Contas e apresentar 

comprovante depósito junto a prestação de contas. 

8.13.Para todas as despesas do projeto a serem pagas com recursos do Auxílio Financeiro deverão ser 

apresentados 03 (três) orçamentos, a fim de comprovar valor de mercado. 

8.14.O proponente que não apresentar a prestação de contas dentro do prazo estipulado obrigar-se-á a 

devolver os recursos recebidos atualizados de acordo com a legislação vigente à época em que se 

realizar a respectiva quitação. O proponente inadimplente, ficará também automaticamente 

suspenso da participação de novos pleitos junto a BELOTUR e do Município de Belo Horizonte até a 

regularização da situação. A BELOTUR tomará as medidas judiciais e administrativas cabíveis até 

regularização da situação. 

8.15.O proponente deverá apresentar na prestação de contas o RELATÓRIO FINAL DO PROJETO 

INSCRITO, que tem por objetivo comprovar a realização do mesmo conforme apresentado no 

ANEXO - PROJETO e a EXECUÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS. O relatório do evento deverá contemplar 

no mínimo as seguintes informações: 

VI-  Fotos e/ou filmagem da montagem, realização do projeto; 

d) Fotos, filmagem e/ou clipping que comprovem que o projeto foi realizado conforme 
apresentado e aprovado; 

e) Comprovação das ações de contrapartidas definidas; 
f) Documentos, informes e objetos relativos à execução física: cartazes, folders, 

ingressos, matérias em jornais, revistas e televisão, vídeos e fotos que comprovam a 
realização do projeto; 

VII- Objetivos alcançados; 

a) Público alcançado contendo número de participantes inscritos, mensurando 
participantes locais e turistas; 

VIII- Geração de emprego e renda; 

IX- Impacto gerado no mercado turístico da cidade; 

X- O relatório Final do Projeto Inscrito - ser acondicionado no mesmo envelope contendo a 

prestação de contas; 

 
8.16.O resultado do exame da Prestação de Contas será comunicado ao Proponente por meio de ofício. 

 
8.17.No caso da Prestação de Contas não for aprovada, o Proponente será notificado por meio de ofício 

e será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização.    

 

9. CLÁUSULA NONA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

9.1. Caso a BENEFICIÁRIA não realize as ações de contrapartidas descritas na Cláusula Quinta, a 

CONCEDENTE aplicará as medidas administrativas e judiciais cabíveis. Após finalização do prazo para 

a prestação de contas, notificará o proponente que ficará automaticamente suspenso da 

participação de novos pleitos junto a BELOTUR e a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, durante 

o período de 1 (um) ano, contados a partir da data de notificação. 

 

a) Em caso de descumprimento parcial, ou seja, a realização das contrapartidas de forma 

inadequada e não prejudicial ao projeto, após todas as justificativas apresentadas e análise 

destas pela BELOTUR, poderão ser aplicadas medidas compensatórias, alinhadas com o 

proponente. 

 

b) O fiscal designado pela BELOTUR terá acesso livre à todas as áreas do evento para avaliação de 
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todo o conceito, aplicação de marcas, ações propostas e entregas apresentadas conforme 

projeto inscrito no edital, bem como as contrapartidas alinhadas previamente. 

 

9.2. O proponente cujo projeto for contemplado estará sujeito às penalidades previstas no art. 117 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da BELOTUR, em virtude da inexecução total ou 

parcial do projeto ou, ainda, pela execução do projeto em desacordo com a descrição contida na 

proposta avaliada pela Comissão Técnica de Avaliação, obrigando-se a devolver os recursos 

recebidos atualizados de acordo com a legislação vigente à época em que se realizar a respectiva 

quitação. 

