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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020 

 

Processo Administrativo nº 01-067.862/20-75 

 

Concessão de Auxílio Financeiro destinado à Eventos de Potencial Turístico Integrante do  
Programa Belo Horizonte 4 Estações. 

 

 

OBJETO: Concessão de Auxílio Financeiro destinado a eventos de potencial turístico integrante do 

Programa Belo Horizonte 4 Estações, na modalidade online e para as atividades que reúnam pessoas em 

veículos automotores estacionados no formato drive-in em espaços públicos ou privados, sob as 

temáticas Primavera e Verão: Estações da Inovação e Criatividade, e Arte e Festa, a serem realizados no 

período de 16 de novembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021. 

 

TIPO: Chamamento Público 

 

 

PRAZO DE INSCRIÇÃO: Da data de publicação deste edital até às 23h59 do dia 15/10/2020. 

 

 

FORMA DE INSCRIÇÃO: A inscrição será efetuada com a entrega simultânea se dois arquivos vinculados 
ao Google Drive, sendo: Pasta 1 - Habilitação Jurídica e Pasta 2 - Proposta Técnica. 
 
 
As inscrições deverão ser encaminhadas simultaneamente para os e-mails: apoio.belotur@pbh.gov.br e 

licitacoes.belotur@pbh.gov.br até às 23h59 do dia 15/10/2020. A Comissão Permanente de Licitação 

responderá o email com cópia a todos com o protocolo de recebimento, conferindo a data e o horário 

da inscrição. 

 

 

PALESTRA PÚBLICA: Dia 07/10/2020 às 14h30 (limitados a 250 pessoas, por ordem de chegada) via 

Google Meet - Link para acesso: meet.google.com/uxy-jacq-wof 

 

 

INFORMAÇÕES: licitacoes.belotur@pbh.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://meet.google.com/uxy-jacq-wof
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020 

 

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. Concessão de Auxílio Financeiro destinado a eventos de potencial turístico integrante do 

Programa Belo Horizonte 4 Estações, na modalidade online e para as atividades que reúnam 

pessoas em veículos automotores estacionados no formato drive-in em espaços públicos ou 

privados, sob as temáticas Primavera e Verão: Estações da Inovação e Criatividade, e Arte e 

Festa, a serem realizados no período de 16 de novembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021. 

 

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

 

2.1.2. O Chamamento Público 007/2020 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. Qualquer pessoa interessada poderá solicitar esclarecimentos referentes a este Chamamento 

Público até o 5º (quinto) dia útil anterior à data final estabelecida para envio das inscrições. 

 

4.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser formalizados por escrito e enviados para endereço 

eletrônico licitacoes.belotur@pbh.gov.br. 

 

4.3. Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos ao solicitante pelo e-mail e posteriormente 

publicadas na página da BELOTUR no Portal da PBH - www.pbh.gov.br/belotur, sendo de 

exclusiva responsabilidade dos interessados a obtenção de tais informações e documentos ali 

disponibilizadas. 

 

5. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

5.1. Qualquer pessoa poderá apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital, até 5° (quinto) dia útil anteriores 
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à data final estabelecida para inscrição neste Chamamento Público.  

 

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

fundamentadas e instruídas com indícios de provas, assinadas e enviadas para o e–mail 

licitacoes.belotur@pbh.gov.br. 

 

5.3. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos e impugnar os termos do edital a pessoa ou o 

licitante 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, Pessoas Jurídicas estabelecidas na cidade de Belo Horizonte ou 

em sua Região Metropolitana, cujos objetivos estatutários guardem conformidade com o 

objeto do projeto inscrito. 

 

6.1.1. 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.  

 

6.1.1.1. Integra a Região Metropolitana de Belo Horizonte os Municípios de Baldim, Belo 

Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, 

Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, 

Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, 

Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa 

Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e 

Vespasiano. 

 

6.1.1.2. Cidades pertencentes ao chamado “colar metropolitano” não poderão participar 

deste processo. 

 

6.2. 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.   

 

6.3. 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.  

 

6.4. Os eventos na modalidade online ou aqueles em formato drive-in em espaços públicos ou 

privados devem estar alinhados com o posicionamento turístico do destino - Belo Horizonte 

Surpreendente e apoiar a Comercialização e Promoção da atividade turística e da gastronomia 

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

 

 

 

https://goo.gl/RrHqje
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6.5. 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.  

 

7. DO AUXÍLIO FINANCEIRO 

 

7.1 O Valor global destinado ao objeto é deR$ 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil reais). O 

auxílio financeiro será concedido conforme distribuição das categorias e limites previstos 

abaixo:  

 
- CATEGORIA A - R$ 30.000,00 (trinta mil reais): Na categoria A, serão apoiados até 40 

(quarenta) eventos na modalidade online ou no formato drive-in em espaços públicos ou 

privados, com a concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada.  

 

- CATEGORIA B - R$ 15.000,00 (quinze mil reais): Na categoria B, serão apoiados até 40 

(quarenta) eventos na modalidade online ou no formato drive-in em espaços públicos ou 

privados, com a concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada.  

 

7.2 O valor do auxílio financeiro concedido será conforme aquele estabelecido para a categoria em 

que o Projeto foi contemplado, subitem 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, bem como observadas outras regras deste Edital e seus anexos. 

 

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

 

7.5 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 DAS INSCRIÇÕES 

 

8.1 As inscrições se iniciam a partir da publicação deste edital e poderão ser realizadas até às 

23h59 do dia 15/10/2020. 

 

8.2 Para formalizar a inscrição, o proponente deve ter uma conta no GMAIL e seguir todas as 

orientações descritas no ANEXO III – Passo a Passo da Inscrição das Propostas ao Edital. 

 

8.3 A inscrição será efetuada com o envio simultâneo de dois arquivos vinculados ao Google Drive, 

sendo: 

 

— PASTA 1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  

— PASTA 2 - PROPOSTA TÉCNICA. 

 

8.3.1 As pastas contendo Habilitação Jurídica (Pasta 1) e Proposta Técnica (Pasta 2) deverão 

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

licitacoes.belotur@pbh.gov.br até às 23h59 do dia 15/10/2020, contado da data de 

publicação deste edital. 

 

8.3.1.1 Não será permitido o envio das pastas 1 - Habilitação Jurídica e 2 - Proposta Técnica, 

separadamente. O envio de somente uma das pastas e/ou o envio das pastas em 

dois momentos distintos, não configura inscrição para o processo de seleção. 

 

8.3.1.2 O proponente deverá enviar suas pastas em um único e-mail. O envio de mais de 

um e-mail invalida a inscrição.  

 

8.3.1.3 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. 

 

mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
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8.3.1.4 Não serão aceitas modificações de qualquer natureza ou entrada de novos 

documentos dentro das pastas após submissão do projeto. 

 

8.3.1.5 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 editores os e-mails: apoio.belotur@pbh.gov.br e 

licitacoes.belotur@pbh.gov.br, conforme descrito no ANEXO III - Passo a Passo da 

inscrição das propostas ao edital. 

 

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

independentemente da categoria. Na hipótese do proponenteinscrever mais de 1 (um) 

projeto, será considerado apenas o primeiro enviado. Caso a Comissão Técnica de 

Avaliação identifique que 2 (dois) proponentes diferentes inscreveram o mesmo 

projeto, apenas o primeiro protocolado será considerado. 

 

8.3.3 Serão Desclassificados os projetos onde forem constatados qualquer tipo de simulação 

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

 

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

por parte dos proponentes. 

 

8.4 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. 

 
8.5 Todos os documentos entregues farão parte do arquivo da Belotur edo respectivo Processo 

Administrativo.  

 

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

edital. 

 

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 VII - 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; 

mailto:apoio.belotur@pbh.gov.br
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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 foro 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). 

 

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.  
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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. 

 

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 Para análise técnica, o proponente deverá apresentar obrigatoriamente dentro da PASTA 

2 – PROPOSTA TÉCNICA – devidamente identificada, os documentos abaixo 

discriminados, na extensão PDF:  

 

a) ANEXO V- Projeto, com todos os campos preenchidos e todas as páginas constando 
rubrica ou assinatura do representante legal do proponente, além da identificação 
completa e assinatura ao final.  
 

b) ANEXO VI – Planilha Orçamentária das Despesas Elegíveis, com todos os campos 
preenchidos e todas as páginas constando rubrica ou assinatura do representante 
legal do proponente, além da identificação completa e assinatura ao final.  

 

9.2.1.1 A Planilha Financeira será pontuada individualmente e deverá ser preenchida 

conforme planejamento financeiro do evento e pesquisa prévia de mercado para 

inserção dos valores.  

 

9.2.1.2 Todos os itens pretendidos deverão ser detalhados.  

 

9.2.2 Poderão ainda ser encaminhados documentos que comprovem os fatos, as ações, as 

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


 

9 

parcerias inseridas no projeto - reforçando aqueles que são imprescindíveis para 

obtenção de nota indicados no ANEXO V - Projeto. Tais documentos terão sua veracidade 

confirmada pelos avaliadores.  

 

a) Em relação a participantes do evento e parcerias firmadas, não serão aceitas a 
chamadas “cartas de intenção”. Para comprovação, o proponente deverá apresentar 
diretamente declaração confirmando a participação ou parceria já estabelecida.  

 
b) Em relação a comprovação referente a Plano de Mídia, não serão aceitas tabelas de 

preço padrões sem a conexão com o evento inscrito.  
 

9.2.2.1 Caso o evento seja contemplado, novas parcerias ou atuações firmadas ao longo do 

processo - inclusive em relação a produtores e/ou colaboradores - deverão ser 

informados e validados na Belotur.  

 

9.2.3 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. 

 
9.2.4 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. 

 

9.2.5 Serão desclassificados os projetos inscritos que não atendam às exigências técnicas. 

 
10 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

 
10.1 Pontuação mínima de cada Categoria 

 

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

mínima de: 

 
— 26,5 (vinte e seis vírgula 5) pontos no total de 44 (quarenta e quatro) pontos para a 

Categoria A (60%). 
 

— 22 (vinte e dois) pontos no total de 44 (quarenta e quatro) pontos para a Categoria 
B (50%). 

 

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

e de acordo com a seguinte ordem: Apoio à Comercialização do Turismo; Promoção do 

Destino Belo Horizonte; Conexão com o Turismo; Vocação Turística; Ações de Apoio a 

Acessibilidade, Sustentabilidade e Cidadania e Planilha Financeira (ANEXO – CRITÉRIOS). 

Permanecendo o empate, será feito um sorteio público, previamente agendado. 

 

10.3 Encerrada a análise das propostas, o resultado da “Classificação Preliminar” será publicado na 

página da Belotur no Portal da PBH - https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur e no Diário Oficial 

do Município de Belo Horizonte – DOM, juntamente com o Resultado da Habilitação Jurídica. 

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur
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10.3.1 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. 

 

10.4 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, ressalvado o disposto no Item 11 deste edital. 

 

10.5 Das Inabilitações 

 

10.5.1 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. 

 

10.5.1.1 As decisões de inabilitação serão feitas pela Comissão Técnica de Avaliação que 

emitirá o Parecer com as devidas justificativas.  

 

11 DA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

11.1 Após a publicação do resultado preliminar da análise da documentação de Habilitação Jurídica 

na página da Belotur no Portal da PBH – www.pbh.gov.br/belotur - e/ou no Diário Oficial do 

Município - DOM,na hipótese de Inabilitação do Projeto por falhas em matéria documental, 

será admitido ao proponente à complementação da documentação faltante que motivou sua 

inabilitação.  

 

11.1.1 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. 

 

11.2 O(s) documento(s) deverá(ão) ser enviado à Comissão de Licitação da BELOTUR para o e-mail 

licitacoes.belotur@pbh.gov.br:  

 

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

proponente enviou o e-mail contendo no novo documento. 

 

11.4 Em nenhuma hipótese será admitida a complementação de documentos atinentes à Proposta 

Técnica.  

 

11.5 Encerrada a fase dos documentos complementares de Habilitação Jurídica, será publicado o 

resultado da Habilitação Jurídica e da Habilitação Técnica no Portal da BELOTUR 

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

 

12.1 Após a publicação do resultado da Habilitação Jurídica e Habilitação Técnica, 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. 

 

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

(007/2020), devidamente fundamentados e assinados pelo representante legal da proponente 

e enviados para o e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br. 

 

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

decisão, submetidos ao julgamento final da Presidência da BELOTUR. 

 

12.4 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.  

 

13 DAS DESPESAS ELEGÍVEIS 

 

13.1 O auxílio financeiro referente à categoria pretendida deverá ser destinado exclusivamente 

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

 

 DESPESAS GRUPO 1: COMUNICAÇÃO 

 

DIVULGAÇÃO ONLINE 

- Flyer digital 

- Banner digital 

- Produção de conteúdo digital, multimídia e audiovisual 

- Veiculação de publicidade em formato digital (blogs, jornais, rádios, revistas, mídias 

sociais) 

- Impulsionamento de campanhas de marketing em redes sociais  

 

DIVULGAÇÃO EM OUTROS MEIOS (RÁDIO, TV, JORNAL IMPRESSO E REVISTA IMPRESSA) 

- Gravação de spot/jingle 

- Produção de conteúdo publicitário para mídias de rádio, TV, jornal impresso e revista 

impressa  

- Veiculação de publicidade em rádios, TV, jornais impressos e revistas impressas  

 

IMPRESSÃO (não serão permitidas impressão de flyers, panfletos, filipetas e outros 

materiais de grande tiragem física) 

- Lona 

- Tecido 

- Banner 

- Backdrop 

- Plotagem 

- Adesivo 
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AUDIOVISUAL 

- Contratação de serviço de fotografia e filmagem 

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

segmentos prioritários, desde que sejam utilizados para a execução do objeto  

- Criação de vídeo promocional 

 

OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO 

- Assessoria de Imprensa 

- Agência de Comunicação 

 

 DESPESAS GRUPO 2: ALIMENTAÇÃO  

 

ALIMENTAÇÃO 

- Insumos para demonstrações gastronômicas, tais como cozinha show. 

