
 

 

 

QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA 004/2019 – SELEÇÃO DE PATROCINADORES PARA O “ARRAIAL DE BELO HORIZONTE 2019” 

DÚVIDA 

“Conforme explicitado em via call hoje no período da tarde, é possível reunir todos os documentos em nome da 

Melitta, porém não conseguimos a procuração e nem a presença de um representante legal da empresa. Temos 

muito interesse em participar do edital, mas infelizmente a obrigatoriedade dessa regra nos deixaria de fora do 

processo. Como podemos seguir em relação a esse tema?” 

ESCLARECIMENTO 

A “Melita”, bem como os interessados em participar da Seleção Simplificada, poderão apresentar suas propostas de 

patrocínio sem credenciar representante na sessão pública, ou seja, não precisam necessariamente se fazer 

representar, por procurador constituído ou pelo representante legal. 

  

Nesse caso, a empresa não estará representada na sessão pública e, consequentemente, não poderá fazer 

quaisquer manifestações durante a sessão. 

DÚVIDA 
“Diante deste cenário, na hipótese de uma empresa adquirir a Cota Apoio, estaria ela autorizada a comercializar 

bebidas no evento?” 

ESCLARECIMENTO 

Não. De acordo com o Edital não existe a previsão de comercialização dentro das contrapartidas. Conforme edital: 

“As empresas selecionadas terão direito à exposição e ativação de suas marcas de acordo com a legislação vigente 

do município de Belo Horizonte, sendo de responsabilidade daquelas selecionadas, a apresentação de toda 

documentação técnica necessária para exposição e/ou ativação.  

11.2.A contrapartida se dará de três maneiras:  

a) aplicação e citação da marca em materiais;  

b) possibilidade de ações de experiências nas atividades oficiais do evento;  

c) materiais especiais.”  

DÚVIDA 
“Caso positivo, poderia a referida empresa credenciar vendedores ambulantes para a comercialização dos seus 

produtos?” 

ESCLARECIMENTO Não se aplica.   

DÚVIDA “Neste cenário, estaria autorizada a comercialização dos produtos por quantos vendedores credenciados?” 

ESCLARECIMENTO Não se aplica.   

DÚVIDA 

“O edital estabelece em seu item 1.1.3 que o critério de julgamento do procedimento competitivo será o maior valor 

ofertado em espécie e, mais adiante, esclarecer que “em caso de empate, será adotado como critério de desempate 

o sorteio”. Neste ponto, busca a empresa Requerente esclarecer se, em verdade, não seria aplicável o procedimento 

previsto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da BELOTUR 1 , mais especificamente o seu art. 39, inciso 

III c/c art. 49, o qual estabelece a fase de lances na hipótese de empate entre as empresas que estão disputando o 

certame. Assim sendo, pugna-se pela revisão das disposições editalícias para fins de inclusão expressa da 

instauração da fase de lances entre os potenciais patrocinadores do evento na hipótese de empate entre as 

propostas originalmente apresentadas nos envelopes do procedimento competitivo.” 

ESCLARECIMENTO 

A Belotur esclarece que a apresentação de lances está prevista para as modalidades de licitação próprias da Lei 
13.303/2016, para a aquisição de bens, para a contratação de obras e serviços, para permissão de uso e para 
pregão eletrônico ou presencial, conforme disposto no art. 48 do RILC aos quais se aplicará os modos de disputas 
aberto, fechado ou ambos. 
Ademais a adoção dos modos de disputas mencionados no art. 49 do RILC constitui uma “faculdade” desta 
empresa, não havendo obrigatoriedade de sua aplicação, quando se utilizar as modalidades próprias de licitações 
da Lei 13.303/2016 relacionadas no art. 48 do RILC. 
Os art. 39 e 49 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos cuja aplicabilidade é pleiteada, não se adéqua ao 
chamamento público em tela, pois não se trata de procedimento licitatório. 
Assim, pelos motivos acima expostos, não há razão para revisão das disposições editalícias. 

DÚVIDA 

“Diante de tudo o quando exposto, pugna a Empresa Requerente pelo acolhimento dopresente PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTOS para, no mérito, a elucidação dos pontosindicados no edital por parte da Comissão Permanente 

de Licitações da BELOTUR, com o posterior envio das respostas para o e-mail 99793905@ambev.com.br, além da 

pertinente publicação dos esclarecimentos no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte para conhecimento de 

todos os potenciais patrocinadores do evento.” 

ESCLARECIMENTO 
Diante do exposto, a Belotur acolhe e presta os esclarecimentos conforme acima descrito e informa que a 

publicidade nesse caso será por meio do portal www.pbh.gov.br/belotur 

http://www.pbh.gov.br/belotur

