
FAQ – Dúvidas e Respostas 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2018 

PROCESSO Nº 01.134.131/18-34 
PRAZOS: 
O prazo final no edital para entrega dos envelopes é dia 17 de agosto, sábado, dia 15 é 
um feriado municipal. Dia 16 será ponto facultativo no Setor de Licitações ou será 
possível entregar o projeto pessoalmente no dia 16 de agosto, sexta-feira? 
 
O prazo limite de entrega dos envelopes foi prorrogado. O novo prazo será até dia 19 
de agosto. A prorrogação foi publicada no dia 10/08/2019 no DOM. 
 
ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO: 
Alguns documentos do envelope Nº 01 de habilitação parecem a primeira vista 
pertencer ao envelope Nº 02º da proposta, como a “Apresentação de comprovante de 
atuação na área como orientadores/professores/oficineiros relativos à proposta 
inscrita, Currículo Breve, conforme Anexo III” -, e “Atestado(s) de desempenho anterior 
em nome do licitante ou Carta de referência e/ou recomendação expedido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo, para fins de verificação da 
compatibilidade e pertinência do seu conteúdo em relação ao objeto desta licitação”. 
Esses documentos são obrigatórios no envelope 1º de Habilitação?  
 
Sim. O não envio desses documentos neste envelope resultará na não habilitação do 
licitante. Reforça-se que todos os documentos descritos no item 6.1.1 são obrigatórios 
para habilitação da proposta. 
 
Sou Microempreendedor Individual (MEI) e, portanto, único profissional vinculado a 
referente pessoa jurídica. No item 6.1.1.3 ou no item 6.1.1.5, é exigido “Relação de 
profissionais que irão desenvolver os trabalhos, identificando a sua função no projeto e 
apresentando os respectivos portfolios/ currículos que comprovem a capacidade 
técnica para desenvolvimento das atividades inerentes á sua função no projeto 
contratado”. Mesmo sendo o único profissional vinculado a tal MEI, preciso ainda 
enviar tal documento no envelope 1º? 
 
 Sim. O não envio desses documentos neste envelope resultará na não habilitação do 
licitante. Reforça-se que todos os documentos descritos no item 6.1.1 e seus sub-itens 
são obrigatórios para habilitação da proposta. 
 
DOS FORMULÁRIOS E ARQUIVOS: 
No caso do Anexo III - Currículo Profissional, só é permitido apresentar as informações 
que cabem no quadro delimitado no formulário, ou é permitido aumentar o número de 
páginas. 
 
Sobre os anexos, informamos que os mesmos são modelos. O ideal é copiar do Edital 
(ctrl c/ ctrl v) para preencher o anexo no computador, se assim preferir. 
O quadro é somente um modelo, podendo sim aumentar o número de páginas. 



Qual é o tamanho esperado do dossiê comprobatório? Vocês estipularam um período 
específico para as comprovações? 
 
O edital não estabelece tamanho esperado do dossiê comprobatório, nem período 
específico para as comprovações, estando a critério do licitante tal definição. 
 
ENVELOPE Nº 02 - “PROPOSTA”: 
Desejo me inscrever no edital de contratação de instrutores para o núcleo de produção 
digital, para o módulo de fotografia e iluminação. Vi que o edital pede formação em 
audiovisual. Minha formação é em comunicação, que também abrange o audiovisual. 
Neste caso, posso concorrer mesmo meu diploma não sendo especificamente em 
audiovisual? 
 
O edital não pressupõe necessidade de formação em nível superior. A Comissão de 
Avaliação procederá à análise de todas as propostas habilitadas e avaliará se a 
formação (teórica e/ou prática) e experiência profissional comprovadas pelos 
proponentes equivalem a "formação na área audiovisual com vasta experiência" 
conforme item 4.1 do edital. 
 
Quando o edital diz que "A carga horária em sala de aula corresponde à 75% do 
serviço. Os outros 25% serão dedicados a atividades extra classe.” Isto significa que 
para um curso de 40h/a, devemos apresentar uma proposta de 30h/a? 
 
No caso, por exemplo, de curso de 40h/a, espera-se que somente 30h/a sejam 
executadas dentro de sala de aula.  
 