- Kits para ações promocionais de gastronomia.  

 

 DEPESAS GRUPO 3: INFRAESTRUTURA (LOCAÇÃO)  

 

INFRAESTRUTURA 

- Palco 

- Tablado 

- Boxtruss 

- Cenografia (execução) 

- Decoração (execução) 

- Paisagismo (execução) 

- Tenda 

- Barracas 

- Grade 

- Placa de fechamento 

- Barricada 

- Passa cabo 

- Praticável 

- Octanorm (sistema modulado muito utilizado em montagem de estandes para feiras) 

- Mobiliário (mesas, cadeiras, , aparadores, banquetas, mesas bistrô, armários, poltronas) 

- Gerador de Energia 

- Sanitário Químico 

- Container (módulo habitacional ou sanitário) 

- Caçamba para acondicionamento e retirada de resíduos 

 

 DESPESAS GRUPO 4: EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO)  

 

EQUIPAMENTOS 

- Rádio Comunicador 

- Câmeras  

- TV 

- Computador 
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- Tablet 

- Teleprompter 

- Leitor de código de barras 

- Projetor de imagem 

- Tela de Projeção 

- Painéis de Led 

- Totem repositório de álcool em gel 70% 

- Tapetes sanitizantes 

- Cabine de desinfecção 

- Equipamentos de aferição de temperatura em tempo real 

- Maquinário de cozinha: freezer, refrigerador, geladeira, fogões, chapas e fornos para  

utilização exclusiva em apresentações de Chefs e Cozinheiros em demonstrações 

gastronômicas (cozinha-show) 

 

 DESPESAS GRUPO 5: SERVIÇOS 

 

SERVIÇOS 

- Sonorização 

- Iluminação 

- Transmissão simultânea 

- Fornecimento de Internet Banda larga ou link dedicado 

- Custeio de plataformas, aplicativos e ferramentas tecnológicas 

- Projeto Cenográfico, paisagístico e decorativo 

- PPCIP (Projeto de Prevenção Combate Incêndio e Pânico) 

- Ambulância 

- Bombeiro Civil 

- Segurança patrimonial 

- Agente de evento 

- Agente de limpeza 

- Agente sanitário 

- Eletricista 

 

 DESPESAS GRUPO 6: ARTISTAS OU PARTICIPANTES 

 

CACHÊ  

- Cachê de artista 

- Cachê de mediador 

- Cachê de apresentador 

- Cachê de palestrante 

- Cachê de painelista 

- Cachê de especialista técnico 

- Cachê de Chef de Cozinha ou Cozinheiro para realização de cozinha show ou 

demonstrações gastronômicas 
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 DESPESAS GRUPO 7: EQUIPE (AS DESPESAS FICAM LIMITADAS A 25% DO VALOR TOTAL 

RECEBIDO) 

 

CUSTEIO DE EQUIPE  

- Produção Executiva, artística e técnica 

- Diretor de Palco, Cena e Corte 

- Técnico de som, iluminação e transmissão  

- Roadie 

- Assistente ou auxiliar de produção  

- Recepcionista  

- Intérprete de libras 

 

 DESPESAS GRUPO 8: ADMINISTRATIVO (AS DESPESAS FICAM LIMITADAS A 5% DO VALOR 

TOTAL RECEBIDO) 

 

ADMINISTRATIVO 

- Elaboração de projeto (sendo obrigatória a indicação do beneficiário) 

- Gestão do projeto (sendo obrigatória a indicação do beneficiário) 

- Prestação de contas (sendo obrigatória a indicação do beneficiário) 

 

 DESPESAS GRUPO 9: LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

LOCAÇÃO DE ESPAÇO 

- Locação de espaço para realização do evento, tais como auditórios, centros de 

convenções, salões, lotes, ambientes hoteleiros, entre outros espaços necessários para 

a realização do evento. Não serão considerados como locação de espaço imóveis 

pertencentes à administração pública municipal. Os espaços devem obrigatoriamente 

estar localizados dentro dos limites do município de Belo Horizonte.  

 

 DESPESAS GRUPO 10: FOMENTO AO TURISMO (MÍNIMO DE 8% DO VALOR TOTAL DO 

PROJETO) 

 

FOMENTO AO TURISMO (MÍNIMO DE 8% DO VALOR DO PROJETO) 

- Guia de turismo devidamente cadastrado no Ministério do Turismo - CADASTUR 

- Formatação de produtos e experiências turísticas de Belo Horizonte 

- Capacitações sobre turismo 

- Agência de receptivo 

- Chef de cozinha ou Cozinheiro para realização de cozinha show ou demonstrações 

gastronômicas 

- Voucher para promoção de Bares e Restaurantes da cidade utilizado dentro da 

programação do evento como forma de incentivo ao público no consumo de seus 

serviços 

- Hospedagem 

- Locação de ambiente hoteleiro para realização do evento. 
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13.2 O ANEXO VI - Planilha Orçamentária das Despesas Elegíveis - deverá ser preenchido única e 

exclusivamente com as despesas elegíveis que serão custeadas pela Belotur. Não serão aceitas 

despesas que não estejam listadas nos grupos acima.  

 

13.3 As despesas serão avaliadas e acatadas desde que tenham coerência com o projeto proposto. 

Sendo assim, não serão aceitas despesas que sejam exclusivas de eventos na modalidade 

drive-in como, por exemplo, barricadas, grades, octanorm, gerador de energia, sanitário 

químico, container, caçamba, cabine de desinfecção, bombeiro civil, segurança patrimonial, 

agente de evento, agente sanitário, eletricista para eventos na modalidade online.  

 

13.4 Não serão consideradas como despesas elegíveis aquelas inerentes ao funcionamento da 

empresa proponente ou de serviços prestados pelo mesmo, sendo vedada a emissão de 

qualquer nota fiscal ou fatura em favor do próprio proponente e do seu quadro societário. 

 

13.5 Não serão aceitos como despesas elegíveis pagamento de despesas relacionadas a taxas 

municipais da Prefeitura de Belo Horizonte. 

 

13.6 Não serão aceitos como despesas elegíveis lanches para compor camarins de artistas ou para 

qualquer componente das equipes de trabalho.  

 

14 DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

14.1 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.  

 

14.1.1 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.  

 

14.1.2 A convocação será publicada também no Portal www.pbh.gov.br/belotur, sendo de 

exclusiva responsabilidade do proponente, acompanhar todas as informações ali 

disponibilizadas. 

 

14.1.2.1 É de inteira responsabilidade do proponente o acompanhamento das convocações e 

notificações enviadas para o endereço de e-mail informado, devendo inclusive ser 

verificada caixa denominada spam/lixo eletrônico. Em caso de alteração do e-mail 

essa informação deve ser atualizada junto à Belotur.  

 

14.2 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. 

 

14.3 O prazo previsto no subitem 12.1.1 poderá ser prorrogado pela Belotur desde que seja 

solicitado formalmente, durante o prazo normal de assinatura do contrato e devidamente 

justificado.  

 

http://www.pbh.gov.br/belotur
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14.3.1 A Belotur analisará o pedido e a justificativa e decidirá sobre a prorrogação ou não do 

prazo de assinatura do contrato, conforme a justificativa apresentada. 

 

14.4 Com a formalização do contrato, o proponente deverá participar de toda e qualquer reunião 

de alinhamento e ou esclarecimentos convocados pela Belotur. 

 

15 DO REPASSE DO AUXÍLIO FINANCEIRO 

 

15.1 O repasse financeiro será depositado em parcela única em até 45 (quarenta e cinco) dias após 

assinatura do contrato, desde que o proponente não possua pendências com a 

União/Estado/Município na data de liberação do crédito e a execução tenha sido previamente 

aprovada pela Gerência de Marketing Turístico. O pagamento ocorrerá diretamente na conta 

corrente indicada pelo proponente contemplado - EMPRESA/CNPJ, sendo vedado o depósito 

em contas de titularidade de terceiros. 

 

15.2 As informações bancárias devem ser preenchidas de forma completa no ANEXO IX e entregue 

no ato da assinatura do contrato. Os dados fornecidos são de responsabilidade exclusiva do 

proponente - Banco, Agência (com dígito), Conta (com dígito), Titular da Conta, CNPJ do 

titular. Em caso de divergências, a Belotur suspenderá o pagamento até que seja feita a 

regularização, não sendo neste caso, aplicado o prazo previsto no subitem anterior.  

 

15.2.1 Na impossibilidade de entregar o anexo dos dados bancários no ato da assinatura do 

contrato, poderá o proponente enviar o documento para o endereço de e-mail: 

financeiro.belotur@pbh.gov.br em até 30 dias após a assinatura do contrato sob pena 

de rescisão unilateral do contrato por parte da Belotur.  

 

15.3 O MEI - Micro Empreendedor Individual - participante do presente processo seletivo, se 

contemplado, deverá apresentar conta bancária da Pessoa Jurídica, e não da Pessoa Física 

para recebimento dos recursos, pois sua inscrição e participação no certame ocorreu diante 

da condição de empresa/CNPJ, bem como todo proponente pessoa jurídica deverá apresentar 

conta corrente pessoa jurídica, sem exceções para ambos os casos. 

 

15.4 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. 

 

15.4.1 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. 

16 DAS ALTERAÇÕES NO PROJETO CONTEMPLADO 

 

16.1 Fica vedado ao Proponente alterar o Projeto apresentado para seleção.  

 

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

mailto:financeiro.belotur@pbh.gov.br
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estabelecidos por meio do Edital. 

 

16.3 Substituições no projeto serão autorizadas 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.  

 

16.4 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. 

 

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

orçamentária e financeira dos gastos, desde que previamente à realização do evento e sem 

prejuízo do contexto inicial ou danos ao erário público, o proponente deverá enviar um Ofício 

exclusivamente para o email  apoio.belotur@pbh.gov.br. 

 

16.5.1 O documento deverá informar as alterações e o que as motivaram, acompanhadas das 

devidas justificativas para análise e possível aprovação, devendo ser enviada assinada e 

rubricada em todas as páginas pelo responsável / representante legal do proponente. 

 

16.5.2 O proponente deverá atentar-se para não propor algo que seja conflitante e/ou 

contraditório quanto aos efeitos da alteração proposta e o seu pedido inicial no 

contexto geral.  

 

17 DAS CONTRAPARTIDAS 

 

17.1 As contrapartidas deverão ser realizadas conforme detalhamento especificado no Item 9 do 

Termo de Referência – ANEXO I deste edital. 

 

17.2 A BELOTUR, através da Gerência de Marketing Turístico, entrará em contato com o 

proponente para alinhamento e esclarecimento das ações de contrapartida e de execução, de 

acordo com o Projeto apresentado. A participação na reunião mencionada é OBRIGATÓRIA. 

 

17.3 Caso o Proponente não realize as ações de contrapartidas descritas no Termo de Referência , a 

BELOTUR aplicará as medidas administrativas e judiciais cabíveis.  

 

17.3.1 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. 

 

mailto:apoio.belotur@pbh.gov.br
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b) Os projetos serão fiscalizados a fim de que se garanta a execução, bem como da 

entrega das contrapartidas previstas e alinhadas. 

 

18 DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA E DA BELOTUR 

 

18.1 Obrigações do Proponente Contemplado: 

 

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

processo de seleção. 

 

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

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

Belotur. 

 

18.1.3 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.  

 

18.1.4 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. 

 

18.1.5  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 

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. 

  

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

 

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

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

 

18.1.8 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 CONCEDENTE. 

 

18.1.9 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.  

18.2 Obrigações da Belotur: 

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

prestação dos serviços. 
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18.2.2 Fiscalizar e acompanhar a execução do Projeto contemplado e o atendimento às 

contrapartidas exigidas.  

 

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

exigências previstas neste contrato. 

19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

19.1 Caso o Proponente não realize as ações de contrapartidas descritas neste edital e seus anexos, 

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 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 

todo o conceito, aplicação de marcas, ações propostas e entregas apresentadas conforme 

projeto inscrito no edital, bem como as contrapartidas alinhadas previamente. 

 

19.2 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. 

20 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

20.1 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. 

 

20.2 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. 

 

20.3  As despesas deverão ser realizadas exclusivamente em conformidade com o Manual de 

Prestação de Contas da Belotur. 

 

20.4  O Manual de Prestação de Contas da Beloture a Planilha de Notas Fiscais estão 

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

https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/manual-de-prestacao-de-contas%20lo
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contas, podendo também ser solicitados pelo e-mail: licitacoes.belotur@pbh.gov.br. 

 

20.5 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 007/2020 – Nome do Projeto”. 

 

20.6 Não serão admitidos comprovantes relativos a despesas realizadas fora do período previsto 

para aplicação dos recursos. 

 

20.7 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. 

 

20.7.1 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. 

 

20.8 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. 

 

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

prestação de conta. 

 

20.10 Serão aceitos na prestação de contas diferenças de no máximo 5% dos valores das despesas 

elegíveis constantes no ANEXO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA aprovado. 

 

20.11 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. 

 

20.12 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. 

 

20.13 O proponente que não apresentar a prestação de contas dentro do prazo estipulado obrigar-

se-á a devolver os recursos recebidos atualizados de acordocom 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. 

 

20.14 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 

https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/manual-de-prestacao-de-contas%20lo
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
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ANEXO V - 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; 

 
20.15 O resultado da análise da Prestação de Contas será comunicado ao Proponente por meio de 

ofício e/ou email. 

 

20.16 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.   

 

21 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

21.1 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 contemplado, na 

realização do respectivo evento nos termos do Decreto Municipal 14.142/2010 e posteriores 

alterações. 

 

21.2 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. 

