
 
 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS 

CHAMAMENTO PÚBLICO 007/2020 
Concessão de Auxílio Financeiro – Programa 4 Estações – Modalidade Online e Drive In 

Dúvida 
Referente ao Chamamento Público nº 007/2020 Estações Primavera e Verão. O drive in 
pode ser na região metropolitana? 

Esclarecimento 

Conforme disposto no subitem 6.1.1.3 do edital, "As propostas inscritas neste Edital devem 
ser realizadas em Belo Horizonte, assim como todas as suas etapas previstas. Em caso de 
eventos que possuam endereço no exato limite do município, a Comissão Técnica de 
Avaliação analisará a pertinência e sua real integração com as ações do turismo e em prol 
do município".   

Dúvida 
O formato "chiqueirinho", conforme exemplificado no desenho abaixo, pode ser também 
considerado como drive in, através de alteração do objeto deste edital? 

Esclarecimento 

Referente ao Chamamento Público 007/2020, a concessão do auxílio financeiro se dará nos 
termos do edital e seus anexos, com o objetivo de apoiar a realização de eventos de 
potencial turístico, na modalidade online e para as atividades que reúnam pessoas em 
veículos automotores estacionados no formato drive-in em espaços públicos ou privados, a 
serem realizados no período de 16 de novembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021. O 
subitem 5.8 do Termo de Referência, Anexo I do edital, dispõe sobre os eventos no formato 
Drive-in. 

Dúvida 

Não encontrei na página do Chamamento Público ( 
https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/licitacao/chamamento-publico-007-2020 ) os Anexos I 
e IV, com informações importantes sobre o edital. Gostaria de ter acesso a estes 
documentos para melhor entendimento do processo. 

Esclarecimento Os anexos constam no corpo do edital. 

Dúvida 
No Anexo V, Projeto, em que há dois campos com opções entre parêntesis no formulário. A 
que se destinam as informações em cada um desses campos, descrever sobre qual parte do 
projeto? 

Esclarecimento 
Todos os campos em parênteses deverão ser marcados de acordo com o projeto inscrito - 
as características do projeto ou opção desejada. 

Dúvida O projeto pode contemplar mais de uma data? 

Esclarecimento 
Sim, desde que tenha estratégia para transmissão ao vivo e que seja bem definido e 
detalhado no escopo do Projeto. 

Dúvida 
No caso do projeto envolver shows de artistas locais, o licenciamento para execução em 
locais públicos terá gratuidade por parte da PBH? 

Esclarecimento 
Não. Os licenciamentos segue, seu curso normal, junto ao órgão responsável da PBH. 
Importa dizer que uma vez subvencionado pela Belotur, o proponente não poderá ter outro 
apoio de quaisquer órgãos da PBH. Está previsto no Edital. 

Dúvida 
Em caso de projeto que proponha entrevistas, estas devem ser realizadas ao vivo, ou 
podem ser editadas e transmitidas em diversas mídias (radiofônicas, online)? 

Esclarecimento 
Somente mídia online. Desde que tenha estratégia para transmissão ao vivo e que seja bem 
definido e detalhado no escopo do Projeto. 

Dúvida 
Há possibilidade de proposição de série de podcasts para transmissão via rádios públicas, 
privadas e plataformas de áudio (Spotfy, dever, etc)? 

Esclarecimento 
Sim, desde que tenha estratégia para transmissão ao vivo e que seja bem definido e 
detalhado no escopo do Projeto.    

Dúvida 

Tudo deve acontecer durante o período estipulado para este edital? 
É possível iniciarmos com uma mesa redonda de debate e a partir disso conseguirmos 
incentivos para os próximos passos? Ideias serem protocoladas e registradas, mas sem 
necessariamente serem colocadas em propostas fechadas e inflexíveis de temática ou 
dentro do período deste edital? 

Esclarecimento 
Conforme disposto no subitem 2.1 do edital, a data de realização do evento deve estar 
dentro do período de abrangência do edital, qual seja, de 16 de novembro de 2020 a 31 de 
janeiro de 2021. O formato do Projeto a ser inscrito deve seguir o regramento do edital e 



 
 

seus anexos. 

