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Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - BELOTUR

RETIFICAÇÃO E REAGENDAMENTO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019

 

Processo: 01-000.449/19-79 – 50787/DROE/2018

O Diretor de Políticas de Turismo e Inovação da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A,
no uso de suas atribuições, considerando a delegação de competência conforme Portaria BELOTUR Nº
081/2018, torna pública a abertura do Chamamento Público 001/2019 que visa o Credenciamento de artistas,
bandas e grupos musicais de renome local ou regional, sendo priorizados os gêneros musicais samba, pagode e
axé e suas variações de estilo, para compor a programação artística musical que engloba público adulto e infantil
do evento CARNAVAL DE BELO HORIZONTE 2019 no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.

Comunicamos aos interessados que o presente edital sofreu alterações em seu subiten 1.1

Em virtude da retificação do edital, as datas para sua realização foram reagendados para a seguinte
forma:

 

Recepção das propostas: até às 17h00 do dia 25/01/2019

 

Local de entrega dos envelopes: Rua da Bahia, 888, 6º andar - Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, sede da
Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte - BELOTUR, de segunda à sexta-feira, das 09h às 12h e das
14h às 17h, exceto feriados e pontos facultativos.

 

Qualquer informação ou orientação adicional poderá ser obtida junto à Comissão de Licitação da
BELOTUR, PREFERENCIALMENTE através do e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br ou pessoalmente, na sede
da Belotur - Rua da Bahia, 888 – 6º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, telefone (31) 3246-0261.

O edital e suas alterações poderão ser obtidos no portal da Belotur endereço eletrônico:
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/belotur ou através do e-mail: licitacoes.belotur@pbh.gov.br

 

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2019

 

Marcos Vinicius Boffa

Diretor de Políticas de Turismo e Inovação

*Ato praticado por delegação de competência – Portaria BELOTUR nº 081/2018


