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Processo nº: 01-165.749/18-91 

Modalidade/Nº: Chamamento Público nº 008/2018 

Objeto: Celebração de Termo de Colaboração com Organização da Sociedade Civil para realização da 5ª Edição da 

Virada Cultural de Belo Horizonte em parceria com a Fundação Municipal de Cultura. 

 

 

Aos interessados, tornamos público os questionamentos enviados aos membros da Comissão de Seleção, e 

suas respectivas respostas: 

 

Questionamento nº 1: 

“Prezados membros da Comissão de Seleção, 

 

Conforme item 8.1. do edital de chamamento público da Fundação Municipal de Cultura nº 008/2018, 

referente a seleção de Organização Social Civil para executar a 5a edição da Virada Cultural de Belo 

Horizonte, solicito os esclarecimentos à seguir: 

 

1. Em resposta aos esclarecimentos encaminhados no dia 3 de janeiro de 2019, quanto à proporcionalidade de 

investimentos da Fundação Municipal de Cultura versus número de atividades e de público espectador 

esperados como elemento mínimo obrigatório, esta Fundação estabeleceu, dentre outros argumentos que:  

 

“…na última edição, por exemplo, foram contabilizados 15 palcos sendo 11 oficiais e 04 palcos parceiros. 

Sendo assim, a estimativa de 06 palcos corresponde proporcionalmente ao investimento previsto no 

Edital…” 

 

A resposta indica, então, uma redução proporcional de 54,5% do número de palcos de 2016 para 2019, em 

consonância com os recursos orçamentários aportados pela PBH.  

 

Ao analisar os demais indicadores da Virada Cultural 2016 publicados nos meios de comunicação observa-se 

que o número mínimo de 400 atrações para a Virada 2019 (item 4.2. alínea h do presente Edital) não respeita 

a mesma proporcionalidade de redução de palcos.  

 

Histórico de 2016: Aporte ROT: R$ 1.500.000,00, a saber:  

11 palcos 

500 atrações entre oficiais, parceiros e associados sendo 145 selecionados pelo site e 62 atrações de rua 

580.000 pessoas de público 

 

Proporcionalidade esperada para 2019: Aporte ROT: R$ 850.000,00 para:  

6 palcos 

272 atrações sendo 79 selecionados pelo site e 34 atrações de rua.  

316.100 pessoas de público.  

 

Infere-se, portanto, a partir do cruzamento quantitativo de palcos e atrações e tendo por premissa a análise de 

viabilidade técnica do evento, que apenas 22% das atrações de 2019 estariam alocadas nos 6 palcos do 

hipercentro (media de 15 atrações por palco). Sendo que o restante (cerca de 310 atrações) deverá ser 

distribuídas de maneira descentralizada no circuito do evento, em locais alternativos, equipamentos culturais 

e outros espaços da cidade, que demandarão, também, investimentos em equipe, infraestrutura e serviços.  
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Assim sendo, questionamos se há um equívoco matemático na lógica do edital.” 

 

Resposta: 

Não há equivoco matemático, reiteramos que com o novo modelo de gestão por meio do MROSC espera-se 

que as parcerias sejam ampliadas. Sendo assim é factível a previsão de 400 atrações, contando com as 

inúmeras parcerias que deverão ser articuladas para incorporar a programação paralela do evento, 

programação que não envolve recursos da Virada e, historicamente, acontecem em outros espaços que não os 

palcos oficiais. 

 

 

Questionamento nº 2 

“E se o número de 400 atrações indicado no item 4.2. alínea h, é mesmo mínimo obrigatório ou quantitativo 

desejável?” 

 

Resposta: 

Conforme consta no Edital as 400 atrações são obrigatórias, o quantitativo a ser contratado pela Virada 

consta nas alíneas f e g do item 4.2.  Conforme destacado, espera-se que a composição seja realizada 

TAMBÉM por meio de parcerias que irão integrar a programação associada/paralela sem ônus ao projeto. 

 

 

Questionamento nº 3: 

“No item 2 do anexo III (roteiro para elaboração da proposta), está indicado que “O PLANEJAMENTO 

FINANCEIRO apresentado na proposta deverá contemplar uma planilha com o detalhamento da estratégia 

de gasto dos valores a serem repassados pela FMC (R$850.000,00 oitocentos e cinquenta mil reais), em que 

estejam contemplados todos os custos e necessidades para a plena realização das atividades propostas pelo 

PLANEJAMENTO TÉCNICO”. Partindo da premissa que o planejamento técnico apresentado pela O.S.C. 

deverá respeitar a entrega dos elementos obrigatórios estabelecidos no item 4.2. do presente edital, é correto 

afirmar que o recurso aportado pela FMC deverá ser proporcional às entregas obrigatórias estabelecidas?” 

 

Resposta: 

O aporte financeiro da FMC deverá ser suficiente para contemplar todos os custos e necessidades para plena 

realização das atividades. 