Dúvida 

Sou MEI, pretendo me inscrever no edital em aberto e há um item na documentação que me 
deixou em dúvida: 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;  - no caso de MEI, qual documento devo enviar? 

Esclarecimento 
Deve-se apresentar o Registro Comercial da Pessoa Jurídica, no caso do MEI, o Certificado 
da Condição de Microempreendedor Individual. 

Dúvida 
Onde coloco a declaração de parcerias, os documentos comprobatórios e a declaração 
bancária e a contrapartida?É junto com o anexo projeto? 

Esclarecimento 
Todos os documentos são de comprovação e devem ser colocado na pasta técnica, a 
exceção é apenas os dados bancários que serão preenchidos na assinatura do contrato. 

Dúvida 
Só gostaria de saber sobre o tocante a drive in, os dois que já existem são fora de BH. então 
para essa modalidade, o proponente terá que escolher local, montar estrutura e buscar 
legalização junto a PBH ? 

Esclarecimento 

No caso dos eventos no formato Drive- in é necessário que o proponente escolha o local e 
monte a estrutura seguindo as orientações da PORTARIA SMSA/SUS-BH Nº 313/2020, e 
busque o procedimento de liberação da atividade junto a MARU (Secretaria Municipal 
Adjunta de Regulação Urbana). No site da Prefeitura você encontra as principais 
informações para realizar o requerimento. 
Lembrando que os eventos devem ser realizados em Belo Horizonte, segundo item 6.1.1.3 
do edital; 
6.1.1.3. As propostas inscritas neste Edital devem ser realizadas em Belo Horizonte, assim 
como todas as suas etapas previstas. Em caso de eventos que possuam endereço no exato 
limite do município, a Comissão Técnica de Avaliação analisará a pertinência e sua real 
integração com as ações do turismo e em prol do município. 
6.2. O não cumprimento do subitem 6.1 implicará na desclassificação imediata do projeto e 
a não avaliação do mesmo por parte da Comissão Técnica responsável. 

Dúvida 

Participamos do primeiro edital e fomos contemplados. O evento já foi realizado em 25 a 27 
de Agosto. Na reunião do primeiro edital assim como na reunião do segundo edital, ficou 
claro que as prestações de conta estavam com prazo alterado devido a pandemia. Na 
palestra pública, falou-se novamente que a prestação de conta pendente do primeiro 
projeto não prejudicaria a aprovação nesse segundo edital. Porém, ao ler todo o edital 
fiquei receosa quanto a isso. Qual a orientação que realmente deve ser seguida? 

Esclarecimento 

Todas as informações repassadas na reunião prevalecem. Não haverá punição para as 
prestações de contas atrasadas do Edital de Verão (início do ano) - aqueles que deveriam 
entregar no exato período de declaração da Pandemia (que seria em março de 2020) e para 
os eventos contemplados do Edital de Inverno/Primavera (005/2020). No entanto, o 
proponente deverá ficar atento com as publicações e possíveis convocações para esta 
entrega. 

Dúvida 

Gostaria de saber se ao invés da declaração a pessoa pode enviar um email confirmando a 
participação ou parceria já estabelecida no evento.Devido ao momento que estamos 
vivendo com a pandemia e ao tempo de algumas pessoas, acredito que essa forma 
facilitaria muito. No corpo do email seriam colocadas todas as informações necessárias para 
o entendimento da proposta. 

Esclarecimento 
A Declaração é um documento importante. Ela pode ser encaminhada digitalizada por 
email, não há problema. 

Dúvida 

Se o projeto proposto incluir filmagem em cenários turísticos de BH como a Igrejinha da 
Pampulha,  o proponente terá que providenciar a licença de filmagem? A BELOTUR poderá 
facilitar este processo junto à PBH de alguma forma?A licença já tem que estar incluída na 
documentação enviada ou pode ser providenciada posteriormente á seleção dos projetos.  

Esclarecimento 

O proponente deverá cobrir e se responsabilizar por todas as ações propostas em seu 
projeto, não repassando a responsabilidade de autorizações para gravação à Belotur. Se 
contemplado, a Belotur poderá indicar os locais para obtenção de autorização, mas não se 
responsabilizará pela intermediação.  