 

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

enquanto estiver participando do processo seletivo 

 

21.4 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. 

 

21.5 O Município de Belo Horizonte e a BELOTUR reservam-se o direito de realizar comunicações, 
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solicitar documentos ou informações aos proponentes, por meio eletrônico, exceto as 

informações ou convocações que exijam publicação no DOM. 

 

21.6 As informações e todos os atos referentes a este Chamamento Público serão publicados no 

Portal da PBH e/ou no Diário Oficial do Município, sendo de exclusiva responsabilidade dos 

interessados a obtenção de tais informações e documentos ali disponibilizados. 

 

21.7 O Regulamento de Licitações e Contratos da BELOTUR está disponível na página da Belotur 

no Portal da PBH. 

 

21.8 Gestor e Fiscal da Belotur, responsável pelo acompanhamento, fiscalização e recebimento 

dos serviços:  

Gestor: Leonardo Nunes - Matrícula: 080031 

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

 

21.9 Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da BELOTUR. 

 

21.10 Integram este edital os seguintes Anexos: 

 

ANEXO I – Termo de Referência 

ANEXO II – Glossário do Turismo 

ANEXO III – Passo a Passo da Inscrição 

ANEXO IV – Critérios de Avaliação Técnica 

ANEXO V - Projeto 

ANEXO VI – Planilha Orçamentária de Despesas Elegíveis 

ANEXO VII – Declaração Obrigatória 

ANEXO VIII – Minuta de Contrato  

ANEXO IX – Dados Bancários 

ANEXO X – Agências de Turismo Receptivo de Belo Horizonte 

ANEXO XI – Guias de Turismo de Belo Horizonte 

 

 

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2020. 

 

 

Gilberto César Carvalho de Castro 

BELOTUR – Diretor Presidente 
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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 e para as atividades que 

reúnam pessoas em veículos automotores estacionados no formato drive-in em espaços públicos ou 

privados, sob as temáticas Primavera e Verão: Estações da Inovação e Criatividade, e Arte e Festa, a 

serem realizados no período de 16 de novembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021. 

 

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.  

 

                                                           
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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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. 

 

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 6 (seis) Editais de Concessão de 

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

publicado em julho de 2020, consistiu no apoio a eventos na modalidade online.  

 

O presente Edital será o 8º Edital dentro do Programa Belo Horizonte 4 Estações, para eventos de 

potencial turístico, visando a continuidade dos trabalhos e movimentação econômica do setor. O novo 

edital proposto traz em suas diretrizes além dos eventos no formato online, a permissão de custeio a 

eventos no formato drive-in em espaços públicos ou privados.  

 

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  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
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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)  

7) 005/2020 -  Edital de apoio 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.  

 

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).  

 

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 belo horizontinos. 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 belo horizontino 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.  
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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 tem 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. 

 

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. 

 

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

abarcará o final da primavera/2020 e o início do verão/2020 e 2021. Por esse motivo, o mesmo será a 

junção de 2 (duas) Estações: Primavera - Estação da Inovação e da Criatividade e Verão - Estação da Arte 

e Festa.  

 

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.  

 

2.2. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se que por meio do Edital a Belotur:  

 

- Dê continuidade ao Programa Belo Horizonte 4 Estações; 

- 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; 
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- 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$ 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil reais). O auxílio 

financeiro será concedido conforme distribuição das categorias e limites previstos abaixo:  

 

- CATEGORIA A - R$ 30.000,00 (trinta mil reais): Na categoria A, serão apoiados até 40 

(quarenta) eventos na modalidade online ou no formato drive-in em espaços públicos ou 

privados, com a concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada.  

 

- CATEGORIA B - R$ 15.000,00 (quinze mil reais): Na categoria B, serão apoiados até 40 

(quarenta) eventos na modalidade online ou no formato drive-in em espaços públicos ou 

privados, com a concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 15.000,00 (quinze 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 a ENTREGA SIMULTÂNEA 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 no 

Anexo 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 de 02/10/2020 até às 23h59 do dia 15/10/2020. A Comissão 

mailto:apoio.belotur@pbh.gov.br
mailto:licitacao.belotur@pbh.gov.br
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Permanente de Licitação responderá o email 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 EDITORES OS EMAILS: licitacoes.belotur@pbh.gov.br e 

apoio.belotur@pbh.gov.br, CONFORME DISPOSTO NO ANEXO: 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 em qualquer etapa do processo os projetos onde forem constatados 

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 

proponente. 

 

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, não integrem a cadeia produtiva do 

turismo e não apresentem ações em apoio à comercialização e promoção do destino. 

 

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. 

mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
mailto:apoio.belotur@pbh.gov.br
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5.4. Condições de Participação 

 

- Poderão apresentar propostas neste 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, art. 2o, disponível em: https://goo.gl/RrHqje .  

  

Art. 2º Integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte os Municípios de Baldim, 

Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, 

Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, 

Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro 

Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São 

Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano. 

 

- Cidades pertencentes ao chamado “colar metropolitano” não poderão participar deste processo.  

 

- Conforme exposto neste Termo de Referência e por se tratar de apoio a eventos de potencial Turístico 

integrante do Programa Belo Horizonte 4 Estações, 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.   

 

- Os eventos na modalidade online ou aqueles em formato drive-in em espaços públicos ou privados, 

devem estar alinhados com o posicionamento turístico do destino - Belo Horizonte Surpreendente e 

apoiar a Comercialização e Promoção da atividade turística e da gastronomia (em razão da designação 

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

 

O não cumprimento dos itens acima implicará na inabilitação/desclassificação imediata do projeto e a 

não avaliação do mesmo pelas respectivas Comissões responsáveis.  

 

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; 

https://goo.gl/RrHqje
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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, independente do valor de auxílio financeiro concedido pela Belotur, sendo que:  

 

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

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 

encaminhados via email 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. 

 

- O proponente deverá participar de toda e qualquer reunião de alinhamento e ou esclarecimentos 

convocados pela Belotur.  

 

- 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.  
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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 limite 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$ 30.000,00 (trinta mil reais): Na categoria A, serão apoiados até até 40 

(quarenta) eventos na modalidade online ou no formato drive-in em espaços públicos ou 

privados, com a concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada.  

b) CATEGORIA B - R$ 15.000,00 (quinze mil reais): Na categoria B, serão apoiados até 40 

(quarenta) eventos na modalidade online ou no formato drive-in em espaços públicos ou 

privados, com a concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada.  

 

5.7. 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.” 

 

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).  

 

5.8. Sobre os eventos no formato drive-in 

 

Ir ao cinema ou a um show em um novo formato pode se tornar uma alternativa interessante durante a 

pandemia, onde a maioria dos eventos estão com restrições em razão das medidas preventivas.  

 

No processo de reabertura gradativa e segura proposto pela Prefeitura de Belo Horizonte, as atividades 

que reúnam pessoas em veículos automotores estacionados no formato drive-in em espaços públicos ou 

privados foram autorizadas por meio da Portaria SMSA/SUS-BH Nº 313/2020, publicada pela Secretaria 
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Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Link da Portaria: 

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1231796 .  

 

Os protocolos foram publicados no dia 06 de Agosto de 2020 e estão válidos, já integrando as 

normativas municipais.  

 

De acordo com a Portaria, os eventos terão que ser realizados em locais descobertos e cercados, para 

que possa haver restrição da quantidade de carros, sendo que motos, bicicletas, vans e pedestres não 

poderão participar. Para realizar a atividade será necessário licenciamento prévio junto ao município. 

 

Os veículos poderão ter no máximo quatro ocupantes e deverão estar a uma distância mínima de dois 

metros entre as vagas demarcadas. Não será permitido que a porta do carro fique aberta, nem a saída 

dos passageiros, desde que seja para ir ao banheiro. Nesse caso e para conversar com a equipe de 

atendimento do evento, o uso de máscara será obrigatório. A interação entre as pessoas que estão no 

local é proibida. 

 

5.9. 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 criar estratégias 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 grandes 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. 

 

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1231796
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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.  

 

5.10. 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 

âmbitos 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. 

 

5.11. Da pontuação mínima de cada Categoria 

 

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

 

- 26,5 (vinte e seis vírgula cinco) pontos no total de 44 (quarenta e quatro) pontos para a Categoria A 

(60%);  

- 22 (vinte e dois) pontos no total de 44 (quarenta e quatro) pontos para a Categoria B (50%);  
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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   

 

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. 

 

Para análise técnica, o proponente deverá apresentar obrigatoriamente dentro da PASTA 2 – PROPOSTA 

TÉCNICA – devidamente identificada, os documentos abaixo discriminados, na extensão PDF:  

 

a) ANEXO - PROJETO, com todos os campos preenchidos e todas as páginas constando rubrica ou 

assinatura do representante legal do proponente, além da identificação completa e assinatura 

ao final.  

b) ANEXO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS ELEGÍVEIS, com todos os campos 

preenchidos e todas as páginas constando rubrica ou assinatura do representante legal do 

proponente, além da identificação completa e assinatura ao final.  

 

A Planilha Financeira será pontuada individualmente e deverá ser preenchida conforme 

planejamento financeiro do evento e pesquisa prévia de mercado para inserção dos valores.  

 

Todos os itens pretendidos deverão ser detalhados.  

 

Poderão ainda ser encaminhados documentos que comprovem os fatos, as ações, as parcerias inseridas 

no projeto - reforçando aqueles que são imprescindíveis para obtenção de nota indicados no ANEXO - 

PROJETO. Tais documentos terão sua veracidade confirmada pelos avaliadores.  

 

a) Em relação a participantes do evento e parcerias firmadas, não serão aceitas a chamadas 

“cartas de intenção”. Para comprovação, o proponente deverá apresentar diretamente 

declaração confirmando a participação ou parceria já estabelecida.  

 

b) Em relação a comprovação referente a Plano de Mídia, não serão aceitas tabelas de preço 

padrões sem a conexão com o evento inscrito.  
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Caso o evento seja contemplado, novas parcerias ou atuações firmadas ao longo do processo - inclusive 

em relação a produtores e/ou colaboradores - deverão ser informados e validados na Belotur.  

 

Serão DESCLASSIFICADOS os projetos inscritos que não atendam às exigências técnicas descritas acima 

ou quem não apresentem documentos que deveriam constar na análise da Comissão Técnica. 

 

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

acordo com a seguinte ordem: Apoio à Comercialização do Turismo; Promoção do Destino Belo 

Horizonte; Conexão com o Turismo; Vocação Turística; Ações de Apoio a Acessibilidade, 

Sustentabilidade e Cidadania e Planilha Financeira (ANEXO – CRITÉRIOS). Permanecendo o empate, será 

feito um sorteio público, previamente agendado. 

 

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

 

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, que analisará o pedido emitindo 

parecer de caráter definitivo. 

 

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. 

 

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:  

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur
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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) Se após a concessão do auxílio financeiro ao proponente da alínea anterior ainda houver 

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: 

 

➔ DESPESAS GRUPO 1: COMUNICAÇÃO 

 

DIVULGAÇÃO ONLINE 

- Flyer digital 

- Banner digital 

- Produção de conteúdo digital, multimídia e audiovisual 

- Veiculação de publicidade em formato digital (blogs, jornais, rádios, revistas, mídias sociais) 

- Impulsionamento de campanhas de marketing em redes sociais  

 

DIVULGAÇÃO EM OUTROS MEIOS (RÁDIO, TV, JORNAL IMPRESSO E REVISTA IMPRESSA) 

- Gravação de spot/jingle 

- Produção de conteúdo publicitário para mídias de rádio, TV, jornal impresso e revista impressa  

- Veiculação de publicidade em rádios, TV, jornais impressos e revistas impressas  

 

IMPRESSÃO (não serão permitidas impressão de flyers, panfletos, filipetas e outros materiais 

de grande tiragem física) 

- Lona 

- Tecido 

- Banner 

- Backdrop 

- Plotagem 

- Adesivo 

 

AUDIOVISUAL 

- Contratação de serviço de fotografia e filmagem 

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

segmentos prioritários, desde que sejam utilizados para a execução do objeto  

- Criação de vídeo promocional 

 

OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO 

- Assessoria de Imprensa 
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- Agência de Comunicação 

 

➔ DESPESAS GRUPO 2: ALIMENTAÇÃO  

 

ALIMENTAÇÃO 

- Insumos para demonstrações gastronômicas, tais como cozinha show. 

- Kits para ações promocionais de gastronomia.  