Vocês poderiam informar quais equipamentos, estrutura, computadores e softwares 
estão disponíveis para a formulação dos planos de trabalho do curso ou vocês esperam 
que ofereçamos aulas teóricas sobre os tópicos do edital? 
 
O edital não prevê a disponibilização de equipamentos, estrutura, computadores e 
softwares para a realização dos cursos. Isto, todavia, não infere que estes cursos 
devam ser teóricos. Reitera-se que o licitante deve em sua proposta respeitar o 
discriminado no anexo VII Núcleo de Produção Digital Belo Horizonte – Detalhamento 
dos Cursos, estando ali presentes as direções técnicas para construção de proposta de 
prestação de serviço, ou seja, as diretrizes das ementas pedagógicas. 
 
Com relação ao planejamento das atividades, existe alguma orientação em termos de 
duração e frequência das aulas? Os cursos vão funcionar de modo intensivo ou com 
aulas semanais? Ou fica aberto para as nossas propostas? 
 
O edital discrimina para cada curso o período em que este deve ser realizado, sendo de 
obrigação do licitante que por ventura seja contratado, de acordo com o item 6.2, o 
cumprimento dos prazos pactuados. Desta forma, a proposta pode indicar a duração e 
frequência das aulas. 



Quando da efetiva realização dos cursos, as propostas poderão ser adaptadas de 
acordo com os locais de realização e a agenda dos demais cursos. Essas instruções 
serão realizadas pela Comissão Especial de Avaliação. 
Caso o licitante seja selecionado e se disponha a assinar a minuta do contrato (anexo 
XIII da presente licitação), se compromete a acatar possíveis sugestões de ajustes ou 
adaptações em sua proposta, conforme estabelece o item 6.20 da minuta do contrato 
(6.20 Em caso de classificação, o/a proponente concorda, caso a Comissão Especial de 
Avaliação julgue procedente, em acatar sugestões de ajustes e adaptações em sua 
proposta para que ela possa ser melhor integrada ao conjunto de cursos e modelos 
que constituem o escopo de formação oferecido pelo Núcleo de Produção Digital). 
 
Gostaria de esclarecer também quem é o público alvo das aulas, iniciantes ou pessoas 
que já tem experiência. 
 
O edital não estabelece público alvo dos cursos, estando a critério do licitante tal 
definição. Ressaltamos, contudo, que o edital está alinhado à política da Escola Livre 
de Artes – Arena da Cultura, apresentada no anexo IX do presente edital. Conforme 
descrito em tal apresentação: 
“O público da Escola Livre de Artes Arena da Cultura é constituído em sua maioria por 
jovens e adultos, mas observa-se também a participação de pessoas da terceira idade 
e crianças. Algumas ações são destinadas para pessoas de todas as idades na mesma 
atividade, incluindo público infantil. São atendidas pessoas de diversos contextos 
culturais, valorizando a diversidade de gênero, étnica, etária; e com escolaridade e 
condição socioeconômica heterogêneas.” 
Caso o licitante seja selecionado e se disponha a assinar a minuta do contrato (anexo 
XIII da presente licitação), se compromete a acatar possíveis sugestões de ajustes ou 
adaptações em sua proposta, conforme estabelece o item 6.20 da minuta do contrato 
(6.20 Em caso de classificação, o/a proponente concorda, caso a Comissão Especial de 
Avaliação julgue procedente, em acatar sugestões de ajustes e adaptações em sua 
proposta para que ela possa ser melhor integrada ao conjunto de cursos e modelos 
que constituem o escopo de formação oferecido pelo Núcleo de Produção Digital). 
 
Sobre a proposta, a mesma deverá ser preenchida única e exclusivamente no anexo IV? 
 
Sim. Lembramos que não há limite de linhas. Mas todas as propostas devem ser 
inseridas no mesmo formulário (anexo IV), para garantirmos que a avaliação irá ter 
acesso aos mesmos tópicos em cada proposta apresentada. 
 
OUTROS: 
Onde serão disponibilizadas as perguntas enviadas anteriormente. Onde posso ter 
acesso a essas respostas? 
As respostas serão publicadas no site https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-
municipal-de-cultura/licitacao/concorrencia-002-2018. Na página do Núcleo de 
produção Digital (pbh.gov.br/bhnastelas-npd), está publicado o presente FAQ com as 
duvidas mais relevantes. 
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