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Belo Horizonte, Sexta-feira, 15 de Julho de 2022.

  Acesse a Edição

RETIFICAÇÃO: RETIFICAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022
Edição: 6559 | 1ª Edição | Ano XXVIII | Publicada em: 15/07/2022
BELOTUR - Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A

RETIFICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022

 
Processo Administrativo nº 01-011.589/22-03
Concessão de auxílio financeiro aos blocos de rua do carnaval Belo Horizonte 2022.
Objeto: Concessão de auxílio financeiro aos Blocos de Rua do Carnaval de Belo Horizonte, para realização de ações no período
compreendido entre julho de 2022 a 31/10/2022, visando contribuir para a qualificação e divulgação do Carnaval da cidade.

A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A retifica o disposto no Anexo XI do edital do Chamamento Público em
referência, conforme abaixo:
 
Onde se lê:
1.1.1 O Bloco de Rua supracitado realizará, conforme proposto, a seguinte ação: _____ (descrever a ação que o Bloco vai realizar)
 
Leia-se:
1.1.1. O Bloco de Rua supracitado realizará a(s) ação(ões) conforme proposta apresentada e registrada nos autos.
 
Onde se lê:
12.1 O presente instrumento será rescindido, sem qualquer prejuízo para as partes, caso o BLOCO DE RUA avise por escrito com
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da data do desfile.
12.2 O bloco que não desfilar ficará obrigado a devolver aos cofres públicos o recurso financeiro recebido, devidamente atualizado.
12.3 O bloco que não realizar a comunicação prévia prevista no item 12.1, além da determinação constante no item 12.2, ficará impedido de
participar do desfile nos 2 (dois) anos seguintes ou enquanto durar o impedimento.
 
Leia-se:
12.1 O presente instrumento será rescindido, sem qualquer prejuízo para as partes, caso o BLOCO DE RUA avise por escrito com
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da realização de sua primeira ação.
12.2 O bloco que não cumprir o estabelecido no contrato ficará obrigado a devolver aos cofres públicos o recurso financeiro recebido,
devidamente atualizado.
12.3 O bloco que não realizar a comunicação prévia prevista no item 12.1, além da determinação constante no item 12.2, ficará impedido de
participar de outros editais da Belotur por um prazo não superior a 2 (dois) anos ou enquanto durar o impedimento.
 
Onde se lê:
14.2 Casos fortuitos e de força maior, desde que devidamente comprovados, que impeçam a realização do(s) desfile(s) do Bloco de Rua no(s)
dia(s) e horário(s) definido(s), serão analisados e acordados junto à BELOTUR.
 
Leia-se:
14.2 Casos fortuitos e de força maior, desde que devidamente comprovados, que impeçam a realização da(s) ação(ões) pactuada(s), serão
analisados e acordados junto à BELOTUR.
 

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais disposições do edital em referência.
 

Belo Horizonte, 12 de julho de 2022
 

Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte

  Voltar

1.4.1 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Av. Afonso Pena 1212 - 30130-908 / Belo Horizonte - MG
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