 

➔ DESPESAS GRUPO 3: INFRAESTRUTURA (LOCAÇÃO)  

 

INFRAESTRUTURA 

- Palco 

- Tablado 

- Boxtruss 

- Cenografia (execução) 

- Decoração (execução) 

- Paisagismo (execução) 

- Tenda 

- Barracas 

- Grade 

- Placa de fechamento 

- Barricada 

- Passa cabo 

- Praticável 

- Octanorm (sistema modulado muito utilizado em montagem de estandes para feiras) 

- Mobiliário (mesas, cadeiras, , aparadores, banquetas, mesas bistrô, armários, poltronas) 

- Gerador de Energia 

- Sanitário Químico 

- Container (módulo habitacional ou sanitário) 

- Caçamba para acondicionamento e retirada de resíduos 

 

➔ DESPESAS GRUPO 4: EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO)  

 

EQUIPAMENTOS 

- Rádio Comunicador 

- Câmeras  

- TV 

- Computador 

- Tablet 

- Teleprompter 

- Leitor de código de barras 

- Projetor de imagem 

- Tela de Projeção 

- Painéis de Led 

- Totem repositório de álcool em gel 70% 

- Tapetes sanitizantes 
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- Cabine de desinfecção 

- Equipamentos de aferição de temperatura em tempo real 

- Maquinário de cozinha: freezer, refrigerador, geladeira, fogões, chapas e fornos para  utilização 

exclusiva em apresentações de Chefs e Cozinheiros em demonstrações gastronômicas (cozinha-

show) 

 

➔ DESPESAS GRUPO 5: SERVIÇOS 

 

SERVIÇOS 

- Sonorização 

- Iluminação 

- Transmissão simultânea 

- Fornecimento de Internet Banda larga ou link dedicado 

- Custeio de plataformas, aplicativos e ferramentas tecnológicas 

- Projeto Cenográfico, paisagístico e decorativo 

- PPCIP (Projeto de Prevenção Combate Incêndio e Pânico) 

- Ambulância 

- Bombeiro Civil 

- Segurança patrimonial 

- Agente de evento 

- Agente de limpeza 

- Agente sanitário 

- Eletricista 

  

➔ DESPESAS GRUPO 6: ARTISTAS OU PARTICIPANTES 

 

CACHÊ  

- Cachê de artista 

- Cachê de mediador 

- Cachê de apresentador 

- Cachê de palestrante 

- Cachê de painelista 

- Cachê de especialista técnico 

- Cachê de Chef de Cozinha ou Cozinheiro para realização de cozinha show ou demonstrações 

gastronômicas 

 

➔ DESPESAS GRUPO 7: EQUIPE (AS DESPESAS FICAM LIMITADAS A 25% DO VALOR TOTAL 

RECEBIDO) 

 

CUSTEIO DE EQUIPE  

- Produção Executiva, artística e técnica 

- Diretor de Palco, Cena e Corte 

- Técnico de som, iluminação e transmissão  

- Roadie 

- Assistente ou auxiliar de produção  

- Recepcionista  
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- Intérprete de libras 

 

➔ DESPESAS GRUPO 8: ADMINISTRATIVO (AS DESPESAS FICAM LIMITADAS A 5% DO VALOR 

TOTAL RECEBIDO) 

 

ADMINISTRATIVO 

- Elaboração de projeto (sendo obrigatória a indicação do beneficiário) 

- Gestão do projeto (sendo obrigatória a indicação do beneficiário) 

- Prestação de contas (sendo obrigatória a indicação do beneficiário) 

 

 

➔ DESPESAS GRUPO 9: LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

LOCAÇÃO DE ESPAÇO 

- Locação de espaço para realização do evento, tais como auditórios, centros de convenções, 

salões, lotes, ambientes hoteleiros, entre outros espaços necessários para a realização do 

evento. Não serão considerados como locação de espaço imóveis pertencentes à administração 

pública municipal. Os espaços devem obrigatoriamente estar localizados dentro dos limites do 

município de Belo Horizonte.  

 

➔ DESPESAS GRUPO 10: FOMENTO AO TURISMO (MÍNIMO DE 8% DO VALOR TOTAL DO 

PROJETO) 

 

FOMENTO AO TURISMO (MÍNIMO DE 8% DO VALOR DO PROJETO) 

- Guia de turismo devidamente cadastrado no Ministério do Turismo - CADASTUR 

- Formatação de produtos e experiências turísticas de Belo Horizonte 

- Capacitações sobre turismo 

- Agência de receptivo 

- Chef de cozinha ou Cozinheiro para realização de cozinha show ou demonstrações 

gastronômicas 

- Voucher para promoção de Bares e Restaurantes da cidade utilizado dentro da programação do 

evento como forma de incentivo ao público no consumo de seus serviços 

- Hospedagem 

- Locação de ambiente hoteleiro para realização do evento. 

 

8.5 O ANEXO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS ELEGÍVEIS deverá ser preenchido única e 

exclusivamente com as despesas elegíveis que serão custeadas pela Belotur. Não serão aceitas 

despesas que não estejam listadas nos grupos acima.  

 

8.6 As despesas serão avaliadas e acatadas desde que tenham coerência com o projeto proposto. Sendo 

assim, não serão aceitas despesas que sejam exclusivas de eventos na modalidade drive-in como por 

exemplo barricadas, grades, octanorm, gerador de energia, sanitário químico, container, caçamba, 

cabine de desinfecção, bombeiro civil, segurança patrimonial, agente de evento, agente sanitário, 

eletricista para eventos na modalidade online.  
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8.7 Não serão consideradas como despesas elegíveis aquelas inerentes ao funcionamento da empresa 

proponente ou de serviços prestados pelo mesmo, sendo vedada a emissão de qualquer nota fiscal ou 

fatura em favor do próprio proponente e do seu quadro societário. 

 

8.8 NÃO SERÃO ACEITAS como despesas elegíveis pagamento de despesas relacionadas a taxas 

municipais da Prefeitura de Belo Horizonte. 

 

8.9 Não serão aceitas como despesas elegíveis lanches para compor camarins de artistas ou para 

qualquer componente das equipes de trabalho.  

 

8.10 O repasse financeiro será depositado em parcela única em até 45 (quarenta e cinco) dias após 

assinatura do contrato, desde que o proponente não possua pendências com a 

União/Estado/Município na data de liberação do crédito e a execução tenha sido previamente 

aprovada pela Gerência de Marketing Turístico. O pagamento ocorrerá diretamente na conta corrente 

indicada pelo proponente contemplado - EMPRESA/CNPJ, sendo vedado o depósito em contas de 

titularidade de terceiros. 

 

8.10.1 As informações bancárias devem ser preenchidas de forma completa no ANEXO 

específico e entregue no ato da assinatura do contrato. Os dados fornecidos são de 

responsabilidade exclusiva do proponente - Banco, Agência (com dígito), Conta (com dígito), 

Titular da Conta, CNPJ do titular. Em caso de divergências, a Belotur suspenderá o pagamento 

até que seja feita a regularização, não sendo aplicado mais o prazo previsto no item 8.10.  

 

8.10.2 O MEI - Micro Empreendedor Individual - participante do presente processo seletivo, se 

contemplado, deverá apresentar conta corrente da Pessoa Jurídica, e não da Pessoa Física para 

recebimento dos recursos, pois sua inscrição e participação no certame ocorreu diante da 

condição de empresa/CNPJ, bem como todo proponente pessoa jurídica deverá apresentar 

conta corrente pessoa jurídica, sem exceções para ambos os casos. 

 

8.10.3 Para fins de prestação de contas e para garantir a lisura do processo, é essencial que o 

proponente apresente os Extratos Bancários com a demonstração das despesas realizadas em 

conformidade com a Planilha pré-aprovada. Desta forma, caso o proponente não queira ter o 

seu sigilo bancário quebrado, é sugerido ao mesmo abrir uma conta corrente específica para 

recebimento e movimentação dos recursos do Edital - Pessoa Jurídica. Caso o proponente 

entenda que não é necessário e utilize a conta da empresa, fica o mesmo ciente e concorda 

desde já com a apresentação dos extratos nos termos do presente Edital. Em suma, contas 

específicas ou não específicas estarão sujeitas às mesmas regras.  

 

8.11 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. 
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8.12 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. 

 

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

Planilha das Despesas elegíveis do projeto deverão contemplar e custear obrigatoriamente 8% (oito por 

cento) de serviços e insumos ofertados por empresas e profissionais do Turismo - Vide Grupo 10 das 

Despesas Elegíveis (Fomento ao Turismo). 

  

8.14 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 no mínimo 25% 

(vinte e cinco por cento) de serviços, produtos e ou atividades locais. 

 

9. DAS CONTRAPARTIDAS 

 

9.1 Os proponentes que realizarem seu evento DURANTE o período de vedação eleitoral e receberem 

o auxílio financeiro da BELOTUR, deverão obrigatoriamente cumprir as CONTRAPARTIDAS descritas 

abaixo:  

 

- 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.   

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

consiste em “Patrocínio”. No entanto, para os eventos realizados na vigência do período 

eleitoral, em razão das vedações previstas conforme resolução 23.606 do TSE, ficam PROIBIDAS 

a veiculação das marcas institucionais (PBH e Belotur), bem como a marca do destino BELO 
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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.  

 

9.2 Os proponentes que realizarem seu evento FORA do período de vedação eleitoral (após resultado 

final das eleições municipais) e receberem o auxílio financeiro da BELOTUR, deverão obrigatoriamente 

cumprir as CONTRAPARTIDAS descritas abaixo:  

 

 (Publicidade Institucional) 

- Divulgar, COM STATUS DE PATROCÍNIO as logos institucionais da BELOTUR e da PREFEITURA DE 

BELO HORIZONTE em todas as ações do Plano de Divulgação e Mídia, apresentados no ANEXO - 

PROJETO, conforme Manual de Aplicação de Logos e de acordo com os padrões de identidade 

visual.  

a) Caso seja de interesse da BELOTUR, em alinhamento às estratégias de divulgação do 

destino, fica o proponente também obrigado à aplicação da marca turística da cidade.  

 

- Divulgar, COM STATUS DE PATROCÍNIO as logos institucionais da BELOTUR e PREFEITURA DE 

BELO HORIZONTE em anúncios impressos, materiais gráficos, banners, hotsites, twitter, 

facebook e outras mídias sociais, blog do evento e outras plataformas web, pórtico de entrada, 

palco (testeira, lateral, fundo) arquibancada, e outros, conforme Manual de Aplicação de Logos 

e de acordo com os padrões de identidade visual.  

- Informar sobre o PATROCÍNIO concedido pela BELOTUR em todos os newsletters e releases de 

divulgação do evento para imprensa.  

- Veicular o vídeo promocional de Belo Horizonte ou de outros conteúdos de igual duração 

indicados pela BELOTUR, quando houver equipamento disponível, conforme descrição no 

PROJETO.  

- Mencionar o patrocínio da BELOTUR na abertura e durante a realização do evento.  

- Mencionar o patrocínio da BELOTUR quando houver divulgação do evento em rádio ou TV. 

- Marcações dos perfis oficiais da Belotur em posts e stories do evento. Em caso de sorteios 

promocionais, indicar os perfis oficiais da Belotur como perfil obrigatório de marcação.  

- Divulgar o Portal Belo Horizonte - Portal Oficial do Turismo na cidade - 

portalbelohorizonte.com.br.  

 

(Outras Contrapartidas) 

- Disponibilizar, caso seja de interesse da BELOTUR, espaço para que a Belotur ou o Trade 

Turístico atue na prestação de Informações Turísticas e sobre a Cidade, sobre Programas, 

projetos e ações de interesse do município, além dos 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;  

http://portalbelohorizonte.com.br/
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- 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 artigos relevantes para o blog do Portal Belo Horizonte, de acordo com a linha editorial 

estabelecida pela Belotur, que abordem aspectos do turismo e segmentos da cidade;  

- Ceder banco de imagens ou vídeos do destino para a Belotur para ações de divulgação turística 

da cidade e elaboração de materiais promocionais.   

 

9.3 A BELOTUR, através da Gerência de Marketing Turístico, entrará em contato com o proponente para 

alinhamento e esclarecimento das ações de contrapartida e de execução, de acordo com o Projeto 

apresentado. A participação na reunião mencionada é OBRIGATÓRIA. 

 

9.4 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. 

 

9.5 Para os eventos que ocorrerem fora do período de vedação eleitoral e for autorizada a publicidade 

institucional, o proponente deverá aprovar junto à Assessoria de Comunicação por intermédio do e-

mail: visual.belotur@pbh.gov.br a aplicação das marcas institucionais em peças, materiais, vídeos, entre 

outros. Todas as aplicações devem ser previamente aprovadas pela Belotur.  

 

10. PRAZO DE ABRANGÊNCIA – PERÍODO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO 

 

O presente processo de seleção contempla os projetos a serem realizados no período de 16/11/2020 a 

31/01/2021. 
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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 SubvençãoXXXXXX - 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 e antes da realização do evento, sem prejuízo do contexto inicial ou danos ao 

https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/licitacao
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
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erário público, conforme ANEXO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS ELEGÍVEIS, o proponente 

encaminhará um Ofício à BELOTUR, 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 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; 
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- 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: 

 

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. 

 

Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S.A. – BELOTUR 

 

 

 

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


 

47 

ANEXO II 

 

GLOSSÁRIO DO TURISMO 

 

Agências de turismo receptivo 

Empresas que têm como principal atividade a venda e a operação direta de serviços turísticos em um ou 

mais destinos (dentro de uma determinada região), tais como: passeios, traslados, city tours, entre 

outros. Atua em uma região específica, como por exemplo o estado de Minas Gerais e a cidade de Belo 

Horizonte.  

 

Agências de turismo emissivo 

Pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e 

consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente. Atua como revendedora ou fornecedora 

de destinos turísticos em todo o Brasil e/ou no exterior.  

 

Apoio à comercialização do destino 

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 criar estratégias para atuação em apoio à 

comercialização (ou atividade) de tais profissionais.  

 

Atrativos turísticos 

Locais, objetos, equipamentos, pessoas, fenômenos, eventos ou manifestações capazes de motivar o 

deslocamento de pessoas para conhecê-los. Os atrativos turísticos podem ser naturais; culturais; 

atividades econômicas; eventos programados e realizações técnicas, científicas e artísticas.  

 

Atrativos culturais 

Elementos da cultura que, ao serem utilizados para fins turísticos, passam a atrair fluxos turísticos. São 

os bens e valores culturais de natureza material e imaterial produzidos pelo homem e apropriados pelo 

turismo, da pré-história à época atual, como testemunhos de uma cultura, representados por suas 

formas de expressão; modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as 

obras, os objetos, os documentos, as edificações e demais espaços para destinos diversos; os conjuntos 

urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico.  

Atrativos naturais 

Elementos da natureza que atraem fluxos turísticos (serras, rios, praias, cavernas, cachoeiras, clima, 

flora, fauna e tantos outros).  

