
 
 

 

QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS – CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2020 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A EVENTOS DE POTENCIAL 

TURÍSTICO INTEGRANTE DO PROGRAMA BELO HORIZONTE 4 ESTAÇÕES SOB A TEMÁTICA  

“OUTONO: ESTAÇÃO DA GASTRONOMIA E ENCONTRO”. 

DÚVIDA MEI pode ser proponente?  

ESCLARECIMENTO 
Nos termos do Item 6 do edital, podem participar pessoas jurídicas estabelecidas em Belo Horizonte, 

incluindo MEI. 

DÚVIDA É preciso ter de cadastro no Sucaf? 

ESCLARECIMENTO Não há esta exigência no edital. 

DÚVIDA 
Pode ser feito pagamento para produtores, sem ser produtor de palco ou musical? Produção geral do evento, 

assistentes de produção? E curadoria? 

ESCLARECIMENTO 
Em caso de Projeto contemplado, o proponente somente poderá custear com o recurso financeiro concedido 

pela Belotur, àquelas despesas expressas no subitem 14.1. 

DÚVIDA 

Posso pagar despesas similares e/ou complementares às listadas, que são fundamentais para cumprir certos 

critérios de pontuação?  

- assessoria de imprensa/ designer gráfico/ produção do evento/ intérprete de libras/ locação de carro 

ministrante de oficina/ gestão e anúncios em mídias sociais 

ESCLARECIMENTO 
Caso o projeto seja contemplado, o recurso financeiro concedido poderá ser utilizado para custear somente 

àquelas despesas elegíveis expressas no edital, Item 14.  

DÚVIDA 

 Meu projeto é em local fechado, não sendo possível atender todos esses critérios, pois não há espaço 

suficiente. Essas contrapartidas podem ser negociadas após aprovação do projeto? 

- Disponibilizar à BELOTUR o mínimo de 3% (três por cento) de todas as áreas do evento, tais como 

camarotes, lounges, e áreas VIPs, em que o total de participantes seja de até 1.000 pessoas/dia. De 

1.001 a 10.000 pessoas/dia será 2% (dois por cento) do total previsto de participantes. E acima 

29 deste, o percentual será de 1% (um por cento) do total previsto de participantes por dia de evento. 

Tais percentuais são inegociáveis. 

a) O disposto no item acima também se faz necessário nos casos de evento em que 

a entrada/ingresso é gratuito. 

b) O proponente deverá entregar, MEDIANTE PROTOCOLO DE RECEBIMENTO os convites com no 

mínimo 7 (sete) dias de antecedência a contar do primeiro dia da realização do evento, na Belotur, na 

Rua dos Carijós, 166 - 3º andar, Centro - BH/MG - Gerência de Marketing Turístico. 

c) A BELOTUR poderá devolver, mediante protocolo, as entradas e ingressos entregues que não serão 

utilizadas. 

- Disponibilizar, caso seja de interesse da BELOTUR, estande (conforme montagem descrita abaixo), 

ou espaço para instalação do Posto Móvel de Informação Turística (Van Turística), contendo toda a 

infraestrutura necessária (conforme abaixo) ou espaço para disponibilização de material turístico. 

ESCLARECIMENTO 

As contrapartidas do Edital são obrigatórias. Ao submeter propostas no Edital, o proponente deve estar 

ciente de tal regra. Se contemplado, haverá uma reunião de alinhamento e todas as características do evento 

serão analisadas e as medidas compensatórias aplicadas, se for o caso. No entanto, não há como antecipar 

tal análise ao proponente sem conhecer as características do evento. 

DÚVIDA 

Para todas as despesas do evento a serem pagas com recursos do Auxílio Financeiro deverão ser 

apresentados 03 (três) orçamentos, a fim de comprovar valor de mercado. Como devem ser esses 

orçamentos? São aceitos orçamentos por e-mail e cotação na internet? E no caso de contratação de 

artista/palestrante? 