 
 

Dúvida 
Temos tido consulta para locar nossos ambientes por diversos eventos diferentes. Há algum 
limite para utilização-locação do espaço? 

Esclarecimento 
Não há limite, desde que sejam projetos e propostas completamente diferentes e o espaço 
seja coerente com o evento proposto.  

Dúvida O proponente pode ser MEI? 

Esclarecimento 

As Condições de Participação estão disposta no Item 6 do Edital. Nos termos do subitem 
6.1, "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", incluindo MEI, como Pessoa Jurídica. 

Dúvida 

No edital fala o seguinte: “DESPESAS GRUPO 10: FOMENTO AO TURISMO (MÍNIMO DE 8% 
DO VALOR TOTAL DO PROJETO).” Minha dúvida é: Esses 8% são em cima do valor total 
recebido (no meu caso, categoria A = R$30 mil), ou em cima do valor total do meu projeto 
(que deve ficar em torno de R$60 mil)? Na planilha de despesas elegíveis temos que 
preencher apenas as despesas elegíveis custeadas pela Belotur, ok entendido. Mas, caso 
esses 8% sejam em cima do valor total estimado do meu projeto (+ ou – R$60 mil), onde 
especificarei a vocês todas as minhas despesas, para que vocês calculem 8% em cima delas? 

Esclarecimento 

Todas as porcentagens observadas no edital são do valor total da categoria inscrita - das 
despesas inscritas na Planilha : 15 mil ou 30 mil. Verificamos que existem datas fora do 
período de vigência do Edital. A proposta inscrita da Belotur deverá ser totalmente 
individualizada para não chocar com as condições de participação. 

Dúvida 

Sobre o que falaram ontem de divulgações / publicidade da Belotur como apoiador, nesse 
período de eleição (meu evento será de 03/11 a 30/11 sendo o apoio da Belotur entre os 
dias 20/11 a 30/11 em uma ação específica dentro do evento – ou seja, período de eleição). 
Será uma ação de grandiosa projeção em um imóvel onde meu evento acontecerá 
virtualmente. Devido ao período da eleição, podemos fazer a ação com verba apoio de 
vocês, mas não poderemos divulgar que essa ação teve o apoio da Belotur, é isso mesmo, 
certo?! No edital diz? “ficam PROIBIDAS 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." 

Esclarecimento 

Caso as eleições municipais tenham 2o turno, o proponente cairá no regramento do item 
9.1 do Termo de Referência (Anexo I) do Edital - eventos que acontecerão sob o período de 
vigência eleitoral. Caso as eleições finalizem em 1o turno, deverá cumprir todas as 
contrapartidas de publicidade institucional. 

Dúvida 

Na proposta, sobre o item: “Adicionar abaixo o perfil(is) de todos (as) artista(s), 
palestrante(s), articulador(es), mediador(es), chefs que irão atuar na programação do 
evento. PERFIL PÚBLICO DOS INTEGRANTES DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: Nosso evento 
é um evento cultural de arquitetura, design, décor e arte. Nesta edição temos conosco 59 
profissionais e 35 lojistas que vão expor seu trabalho / seu produto. É obrigatório colocar o 
perfil do Instagram de todos eles?   

Esclarecimento 

A proponente mencionou que participou da Palestra Pública. Na ocasião falamos sobre isso. 
As redes sociais dos participantes inseridas deverão ser daqueles previstos na Programação 
e o próprio perfil do evento. São aquelas pessoas importantes, de referência e que poderão 
dar visibilidade ao seu projeto. 

Dúvida 
Gostaria que me enviassem, por favor, o Manual de Prestação de Contas da Belotur e a 
Planilha de Notas Fiscais. Ao clicar no link que está no Edital, direcionou para uma “página 
não encontrada, conteúdo suspenso”; 

Esclarecimento 
O Manual está no Portal da PBH - https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/manual-de-
prestacao-de-contas. A Planilha de Notas Fiscais está sendo atualizada conforme 
informações deste Chamamento Público e em breve também será publicada no Portal. 

 