 

Cadeia Produtiva do Turismo 

O conceito de Cadeia Produtiva do turismo pressupõe a existência de um produto ou de um atrativo 

turístico que, em determinado território, atua como elemento indutor para gerar uma dinâmica 

integradora entre as diferentes atividades que compõe o setor. Isto é, o produto ou o atrativo funciona 
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como multiplicador de uma rede de serviços apoiados no desenvolvimento de uma infraestrutura local e 

regional. O Ministério do turismo considera como atividades características do turismo: Meios de 

Hospedagem; Serviços de Alimentação; Transporte Rodoviário de Passageiros;  Locação de Veículos 

turísticos;  Agências de Turismo;  Serviços de apoio turístico; Serviços de Guia de Turismo e 

Comercialização. A cadeia produtiva do setor turístico no Brasil, empregava até no início do ano de 

2020, diretamente algo em torno de 3 milhões de pessoas nas áreas de hotelaria, companhias aéreas, 

agências de viagens, guias de turismo, restaurantes e lazer. 

 

Demanda turística 

Conjunto de turistas que, de forma individual ou coletiva, estão motivados a consumir uma série de 

produtos ou serviços turísticos com o objetivo de cobrir suas necessidades de descanso, recreação, 

entretenimento e cultura em seu período de férias.  

Destino turístico 

Local, cidade, região ou país para onde se movimentam os fluxos turísticos.  

 

Equipamentos turísticos 

Conjunto de edificações, instalações e serviços indispensáveis ao desenvolvimento da atividade turística. 

Incluem os meios de hospedagem, serviços de alimentação, entretenimento, agenciamento, 

informações e outros serviços turísticos. 

Eventos turísticos 

Eventos geradores de fluxo de turistas. Muitas vezes constituem-se como uma das principais motivações 

de viagens para os destinos brasileiros, gerando atratividade para períodos específicos e contribuindo 

para a diminuição da sazonalidade. 

 

Famtour 

Visita técnica que tem como objetivo familiarizar e encantar o distribuidor do produto turístico. Consiste 

em convidar operadores de turismo que já comercializam parte do roteiro ou demonstraram na 

pesquisa de mercado interesse em comercializar o roteiro, para visitar o destino, para que conheçam o 

local e saibam o que estão oferecendo ao cliente.  

 

Fluxo turístico 

Todo e qualquer deslocamento de um conjunto de turistas que se movimenta de uma direção a outra, 

num contexto espaço-temporal delimitado, com um ponto comum de emissão e um ou vários pontos de 

recepção.  

 

Gastronomia típica 

Conjunto de alimentos e bebidas e seus rituais peculiares de elaboração, modo de servir e de consumir, 

confeccionados com ingredientes próprios de uma região e com base nas suas tradições gastronômicas.  

 

Guia de Turismo 

Profissional que exerce as atividades de acompanhamento, orientação e transmissão de informações a 

pessoas ou grupos, em visitas, excursões urbanas, municipais, estaduais, interestaduais, internacionais 

ou especializadas. Art. 2º, Portaria nº27, de 30 de janeiro de 2014 (MTur, 2014). 
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Guia Turístico (guia de viagem) 

É toda folheteria (folders, panfletos, guias de viagem), utilizados como ações de marketing para 

descrição e promoção dos destinos turísticos.   

 

Infraestrutura de apoio ao turismo 

Conjunto de obras, de estrutura física e serviços que proporciona boas condições de vida para com a 

comunidade e dá base para o desenvolvimento da atividade turística: sistemas de transportes, energia 

elétrica, serviço de abastecimento de água, arruamento, sistema de comunicação, sistema educacional, 

etc.  

 

Infraestrutura turística 

Conjunto formado por obras e instalações de estrutura física e de serviços, indispensáveis ao 

desenvolvimento do turismo e existente sem função dele. É formada pelo conjunto de elementos da 

infraestrutura física de base que viabilizam o desenvolvimento da atratividade turística. É de 

responsabilidade da iniciativa pública órgãos municipais, estaduais e federais (como estradas, 

Saneamento básico, saúde e telecomunicações). 

 

Mercado emissor 

De onde vem o turista, podendo ser regional, nacional ou internacional.  

 

Mercado receptivo 

Conjunto de bens, serviços, infraestrutura e atrativos, dentre outros aspectos, que atende os indivíduos 

que adquiriram o produto turístico.  

 

Mercado turístico 

Encontro e relação entre a oferta de produtos e serviços turísticos e a demanda, individual ou coletiva, 

interessada e motivada pelo consumo e ou destes produtos e serviços.   

 

Nichos de mercado 

Subsegmentos dentro dos segmentos de demanda. O nicho é um grupo de consumidores caracterizados 

por ter necessidades ou expectativas específicas, diferente das necessidades do resto do segmento.  

 

Operadores de turismo 

Empresas que têm como função principal a montagem de pacotes de viagem, com serviços de 

transporte, acomodação, atrativos e, eventualmente, alimentação. São também conhecidos como 

atacadistas, pois fazem a negociação da compra dos serviços diretamente com os produtores, visando à 

obtenção de preços diferenciados. Na maioria das vezes, não fazem a venda para o público final. Passam 

os pacotes para os agentes de viagem que, por sua vez, comercializam o produto. 

 

Potencial turístico 

Elementos naturais e/ou antrópicos (aqueles alterados pelo homem) passíveis de aproveitamento 

turístico. 

 

Presstrip 

Arranjo  de negócios em que uma entidade investe  tempo e dinheiro para trazer jornalistas e/ou 

fotógrafos (imprensa) para visitar um atrativo ou destino. Na volta para casa espera-se que os 
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participantes vendam histórias e imagens sobre a estada. Este é um instrumento que pode ser utilizado 

para conseguir publicidade positiva para os roteiros turísticos.  

 

Produção associada ao turismo 

Qualquer produção artesanal, industrial ou agropecuária que detenha atributos naturais e/ou culturais 

de uma determinada localidade ou região, capazes de agregar valor ao produto turístico. São riquezas, 

os valores e os sabores brasileiros. É o design, o estilismo, a tecnologia: o moderno e o tradicional. É 

ressaltar o diferencial do produto turístico para incrementar sua competitividade.  

 

Produto turístico 

Conjunto de atrativos, equipamentos e serviços turísticos acrescidos de facilidades, localizados em um 

ou mais municípios, ofertado de forma organizada por um determinado preço.  

 

Promoção turística 

Um dos itens do composto de marketing que abrange todas as ferramentas mercadológicas utilizadas 

para estabelecer comunicação com o mercado, incluindo as técnicas a serem aplicadas para promover o 

produto turístico e a forma como a promoção será transmitida ao consumidor: imagem, linguagem de 

comunicação etc.  

 

Promoção do destino Belo Horizonte 

Consiste em ações que podem ser feitas em prol da divulgação da cidade enquanto destino turístico, 

apoiando a comercialização (venda) da cidade a seus moradores e visitantes. No caso do evento inscrito, 

o proponente deve ponderar sobre os seguintes questionamentos: Como você divulga a cidade de Belo 

Horizonte dentro do seu evento? Você faz menção de espaços, pontos turísticos ou produtos da cidade? 

Ao elaborar um material, você fala sobre Belo Horizonte? Você envia os releases para participantes do 

evento informando sobre o que há para fazer na cidade? 

 

Rede de Cidades Criativas da Unesco 

A Rede das Cidades Criativas da UNESCO foi criada em 2004 e atualmente conta com mais de 246 

cidades que trabalham juntas para colocar a criatividade e as indústrias culturais no centro de seus 

planos locais de desenvolvimento, além de cooperar ativamente com os planos de âmbito internacional. 

Ela abrange sete áreas criativas: Artesanato e Artes Folclóricas, Design, Cinema, Gastronomia, Literatura, 

Música e Arte Midiática. 

 

Belo Horizonte Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco 

Belo Horizonte é cidade síntese e maior vitrine de toda a cultura gastronômica do estado de Minas 

Gerais e esbanja criatividade e talento gastronômico, que podem ser experimentados 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. Em 30/10/2019, por meio do 

site oficial da Rede das Cidades Criativas, Belo Horizonte foi anunciada como a mais nova integrante da 

Rede, como cidade Criativa da Gastronomia,pela UNESCO, comprovando sua vocação gastronômica. Ao 

conquistar o título, a cidade tem a oportunidade de se integrar a uma rede internacional de cooperação 

que envolve outros setores criativos, participar de projetos estratégicos em âmbito internacional, 

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

públicas sustentáveis e de inclusão social, além de ratificar Belo Horizonte como capital da gastronomia.  
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Roteirização turística 

Forma de organizar e integrar a oferta turística do País, gerando produtos rentáveis e comercialmente 

viáveis. A roteirização é voltada para a construção de parcerias e promove a integração, o 

comprometimento, o adensamento de negócios, o resgate e a preservação dos valores sócio culturais e 

ambientais da região . 

 

Roteiro turístico 

Itinerário caracterizado por um ou mais elementos que lhe conferem identidade, definido e estruturado 

para fins de planejamento, gestão, promoção e comercialização turística.  

 

Segmentos turísticos (Segmentação do turismo) 

Forma de organizar o turismo para fins de planejamento, gestão e mercado. Os segmentos turísticos 

podem ser estabelecidos a partir dos elementos de identidade da oferta e também das características e 

variáveis da demanda. De acordo com o Plano de Marketing e Promoção do destino Belo Horizonte, sob 

a égide do Turismo Urbano, são segmentos turísticos prioritários de Belo Horizonte: Cultura  e  Lazer  ( 

Entretenimento ) -  experiências  urbanas,  equipamentos  culturais  e  turísticos, patrimônio, calendário 

de eventos e entretenimento; Gastronomia - conceito de síntese da gastronomia mineira, setor 

gastronômico, atividade indutora do Turismo; e Negócios e Eventos - Congressos, seminários, eventos 

técnicos, acadêmicos, etc 

 

Serviços e equipamentos turísticos 

Conjunto de serviços, edificações e instalações indispensáveis ao desenvolvimento da atividade turística 

e que existem em função desta. Compreendem os serviços e os equipamentos de hospedagem, 

alimentação, agenciamento, transportes, para eventos, de lazer etc.  

 

Tipos de turismo 

Classificado sem áreas de interesse específico e que geram demandas de viagem com motivação 

própria, mas se configuram dentro da dimensão e caracterização de um determinado segmento 

turístico. É o caso do Turismo Religioso, que está diretamente relacionado com o Turismo Cultural, e por 

isso é considerado um “tipo de turismo” desse segmento.  

 

Trade Turístico 

Conjunto de agentes, operadores, hoteleiros e prestadores de serviços turísticos.  

 

Transportadoras turísticas        

Empresas que tenham por objeto social a prestação de serviços de transporte turístico de superfície, 

caracterizado pelo deslocamento de pessoas em veículos e embarcações por vias terrestres e aquáticas.  

 

Turismo 

Conjunto de atividades realizadas por pessoas durante suas viagens e estadias em lugares distintos do 

seu habitat natural por um período de tempo consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, 

negócios e outros.  

 

Turismo acessível 

Termo técnico para definir a possibilidade e condição do portador de deficiência alcançar e utilizar, com 

segurança e autonomia, edificações e equipamentos de interesse turístico.  
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Turismo cultural 

Atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio 

histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da 

cultura.  

 

Turismo de Experiência 

É uma forma inovadora de oferta turística. Esta nova forma de turismo oferece ao visitante a 

possibilidade de ir além da observação, incentivando a participação no ambiente e na cultura. O turista 

torna‐se personagem daquele local, pois além de observar e adquirir conhecimento, ele interage com o 

povo e a cultura local, desenvolvendo uma ligação emocional como fator diferencial.  

 

Turismo Emissivo 

É a emissão de turistas de uma localidade para outra. Pode ser interno (dentro do território nacional) ou 

externo (outros países). Corresponde à demanda turística, já que  são os  indivíduos que saem para 

consumirem o produto a ser adquirido e não o produto que vai ao turista. 

 

Turismo receptivo 

É o conjunto de bens, serviços, infraestrutura, atrativos, etc., preparados para ser usufruídos pelos 

turistas que adquiriram o produto turístico. Neste caso, ele corresponde à oferta turística. 

Referência Bibliográfica 

Brasil. Ministério do Turismo. Glossário do turismo: compilação de termos publicados por Ministério do 

Turismo e Embratur nos últimos 15 anos. 1ª edição. Brasília: Ministério do Turismo, 2018. 44p. 
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ANEXO III  

PASSO A PASSO PARA INSCRIÇÃO 
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ANEXO IV 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA 

*Para fins de orientação, não precisa ser apresentado para Inscrição. 

 

CRITÉRIOS TÉCNICOS – Na avaliação destes critérios, serão atribuídos 44 (quarenta e quatro) pontos, 
distribuídos conforme descrição abaixo.  

 

I. Apresentação e objetivos do projeto: 02 (dois) pontos 
 

a) Relativo à apresentação e aos objetivos 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. 
 

II. Conexão do evento com a atividade Turística, Apoio à Comercialização do Turismo e Promoção do 

Destino Belo Horizonte 12 (doze) pontos 
 

“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.  
 

a) Relativo à Conexão do evento com a atividade turística (ou o Turismo): Avalia a conexão que o 

evento possui com a atividade turística, sua estratégia ações voltadas para fomentar o turismo ou 

segmentos turísticos prioritários na cidade.  
 

b) Relativo à promoção e ao apoio a comercialização do turismo: Avalia o empenho do projeto em 

promover o destino Belo Horizonte dentro do evento, além de avaliar as ações objetivas/concretas com 

atores do turismo local para apresentação e/ ou  comercialização de produtos de Belo Horizonte no evento.  
 

III. Estrutura empregada, protocolos de segurança e ações estratégicas:05 (cinco) pontos 
 

a) 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 e tecnologia utilizada etc. 
 

b) Relativo às ações estratégicas em apoio à acessibilidade, sustentabilidade e promoção da 

Cidadania: Avalia se o projeto contempla estratégias objetivas de acessibilidade ao evento, ou ações que 

tentem minimizar, neutralizar impactos ambientais e patrimoniais e econômicos (apoio a produção local, 

parceria com segmentos de moda, design, tecnologia e inovação, e etc.) em sua proposta, ou possui ações 

afirmativas de promoção da cidadania (diversidade religiosa, sexual e de gênero, étnica, social e cultural), e 

combate à discriminação.  
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IV. Viabilidade de execução do projeto: 10 (dez) 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. 
 