 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA: DA ANTICORRUPÇÃO 

 

10.1.Na execução do presente contrato é vedado à CONCEDENTE e à BENEFICIÁRIA e/ou a empregado 

seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu: 

  

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a 
quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato; 
c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações 

do presente Contrato, sem autorização em lei, no edital; 
d) Conhecer e cumprir previstas na Lei nº 12.846/2013 e Decreto Municipal nº 16.954/18, 

abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração pública e denunciando a 
prática de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de denúncia 
disponíveis à BENEFICIÁRIA; 

e) Manipular ou fraudar o presente Contrato, assim como realizar quaisquer ações ou omissões 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 e Decreto 
Municipal nº 16.954/18. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 

11.1.Este contrato poderá ser extinto: 

 

I. Pela completa execução do seu objeto ou pelo advento de termo ou condição nele prevista. 

II. Pelo término do seu prazo de vigência. 

III. Por acordo entre as partes, desde que a medida não acarrete prejuízos para a BELOTUR. 

IV. Por ato unilateral da parte interessada, mediante aviso por escrito à outra parte com 

antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, desde que a medida não acarrete prejuízos para a 

BELOTUR e esteja autorizado no contrato ou na legislação em vigor; 

V. Pela via judicial ou arbitral; 

VI. Em razão de rescisão contratual pela ocorrência de qualquer dos motivos abaixo elencados: 

a) Descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos ou prazos; 

b) Subcontratação parcial do objeto contratual, a cessão ou transferência, total ou parcial, a 

quem não atenda às condições de habilitação e sem prévia autorização da BELOTUR; 

c) Desatendimento das determinações regulares do gestor e/ou do fiscal do contrato para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução; 

d) Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato. 

e) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

f)  Dissolução da sociedade ou o falecimento da BENEFICIÁRIA; 
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g)  Razões de interesse da BELOTUR, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

exaradas no processo interno; 

h)  Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO 

 

12.1.Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da CONCEDENTE, devidamente justificado, 

quando o interesse público assim o exigir, sem indenização à BENEFICIÁRIA, a não ser em caso de 

dano efetivo disso resultante. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1.Este Contrato firmado entre as partes não representa qualquer tipo de associação entre elas, que 

continuam mantendo sua total independência, seja nos campos trabalhista, tributário, 

previdenciário ou qualquer outro, de modo que cada parte deverá arcar com suas 

responsabilidades e encargos nos respectivos campos, na forma da lei em vigor. 

Parágrafo Único Não há vínculo empregatício entre prestadores de serviços, funcionários e 

terceirizados da BENEFICIÁRIA, envolvidos ou não no objeto deste Contrato, com a BELOTUR. 

 

13.2.A tolerância da CONCEDENTE com qualquer atraso ou inadimplência por parte da BELOTUR, não 

importará de forma alguma em alteração ou novação; 

 

13.3.A Beneficiária não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira; 

 

13.4.A BENEFICIÁRIA responsabilizar-se civil, penal e administrativamente, pelos danos porventura 

causados a terceiros ou a própria BELOTUR, em virtude de dolo ou culpa de seus representantes, 

preposto ou empregados, na execução direta ou indireta do projeto.  

 

13.5.É vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos, bem como de partidos políticos e/ou candidatos a cargos 

políticos nas esferas federal, estadual e municipal. 

 

13.6.A BENEFICIÁRIA se responsabiliza pelo ressarcimento de eventuais danos ocorridos na estrutura 

física e nos equipamentos, quando cedidos pela organização do evento, oriundos de sua ação 

direta, indireta ou de sua omissão, devendo providenciar a imediata execução dos serviços de 

reparação dos danos ou o pagamento da respectiva indenização.  

 

13.7.O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes do edital de 

credenciamento será o da Comarca de Belo Horizonte. 

 

13.8.O presente contrato não poderá ser cedido, no todo ou em parte, pela BENEFICIÁRIA. 

 

13.9.Os CONTRATANTES elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte – MG, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas advindas do presente instrumento.  

E por assim terem convencionado, estando justos e acordados, assinam as partes este instrumento, em duas 

vias, de igual teor e forma, para que se produzam os devidos efeitos legais.  
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Belo Horizonte, XXXXX de XXXXXXXXXXXXXX de XXXXX.         

 

Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A - BELOTUR 

BENEFICIÁRIA 