V. Ações estratégicas do Projeto como um todo: 08 (oito) pontos 
 

a) 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. 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. 

iv. 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. 
 

VI. Planilha Financeira 07 (sete) pontos 
 

a) 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 uma conformidade e coerência às ações propostas no projeto; 

ii. Esteja compatível com a programação apresentada e modalidade inscrita. 

iii. Detalhe a finalidade da despesa, além de preencher adequadamente todos os campos 

necessários para a completa execução do projeto na planilha financeira; 

iv. esteja condizente com os valores praticados no mercado; 

v. tenha obrigatoriamente 8% por cento, na modalidade inscrita, de serviço, produtos e/ou 

atividades exercidas por empresas e profissionais da cadeia produtiva do turismo local, 

compatível com as despesas elegíveis;  

vi. tenha no mínimo 25% por cento, na modalidade inscrita, do total de serviços, produtos e/ou 

atividades contratados com fornecedores de Belo Horizonte, compatível com as despesas 

elegíveis; e 

vii. vii. respeite todos os outros percentuais estabelecidos no edital conforme a modalidade inscrita 

e compatível com as despesas elegíveis. 
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ANEXO V 

 

PROJETO 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO 007/2020 
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ANEXO VI 
 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS ELEGÍVEIS 
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO 007/2020 
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ANEXO VII  
 

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA 
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO 007/2020 
 
À 
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTUR 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

NOME DO EVENTO:  

DATA / PERÍODO DO EVENTO:  

CATEGORIA INSCRITA  

PROPONENTE(Pessoa Jurídica):  

CNPJ:  

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA 
PROPONENTE: 

 

TELEFONE(S)  

E-MAIL(S)  

 

<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 no endereço 
_________________________________________________, no  Município de 
________________________ doravante denominada proponente, 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 007/2020 – Edital 
para Concessão de Auxílio Financeiro destinado a eventos de potencial Turístico na Modalidade Online e 
no formato Drive In, 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 007/2020, 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) O evento _______________________________________________________  patrocinado pela 
BELOTUR por meio do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020, 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 DIGITAL 
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ANEXO VIII 

 

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 007/2020, Processo Administrativo nº 01-067.862/20-75, 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. Concessão de Auxílio Financeiro destinado a eventos de potencial turístico integrante do Programa 

Belo Horizonte 4 Estações, na modalidade online e para as atividades que reúnam pessoas em 

veículos automotores estacionados no formato drive-in em espaços públicos ou privados, sob as 

temáticas Primavera e Verão: Estações da Inovação e Criatividade, e Arte e Festa, a serem 

realizados no período de 16 de novembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021. 

 

1.2. Integram este instrumento, independente de sua transcrição, o edital de Chamamento Público 

007/2020 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): 2805.4801.23.696.086.2629.0014.339039.21.0300 

 

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 007/2020. 

 

3.2. O repasse financeiro será efetuado em uma única parcela, mediante depósito bancário, 

diretamente na conta corrente do Beneficiário, em até 45 (quarenta e cinco) 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. 
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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. 

 

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. A BENEFICIÁRIA que realizar seu evento durante o período de vedação eleitoral e receberem o 

auxílio financeiro da BELOTUR, deverão obrigatoriamente cumprir as contrapartidas descritas 

abaixo:  

 

- 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;  
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- 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.   

 

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

consiste em “Patrocínio”. No entanto, para os eventos realizados na vigência do período 

eleitoral, em razão das vedações previstas conforme resolução 23.606 do TSE , 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.  

 

5.2. A BENEFICIÁRIA que realizar seu evento fora do período de vedação eleitoral (após resultado final 

das eleições municipais) e receberem o auxílio financeiro da BELOTUR, deverão obrigatoriamente 

cumprir as contrapartidas descritas abaixo:  

 

 (Publicidade Institucional) 

- Divulgar, COM STATUS DE PATROCÍNIO as logos institucionais da BELOTUR e da PREFEITURA 

DE BELO HORIZONTE em todas as ações do Plano de Divulgação e Mídia, apresentados no 

Projeto Contemplado, conforme Manual de Aplicação de Logos e de acordo com os padrões 

de identidade visual.  

 

a) Caso seja de interesse da BELOTUR, em alinhamento às estratégias de divulgação do 

destino, fica o proponente também obrigado à aplicação da marca turística da cidade.  

 

- Divulgar, com Status de Patrocínio as logos institucionais da BELOTUR e Prefeitura de Belo 

Horizonte em anúncios impressos, materiais gráficos, banners, hotsites, twitter, facebook e 

outras mídias sociais, blog do evento e outras plataformas web, pórtico de entrada, palco 

(testeira, lateral, fundo) arquibancada, e outros, conforme Manual de Aplicação de Logos e 

de acordo com os padrões de identidade visual.  

- Informar sobre o PATROCÍNIO concedido pela BELOTUR em todos os newsletters e releases 

de divulgação do evento para imprensa.  

- Veicular o vídeo promocional de Belo Horizonte ou de outros conteúdos de igual duração 

indicados pela BELOTUR, quando houver equipamento disponível, conforme descrição no 

PROJETO.  

- Mencionar o patrocínio da BELOTUR na abertura e durante a realização do evento.  

- Mencionar o patrocínio da BELOTUR quando houver divulgação do evento em rádio ou TV. 

- Marcações dos perfis oficiais da Belotur em posts e stories do evento. Em caso de sorteios 

promocionais, indicar os perfis oficiais da Belotur como perfil obrigatório de marcação.  
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- Divulgar o Portal Belo Horizonte - Portal Oficial do Turismo na cidade - 

portalbelohorizonte.com.br.  

 

(Outras Contrapartidas) 

- Disponibilizar, caso seja de interesse da BELOTUR, espaço para que a Belotur ou o Trade 

Turístico atue na prestação de Informações Turísticas e sobre a Cidade, sobre Programas, 

projetos e ações de interesse do município, além dos 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 artigos relevantes para o blog do Portal Belo Horizonte, de acordo com a linha 

editorial estabelecida pela Belotur, que abordem aspectos do turismo e segmentos da 

cidade;  

- Ceder banco de imagens ou vídeos do destino para a Belotur para ações de divulgação 

turística da cidade e elaboração de materiais promocionais.   

 

5.3. A BELOTUR, através da Gerência de Marketing Turístico, entrará em contato com o proponente para 

alinhamento e esclarecimento das ações de contrapartida e de execução, de acordo com o Projeto 

apresentado. A participação na reunião mencionada é OBRIGATÓRIA. 

 

5.4. 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. 

http://portalbelohorizonte.com.br/
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b) Os projetos serão fiscalizados a fim de que se garanta a execução, bem como da entrega das 

contrapartidas previstas e alinhadas. 

 

5.5. Para os eventos que ocorrerem fora do período de vedação eleitoral e for autorizada a publicidade 

institucional, o proponente deverá aprovar junto à Assessoria de Comunicação por intermédio 

do e-mail: visual.belotur@pbh.gov.br a aplicação das marcas institucionais em peças, materiais, 

vídeos, entre outros. Todas as aplicações devem ser previamente aprovadas pela Belotur. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA 

 

Sem prejuízo das obrigações dispostas no Edital de Chamamento Público 007/2020 e seus anexos, caberá 

ainda à BENEFICIÁRIA: 

 

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

seleção. 

 

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

integralidade, independentemente do valor de auxílio financeiro concedido pela Belotur. 

 

6.3. 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.  

 

6.4.  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. 

 

6.5.  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 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. 

  

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

 

6.7. Não utilizar, em qualquer das atividades desenvolvidas pelo Proponente, de trabalho infantil nem 

de trabalho forçado ou análogo à condição de escravo. 

 

6.8. 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. 

 

6.9. 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.  
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7. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 

 

Sem prejuízo das obrigações dispostas no Edital de Chamamento Público 007/2020 e seus anexos, caberá 

ainda à Beneficiária: 

 

7.1. Indicar os servidores que serão responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da prestação dos 

serviços. 

 

7.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do Projeto contemplado e o atendimento às contrapartidas 

exigidas.  

 

7.3. 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 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 007/2020 – Nome do Projeto”. 

 

8.2. Não serão admitidos comprovantes relativos a despesas realizadas fora do período previsto para 

aplicação dos recursos. 

 

8.3. 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. 

 

8.3.1. 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. 

 

8.4. 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. 

 

8.5. Compete ao titular do órgão ou da entidade gestora dos recursos repassados, a aprovação da 

prestação de conta. 

 

8.6. Serão aceitos na prestação de contas diferenças de no máximo 5% dos valores das despesas 

elegíveis constantes no ANEXO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA aprovado. 

 

8.7. 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. 
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8.8. 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. 

 

8.9. 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. 

 

8.10.O proponente deverá apresentar na prestação de contas o relatório final do Projeto Inscrito, que 

tem por objetivo comprovar a realização do mesmo. Orelatório do evento deverá contemplar no 

mínimo as seguintes informações: 

 

I. 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; 

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; 

 
8.11.No caso da Prestação de Contas não for aprovada, a BENEFICIÁRIA será notificada 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. 

 

c) 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. 

 

d) O fiscal designado pela BELOTUR terá acesso livre à todas as áreas do evento para avaliação de 

todo o conceito, aplicação de marcas, ações propostas e entregas apresentadas conforme 

projeto inscrito no edital, bem como as contrapartidas alinhadas previamente. 
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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 LEI 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; 

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. 



 

67 

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: DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS PESSOAIS 

E/OU BASE DE DADOS 

 

13.1.A BENEFICIÁRIA obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, 

dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da 

operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e 

regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente instrumento 

contratual. 

 

13.2.A BENEFICIÁRIA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes visando a 

segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base 

de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos 

acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra 

forma de tratamento não previstos.  

 

13.3.A BENEFICIÁRIA deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou 

prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da 

informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo. 

 

13.4.A BENEFICIÁRIA não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a que 

tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual.  

 

13.5.A BENEFICIÁRIA não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização 

escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do 

cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

 

13.6.A BENEFICIÁRIA obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados estritamente 

necessários caso quando da transmissão autorizada a terceiros durante o cumprimento do objeto 

descrito neste instrumento contratual. 

 

13.7.A BENEFICIÁRIA fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que contenham 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do 

cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados 

da rescisão contratual, restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente 

previstas. 

 

13.8.A BENEFICIÁRIA não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados pessoais e/ou base 

de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste instrumento 

contratual. 
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13.9.A BENEFICIÁRIA deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em razão do 

cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo não haja necessidade de realizar seu 

tratamento. 

 

13.10. A BENEFICIÁRIA deverá notificar, imediatamente, a CONCEDENTE no caso de vazamento, perda 

parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

 

13.11. A notificação não eximirá a BENEFICIÁRIA das obrigações e/ou sanções que possam incidir em 

razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

 

13.12. A BENEFICIÁRIA que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018 suas alterações e 

regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente 

instrumento contratual fica obrigado a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento por 

todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade 

competente. 

 

13.13. A BENEFICIÁRIA fica obrigada a manter preposto para comunicação com CONCEDENTE para os 

assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018 suas alterações e regulamentações posteriores. 

 

13.14. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, 

permanecerão em vigor após a extinção das relações entre aBENEFICIÁRIAe a CONCEDENTE bem 

como, entre a BENEFICIÁRIA e seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores 

de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018, suas alterações e 

regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária. 

 

13.15. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a 

BENEFICIÁRIA a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, 

sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1.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. 

 

14.2.A tolerância da CONCEDENTE com qualquer atraso ou inadimplência por parte da BELOTUR, não 

importará de forma alguma em alteração ou novação. 

 

14.3.A BENEFICIÁRIA não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira; 

 

14.4.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.  
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14.5.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. 

 

14.6.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.  

 

14.7.O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes do edital de 

credenciamento será o da Comarca de Belo Horizonte. 

 

14.8.O presente contrato não poderá ser cedido, no todo ou em parte, pela BENEFICIÁRIA. 

 

14.9.Ambas as partes deste instrumento 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.  

 

Belo Horizonte, XXXXX de XXXXXXXXXXXXXX de XXXXX.         

 

 

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

BENEFICIÁRIA 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONCEDENTE 
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ANEXO IX 

 

DADOS BANCÁRIOS PARA REPASSE DO AUXÍLIO FINANCEIRO 

 

 

À EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTUR 

 

Solicitamos que o repasse financeiro referente ao valor do auxílio financeiro decorrente do Edital de 

Chamamento Público 007/2020 para realização do evento  _______________________________________, 

seja depositado em conta corrente/ conta poupança, conforme dados abaixo: 

Dados Bancários: 

Nome da Pessoa Jurídica: _______________________ 

CNPJ: ____________________ 

Banco: ___________________ 

Agência: __________________ 

Conta corrente/ Conta Poupança: ________________ 

 

Cordialmente, 

Nome completo do Representante Legal: 

CPF: 

 

__________________________________________________ 

 Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO X 

 

AGÊNCIAS DE TURISMO RECEPTIVO DE BELO HORIZONTE 

 

* Receptivos cadastrados no Portal Belo Horizonte - www.portalbelohorizonte.com.br até a data de 
publicação deste Edital. Arquivo em constante atualização.  
 

AGÊNCIAS TELEFONE CELULAR SITE 

A1 Turismo e Viagens (31) 3077-8717 (31) 97564-1610 http://www.a1turismo.com 

Andarilho da Luz (31) 3494-2727 (31) 98864-2145 http://www.andarilhodaluz.com.br 

Caminheiro de Minas - CZAR  (31) 99136-9961  

Clemência Tur (31) 3495-1600  clemenciatur@gmail.com 

Colen Turismo (31) 3223-4723 (31) 99213-8181 http://www.colenturismo.com.br/ 

D'Minas Turismo (31) 3309-5419 (31) 98675-0570 http://www.dminasturismo.com.br 

Destinos MG Turismo e Fotografia de 
Natureza 

(31) 3313-4665 (31) 99341-3584 http://destinosmg.com.br/ 

Ecopix Trekking & Hiking  (31) 99537-7864 http://www.ecopixtrekking.com.br 

Efkaz Turismo, Eventos e Cerimonial  (31) 99882-6449 http://efkazturismo.com.br 

Espinhaço Operadora Turística (31) 3295-2840  http://www.espinhacooperadora.com.br/ 

Go Live Turismo (31) 3504-3686  http://www.goliveturismo.com.br 

GTE Garagem Turismo e Eventos (31) 3657-6500  http://www.garagemturismo.com.br 

Guimarães Tour (31) 3421-4460 (31) 99953-5255 http://www.guimaraestour.com.br 

HT Happy Travel (31) 3417-0333  info@hthappytravel.com 

Índio Ecotour  (31) 98550-7987 http://www.indioecotour.com.br 

Inhangatu (31) 3166-9991 (31) 97179-4490 http://inhangatu.com.br/ 

Lobos do Mato – Turismo de Aventura  (31) 97577-4409  

Loucos por Aventura -  (31) 3427-7349   

Master Turismo Receptivo (31) 3330-3655  http://www.masterreceptivo.com.br/ 

Minas Golden Tours  (31) 99173-4593 http://www.minasgoldentours.com.br 

Minas Imperador Turismo Receptivo 
OBS Site não está atualizado do circuito 
Liberdade 

(31) 3471-7027 (31) 99154-2260 http://www.minasimperador.com.br/ 

Montanero Expedições  (31) 99107-5305 http://www.montanero.com.br/ 

Moratto Excursões e Viagens  (31) 99638-8235 
http://www.minasgerais.com.br/pt/apoio/con
tagem/moratto-excursoes-e-viagens 

Nzinga Turismo  (31) 99152-6932 http://nzinga.tur.br/ 

Ouro Azul Eventos e Turismo  (31) 99471-0819  

Pampulha Turismo (31) 3057-1111 (31) 99204-1010 http://www.pampulhaturismo.com.br 

Pé Na Trilha Viagens (31) 4101-0044 (31) 99696-7005 
https://www.sympla.com.br/penatrilhaviagen
s 

Pegada Ecoturismo  
(31) 97502-4456 / 
(31)97587-6282 

https://www.pegadaecoturismo.com.br/ 

Planeta Minas - Turismo de 
Experiências 

(31) 3653-9514 
(31) 99281-
4806/(31) 97356-
7571 

http://www.planetaminas.com.br 

http://www.portalbelohorizonte.com.br/
http://www.a1turismo.com/
mailto:clemenciatur@gmail.com
mailto:clemenciatur@gmail.com
http://www.dminasturismo.com.br/
http://destinosmg.com.br/
http://www.guimaraestour.com.br/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR913BR913&ei=kgVlX47PNNmx5OUPu46GuAk&q=Loucos+por+Aventura++turismo+bh&oq=Loucos+por+Aventura++turismo+bh&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoCCAA6BggAEBYQHjoICCEQFhAdEB46BQghEKABOgcIIRAKEKABUJbSA1ixmwRgzaYEaANwAHgAgAHUAogBqBuSAQYyLTE0LjGYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiO4LDCs_PrAhXZGLkGHTuHAZcQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR913BR913&ei=kgVlX47PNNmx5OUPu46GuAk&q=Loucos+por+Aventura++turismo+bh&oq=Loucos+por+Aventura++turismo+bh&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoCCAA6BggAEBYQHjoICCEQFhAdEB46BQghEKABOgcIIRAKEKABUJbSA1ixmwRgzaYEaANwAHgAgAHUAogBqBuSAQYyLTE0LjGYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiO4LDCs_PrAhXZGLkGHTuHAZcQ4dUDCA0&uact=5
http://www.masterreceptivo.com.br/
http://www.minasimperador.com.br/
http://www.minasgerais.com.br/pt/apoio/contagem/moratto-excursoes-e-viagens
http://www.minasgerais.com.br/pt/apoio/contagem/moratto-excursoes-e-viagens
https://www.sympla.com.br/penatrilhaviagens
https://www.sympla.com.br/penatrilhaviagens
http://www.planetaminas.com.br/
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Primotur Receptivo (31) 3213-9839 
(31) 98649-
9839/(31) 99434-
8142 

http://www.primotur.com.br 

Select Tours Viagens e Passeios (31) 3687-9978  
(31) 99794-0789 
/(31) 99992-7886 

http://selecttours.net/ 

Sensações Projetos e Turismo (31) 3452-9690 (31) 99884-4443 
https://sensacoesprojetos.wixsite.com/turism
o 

Sesc (31) 3270-8100  
http://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescm
g/areas/turismo 

Sette Turismo (31) 3309-5038 (31) 98868-2772 https://setteturismo.portaldaagencia.com.br/ 

Spix Turismo  (31)99148-2845 http://www.spixturismo.com.br 

Tauanã Turismo Eco-Pedagógico 
Esporte e Aventura 

(31) 3477-7757 /  
(31) 3032-4746 /  
(31) 3050-7757 

(31) 99159-0510 http://www.tauanaturismo.com.br 

Trilhas de Minas 
(31) 3221-7922 / 
(31) 3227-1592 

(31) 98744-1601 http://www.trilhasdeminas.com.br 

Tripness Curadoria de Viagens (31) 3646-1249  https://tripness.com.br/ 

Lugares Viagens (Turismo de Minas)  (31) 99681-1337 http://lugaresviagens.com.br  

Turismo Inteligente (31) 3660-4544  http://www.turismointeligente.tur.br 

Uai Brazil Tour (31) 4111-1965 (31) 99219-1965 http://www.uaibraziltour.com.br/ 

Experience Viagens (31) 2391-3970 (31) 99602-0617 https://upgradereceptivo.com.br/ 

Vara Mato  (31) 97125-6083 https://www.varamato.com.br/ 

Vivicatour Turismo 
(31) 3458-
4112/(31) 3051-
7389 

(31) 98890-4114 
www.facebook.com/Vivicatour-
448622651834311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sensacoesprojetos.wixsite.com/turismo/turismo-receptivo-1
http://sensacoesprojetos.wixsite.com/turismo/turismo-receptivo-1
http://www.setteturismo.com.br/
https://turismodeminas.com.br/
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ANEXO XI 

 

GUIAS DE TURISMO DE BELO HORIZONTE 

 

*Guias de Turismo de Belo Horizonte cadastrados CADASTUR - Ministério do Turismo - 
https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite/#!/public/sou-turista/inicio  em 23/09/2020.  
 
 

NOME DO PRESTADOR EMAIL TELEFONE 

ADRIANA ZANETTI zanettiadriana@hotmail.com (31)9913-8161 

AGNES CHRISTIANE MIRANDA COLEN  agnescolen@hotmail.com (31)3223-4723 

AKHENATON DA CAMARA GARZEDIM RAYDAN akheraydan@hotmail.com (31)3452-6470 

ALEXANDRE SERGIO MARTINS alexandreturismo@yahoo.com.br (31)9914-2073 

ALEXSANDER VIEIRA alexsander_vieira@yahoo.com.br (31)9942-8497 

ALICE DE MELLO alicedemello@bol.com.br (31)9833-5694 

ANA  CAROLINE ARAUJO SILVA caroline.araujosilva@hotmail.com (31)9940-7877 

ANA MARAÍSA DA SILVA PEREIRA BATISTA anamaraisa@rocketmail.com (31)9102-8965 

ANA MARIA INACIO DA SILVA CAMARGO BARROS lascasastur@uol.com.br (31)3223-3576 

ANA PAULA CALDEIRA GOMES ELIAS anapaulacaldeira@hotmail.com (31)9960-4959 

ANA VIRGINIA CANDIDO virginiaguiaturismo@gmail.com (31)3222-5781 

ANDREY ALMEIDA BARBOSA andreyguiaturismo@gmail.com (31)2511-3719 

ANNA MARIA RESENDE ORSI annamariabh@yahoo.com.br (31)3412-5210 

ANTONELLA FRANCHINO franchinoantonella@yahoo.com.br (31)3286-3681 

ANTONIA EUSTAQUIO MARQUES DE OLIVEIRA aemtur@hotmail.com (31)3496-2952 

APARECIDA DE PAULA LOPES lopes.aparecida@yahoo.com.br (31)8724-3782 

ARTUR AFONSO BARCELOS arturdunas@hotmail.com (31)9139-4337 

AUREA LUCIA DE OLIVEIRA MENDES ibrturismo@ibrturismo.com.br (31)8335-0168 

BEATRIZ DOS SANTOS MENEZES bz.sanme@hotmail.com (31)9919-1417 

BRENNO AUGUSTO MESQUITA SANTOS brennomesquita@hotmail.com (31)2514-0002 

CARLOS ALVERNAS SILVA carlosalvernas55@gmail.com (31)9849-8062 

CARLOS AUGUSTO MARTINS CASTRO carlosbhtur@gmail.com (31)3243-6091 

CARLOS EDUARDO DE ABREU PEREIRA kdruxo@yahoo.com (31)3482-2037 

CARLOS EDUARDO RAMOS c.carlostur@hotmail.com (31)9872-4823 

CARMEN LAY SU carmenlaysu@hotmail.com (31)9912-9755 

CASSIA AMORMINO GODINHO cassia.godinho@yahoo.com (31)9935-1258 

CELIA REZENDE RIBEIRO DE OLIVEIRA celiarro2014@gmail.com (31)3225-4578 

CELIO VIEIRA DO NASCIMENTO 1967cvnas@gmail.com (31)9963-6610 

CERISA ANDRADE COSCARELLA cerisa_coscarella@yahoo.com (31)9885-9297 

CESAR AUGUSTO CORREA trilhandominas@gmail.com (31)3412-5292 

CLAUDIA DE ABREU SACRAMENTO clainis.45@gmail.com (31)9875-9732 

CLAUDIA DE FATIMA VEIGA claudyaveiga@gmail.com (31)9913-1077 

CLAUDINEIA DO CARMO ARAÚJO DA SILVA neiaturismo@hotmail.com (31)9558-4117 

CLEIDE PEREIRA ISSA cleide.issa@yahoo.com.br (31)3291-8243 

CONCEICAO PEREIRA DE ALMEIDA conceiturismo@gmail.com (31)3426-2753 

CREUSA BARCELOS COELHO creusabcguia@yahoo.com.br (31)3473-3711 

CRISTINA ISABEL VAZ ALVARES FERNANDES cristinavazfernandes@hotmail.com (31)9832-9045 

https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite/#!/public/sou-turista/inicio
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DAISY MARIA QUINTÃO E SILVA daisyquintao@yahoo.com.br (31)9135-3902 

DAISY SILVA CARVALHO daisycarvalho@hotmail.com (31)3481-8347 

DESIREE MARIA DIAS GONCALVES desiree484@hotmail.com (31)9854-2783 

DEYSI NELLY BANCAYAN REATEGUI dbancayan@hotmail.com (31)2555-7796 

DIEGO DE ASSIS ALVES CAMPOS diego.geoufmg@gmail.com (31)9873-1981 

DIEGO LADISLAU GONCALVES VILLACA diegoguiadeturismo@gmail.com (31)9865-5241 

DIRCE DE FATIMA RIBEIRO COSTA SPINOLA dircedefatimaspinola@gmail.com (31)9967-9885 

EBERTH CELEGHINI ROSA ypeturismo@ypeturismo.com.br (31)3386-8403 

EDINEA BEATRIZ MONTEIRO MARTINS beatrizmmartins@yahoo.com.br (31)9949-3896 

EDINEIA MIRANDA MACHADO COELHO edineia@estacaoterra.eco.br (31)9849-1085 

EDMAR ANTONIO DA SILVA contato@tauanaturismo.com.br (31)3477-7757 

EDNA PACHECO DE OLIVEIRA edna.turismo@yahoo.com.br (31)9826-9792 

EDUARDA LUIZA MIRANDA DA SILVA eduardaluizamsilva@gmail.com (31)9936-6707 

EDUARDO COELHO PAGLIAMINUTA clemenciatur@gmail.com (31)3495-1600 

EDUARDO SILVA FRANCO eduardofranco@destinosmg.com.br (31)9934-3584 

EDVALDO JOSE DA SILVA bravitur@bravitur.com.br (31)9979-8892 

EGBERTO NELSON FERNANDES LACERDA bettofernandes@gmail.com (31)9886-1856 

ELAYNE OLIVEIRA SILVA elayneolisilv@gmail.com (31)9979-9925 

ELIANE MARIA DE ALMADA POLCARO epolcaro@terra.com.br (31)3227-8163 

ELILTON CASSIO DE AQUINO turistabrasil@bol.com.br (31)9915-6209 

ELIZABETH REIS MARTINS TEIXEIRA beth.reis@zipmail.com.br (31)9750-2841 

ENEIDA DE OLIVEIRA BARCELOS eneidabarcelosviagens@gmail.com (31)9764-5691 

ENELI SELDA NOVAES mundoafora.tur@gmail.com (31)9997-4333 

EUSTAQUIO VIEIRA GARCIA tatabhtur@live.com (31)9857-5415 

EVANDRO SERGIO DE MIRANDA miramarturismo@terra.com.br (31)9222-7784 

FABIO JOSE LOPES fabiojoselopes.bh@hotmail.com (31)3317-8209 

FABRICIA ADRIANA REIS LOPES fabriziareiz@yahoo.com.br (31)9885-0867 

FLAVIA HENRIQUES DE SOUZA flaviaguiadeturismo@gmail.com (31)9924-1753 

FLAVIO AUGUSTO DE SOUZA contato01@rviagens.com.br (31)9918-3211 

FREDERICO AUGUSTO PACHECO DE SOUZA fredaugusto.35@gmail.com (31)5338-7138 

GEANINE FERNANDEZ AGUIAR geanfaguiar@yahoo.com.br (31)9995-8228 

GEORGES LUIS SAUD RODRIGUEZ georges.saud@gmail.com (31)9242-4187 

GEOVANI ALTINO RIBEIRO geovanni.ribeiro@gmail.com (31)9951-9442 

GILBERTO DE OLIVEIRA gillbertoolliveira578@gmail.com (31)3486-1021 

GILBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR gilberto.o.junior@bol.com.br (31)9961-7795 

GILCEMAR ADRIANO RIBEIRO gilcemarguia@hotmail.com (31)9916-1628 

GILSON JOSE FERNANDES MAIA gilson.maia@pbh.gov.br (31)3312-1421 

GIOVANNINA SERAFINI giovanninaserafini@gmail.com (31)9915-7619 

GLAUCIA LILIAN DE SOUZA glaucialiliam@hotmail.com (31)3457-0377 

GLIMAR DA FONSECA CLAVIA spix@spixturismo.com.br (31)3222-9021 

HELDER REI RODRIGUES PRIMO guiadeturismo@helderprimo.com.br (31)9864-9839 

HENRIQUE FELIX DA TRINDADE henriqueguia@yahoo.com.br (31)3426-4469 

HIDSON RONALDO MONTEIRO GUIMARAES FILHO hidson@gmail.com (31)9924-8692 

HILDA ABREU SACRAMENTO sacramentohilda1@yahoo.com.br (31)3466-2621 

HORACIO NELSON LACERDA NETO horacioguia@yahoo.com.br (31)3564-4032 

IRACILDA SOARES SANTOS SILVA bolerostur@yahoo.com.br (31)3484-5339 
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ITALO CASTELO BRANCO PESSOA italocastelo1@hotmail.com (31)9862-4026 

IZONIA ALVES GUIMARAES 
atendimento@caminheirodeminas.com.
br (31)3412-8864 

JANICE DE CASSIA GOMES jajapsg@hotmail.com (31)9925-0638 

JAQUELINE MARCIA DE SOUZA MARQUES jaquelinemarques65@gmail.com (31)3282-4189 

JOÃO CARLOS GOMES jocarmes.gomes@gmail.com (31)3461-6670 

JOAO LUIZ ARRUDA DE MESQUITA joao_luizguiabhz@superig.com.br (31)9943-9115 

JOAO LUIZ DOS SANTOS DE MELO joaoluiz_stmelo@yahoo.com.br (31)9941-5575 

JOAO PEDRO PAIM VIEIRA joao-pedro003@hotmail.com (31)9965-7138 

JONAS JOSE DE MELO ALVES jmeloalves@gmail.com (31)9974-3267 

JOSE ALEXANDRE MAGALHAES SOARES josealexandresoares@bol.com.br (31)3244-0524 

JOSE AUGUSTO COUTO ROSA DE OLIVEIRA guto7jao@gmail.com (65)9967-7583 

JOSÉ EDUARDO ALFENAS eduardo.alfenas@yahoo.com.br (31)9918-4158 

JOSÉ NATIVIDAD TELLO RODRÍGUEZ jonatero@hotmail.com (31)9954-4756 

JÚLIO CÉSAR FERREIRA juliophifjerangel@hotmail.com (31)9898-0273 

JUNIA MOTA IVO LOPES junia@ivotur.com.br (31)3421-8776 

KAIQUE SILVA NEVES kaiqueneves2011@gmail.com (31)9751-6891 

KAREN KENNIA COUTO SILVA karenbhz@yahoo.com.br (31)8646-9304 

KARLA APARECIDA PASSOS NASCIMENTO e.mprestacaoservico@gmail.com (31)9867-1012 

KELLY MARA DE SOUZA kellykelao_@hotmail.com (31)3463-5797 

KLEINE HELLEN SOARES PEREIRA kleineturismo@gmail.com (31)9940-4000 

LAUDICEIA PAULA RODRIGUES paulatur05@hotmail.com (31)9960-8290 

LEANDRO TADEU CARDOSO leandro@lealviagens.com.br (31)3371-3749 

LUCAS VITOR MACHADO OLIVEIRA lucas.vitor2011.lu@gmail.com (31)8754-0611 

LUCIANA TEIXEIRA NASCIMENTO lucianatrans@hotmail.com (31)3474-6261 

LUCIANO CESAR LOPES RODRIGUES lucianoguiatur@yahoo.com.br (31)9930-6491 

LUCIENE FERREIRA SOARES lusuissa@gmail.com (31)9976-7785 

LUCIO RIBEIRO contato@trilhasdeminas.com.br (31)3221-7922 

LUIS ALFREDO MARQUES CAJAZEIRO acredite.luis@gmail.com (31)9865-0248 

LUZIA VIEIRA CAMPOS luziavieiracampos53@gmail.com (31)9914-0463 

MAGDA CHAHIM ELIAS DA SILVA magdachaim@yahoo.com.br (31)9165-7777 

MARCELO EMEDIATO RIBEIRO atendimento@agotur.com.br (31)3047-1222 

MARCI FERREIRA DO NASCIMENTO marcinascimentobh@yahoo.com.br (31)3275-0207 

MARCI FRANCISCA DE OLIVEIRA ALVES marci.guiaturismo@gmail.com (31)9925-9632 

MARCIA FERREIRA GUERRA DE CASTRO marciaguerracastro@gmail.com (31)3381-6611 

MARCIA ROSANA LOBAO GUEDES marciamacedo@cvc.com.br (31)9963-5577 

MARCO AURÉLIO DRUMOND madrumond@ig.com.br (31)3654-2793 

MARCOS ANTÔNIO CARVALHO DE OLIVEIRA macoclola@bol.br (31)9977-7930 

MARCOS ANTONIO MAIA DE FREITAS marcosmfreitas@hotmail.com (31)9920-7522 

MARCOS LEANDRO TEIXEIRA DIAS RODRIGUES tdr@tdrturismo.com.br (31)4134-0595 

MARIA ANGELA DALDEGAN travessiaminas@yahoo.com.br (31)3423-8422 

MARIA ARLETE DALDEGAN DE OLIVEIRA travessiaminas@gmail.com (31)3484-3541 

MARIA BATLLE CANAMERAS jose.canameras.batlle@gmail.com (31)9965-1919 

MARIA BEATRIZ DE ALMEIDA mbda95@gmail.com (31)9910-7533 

MARIA CLAUDIA MARQUES FARAGE claudia_farage@hotmail.com (31)3915-2677 

MARIA CRISTINA JOAZEIRO DOS SANTOS cristina.santos.bh@hotmail.com (31)3021-9094 



 

76 

MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES mcjochim@yahoo.com.br (31)9996-9917 

MARIA DAS GRAÇAS GOMES                                       jocarmestur@gmail.com (31)3461-6670 

MARIA JOSE DE FREITAS NUNES celtonnet@gmail.com (31)9179-6705 

MARIA NAILDE KONS mnkons2002@yahoo.com (31)3286-8042 

MARIA TELMA TELES DE MENEZES telma63@bol.com.br (31)9218-9984 

MARIA TERESA GERMANO PORTO teporto2000@hotmail.com (31)9889-6858 

MARISA AGUIAR DE OLIVEIRA sadique2014@gmail.com (31)9924-1259 

MARTA MARIA MACHADO OLIVEIRA marta.machado@oi.com.br (31)2523-6785 

MASAKO MURASE masakomurasebh@gmail.com (31)9963-4150 

MAYARA APARECIDA PEREIRA TAVARES ma.yara.tavares@hotmail.com (31)9925-8118 

MAYCON FERNANDES COELHO RAMOS mayconfcramos@gmail.com (31)9943-7198 

MONICA CARVALHO BRUM RODRIGUES brummonica@gmail.com (31)3444-1676 

NARA ELISA PERES VAZ naravazturismo@gmail.com (31)9975-9027 

NEIO LUCIO BRUM RODRIGUES neioguia@gmail.com (31)3444-1676 

NEUMA DE MOURA HORTA neumahorta@hotmail.com (31)9913-7696 

OLIMPIA MARIA CARDOSO BEZERRA marolitour2@hotmail.com (28)3520-5290 

OTAVIO JYOTI DEVA BITTENCOURT BARROSO contato@uaiventura.com.br (31)9874-6008 

PAULA PARREIRAS GUIMARAES contato@cometodisney.com (31)9934-0663 

PEDRO MARCELO RODRIGUES auxilio-pedagogico@uol.com.br (31)3423-9186 

PEDRO PAULO PINTO JÚNIOR opt@ouropretotravel.com (31)9889-0751 

PRISCILA DE SOUZA LINHARES prilinharesguia@gmail.com (31)9826-0468 

REBECA ROBERT CALDEIRA FERREIRA rebecarobertguia@gmail.com (31)3336-9670 

REGINA CASTILHO regina.tilho@hotmail.com (31)2555-5771 

REGINALDO ADOLFO DE REZENDE reginaldorezende@gmail.com (31)9913-8336 

REINALDO JOSE DA SILVA reinaldoyama@hotmail.com (31)3286-1069 

RENATA DA VEIGA HANRIOT DE CASTRO E SILVA hanriotrenata@gmail.com (31)9889-4647 

RENATA ELOA MIRANDA BRANDAO ALVES mineirademalaecuia@outlook.com (31)9970-9904 

RENATA MEYEREWICZ COSTA renatawicz@hotmail.com (31)9963-6124 

RENATO DE SOUZA ARAGAO naotem@naotem.com.br (31)3372-0340 

RICARDO DE SOUZA PAULA ricardo@herediaturismo.com.br (31)9991-5099 

RICARDO FERNANDES SOARES ricardo@rviagens.com.br (31)3272-6116 

RICARDO MENEZES CHAVES contato@espinhacooperadora.com.br (31)9918-1651 

ROBERTO CHAFIK ABU KAMELL robertochafik@yahoo.com.br (31)9997-4050 

ROBERTO FALCÃO PIRES DA SILVA guiafalcao1997@hotmail.com (31)9991-8787 

RODRIGO CARVALHO TAVARES rodrigoguia@hotmail.com (31)3285-2287 

RODRIGO GONÇALVES DIAS rodrigo.guiaturismo@hotmail.com (31)9261-9096 

ROMULO FERNANDES GERALDI romulogeraldi@yahoo.com.br (31)9952-2702 

ROSANGELA APARECIDA FERREIRA PASSOS rosangelafpassos@hotmail.com (31)3427-7065 

ROSANGELA BARBOSA CANDIDO rosangelabc@gmail.com (31)3488-3520 

ROSANGELA MATTIELLO GOMES rosangelamattiello@hotmail.com (31)9624-8849 

ROSELI APARECIDA COSTA PEREIRA roseliacpereira@gmail.com (31)9286-1969 

ROSEMARY PEDROSA SANCHEZ sanchez.rose@hotmail.com (31)8707-4115 

ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS NUNES rosilenepdossantos18@gmail.com (31)3494-6265 

ROZELI CRISTINA DE CASTRO ROCHA rozelirocha@yahoo.com.br (31)9911-7398 

SANDRA MARIA MOREIRA 
sandramariamoreiraspirandelly@gmail.c
om (31)9965-2828 
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SAULO FERNANDES LISBOA JÚNIOR saulo.lisboa@uol.com.br (31)3375-7691 

SERGIO CHAGAS MACHADO COELHO sergio@estacaoterra.eco.br (31)9997-7578 

SEVERIN MALTE DAHLMEIER kopaturismo@gmail.com (31)2552-9624 

SHIRLEY NOVAES BACELAR shirley.guia@yahoo.com.br (31)3427-6160 

SONIA CELEGHINI ALBINO soniaypeturismo@yahoo.com.br (31)3386-7029 

SONIA SUELY PEDRAS DE FIGUEIREDO soniasuely1964@gmail.com (31)3222-4774 

TANIA DE FREITAS ASSUNÇÃO tgassuncao@yahoo.com.br (31)9881-1284 

TANIA MARA JORGE MACHADO taniamjmachado@gmail.com (31)9870-6717 

TERCIA HARRY terciaharry@gmail.com (31)9929-0767 

THAIS ELAINE AVILA thaisguia2013@gmail.com (31)9929-1729 

THEREZINA CRISTINA DA SILVA furacaotete@hotmail.com (31)9839-5281 

THIAGO EDUARDO FREITAS BICALHO thiagoe.bicalho@gmail.com (31)9988-4443 

VALERIA FERREIRA DIAS dargere.arts@gmail.com (31)2526-8025 

VANDA FOSCHI vandafoschi@hotmail.com (31)9927-3689 

VANESSA SOARES CERQUEIRA vanessacerqueira.bhz@hotmail.com (31)8505-7087 

VERA LUCIA ALVES RAIMUNDO vera.alvesbravitur@gmail.com (31)3485-8123 

VIRGILIO OTAVIO SILVA MACHADO vgmturmg@gmai.com (31)9942-2736 

VITOR MANUEL SILVA ESTEVES vitor.esteves@estevestur.com (31)9941-2000 

WALDER TEIXEIRA CASSINO walder@gracatour.com.br (31)3384-6040 

WALQUIRYO RESENDE DA FONSECA walquiryo@gmail.com (31)9822-0628 

WANDER LUIZ DE ASSIS LIMA floturoperadora@gmail.com (31)3428-8796 

WILSON TEIXEIRA wilsonteixeira0166@yahoo.com.br (99)4188-8177 

 

 