ESCLARECIMENTO 

São aceitos orçamentos por e-mail, desde que sejam apresentados o corpo do email, com a data de envio e 

recebimento, e não somente o anexo. É importante atentar para a data e prazo de validade dos orçamentos. 

No caso de artistas e/ou palestrantes, deve ser comprovado  o "notório saber" do profissional e seu 

reconhecimento público, incluindo currículo, releases, anúncios, publicidade, dentre outros similares.  

DÚVIDA 
No critério de pontuação 1A – considerando que o projeto fará divulgação em rádio e jornal (pagos), como é 

definido quem recebe 1 ou 2 pontos? 

ESCLARECIMENTO 
A pontuação do critério será concedida conforme a pontuação prevista para o critério - vide Anexo II do 
edital. Assim, o proponente deverá verificar a pontuação referente ao item jornal e a pontuação referente ao 
item rádio. Todos os itens devem ser comprovados para obtenção da nota.  

DÚVIDA 
O critério de pontuação 5A - Conexão com a proposta de valor - Outono - Gastronomia e Encontro, bem como 

diversos outros itens do edital e do formulário privilegiam claramente propostas de gastronomia/musicais, 



 
 

 

 

porém o edital e formulário permitem diversos outros perfis de projetos, nas áreas: moda, religião, técnico-

científico etc. Como equilibrar a pontuação e a proposta, sendo projeto inédito, em local fechado para público 

restrito? 

ESCLARECIMENTO 

Inicialmente é importante salientar que a proposta de valor está prevista no Termo de Referência - Anexo I - 

do presente Edital. Diferentemente do mencionado pelo proponente, a proposta de valor consiste na relação 

com a Gastronomia e o Encontro (e não musicais, conforme mencionado).  

O Edital de Eventos da Belotur tem como objetivo apoiar a realização de eventos de potencial turístico nos 

seus múltiplos segmentos, dentro do Programa Belo Horizonte 4 Estações – Surpreendendo o ano inteiro, 

com vistas à qualificar, ampliar e diversificar a oferta e o calendário da cidade. Ou seja, qualquer evento, de 

qualquer segmento poderá submeter proposta - desde que cumpra os critérios previstos no Edital e 

apresentem vocação turística.  

Ocorre que a temática do Edital é a Estação Outono - Estação da Gastronomia e do Encontro. Assim, por 

meio do critério 5A, os eventos serão avaliados em relação a sua aproximação com a proposta de valor. Caso 

o evento não tenha aproximação com tais características, não receberá a pontuação para o critério, podendo 

pontuar em outros campos do edital.  

DÚVIDA 
O formulário pede "Croqui de montagens na área do evento (este documento poderá estar anexado a este 

PROJETO):".  No caso de evento em local fechado, basta informar que não se aplica? 

ESCLARECIMENTO 

O croqui do evento se aplica para qualquer tipo de evento - local aberto ou fechado. O proponente poderá 

mencionar que anexou o projeto e colocar no formato que entender. Porém é obrigatório a inserção de tal 

croqui.   

DÚVIDA 

Qual a diferença no preenchimento dos campos PLANO DE MÍDIA E DIVULGAÇÃO DO EVENTO e 1A. Plano de 

Divulgação do Evento (Meio de Divulgação), do formulário? No item 1A é só tirar mídia e deixar demais itens 

de divulgação? 

ESCLARECIMENTO 
O primeiro campo você pode introduzir em linhas gerais seu plano de mídia. Já na tabela você poderá 

detalhar. Fica a critério do proponente.  

DÚVIDA 

No caso da responsável pela empresa não estiver em BH, é possível que o procurador com Procuração Pública 

de Plenos Poderes possa assinar todos os documentos? O que é preciso anexar junto? A cópia da Procuração 

Pública de Plenos Poderes deve estar autenticada em cartório ou pode ser cópia simples? É preciso entregar 

cópia de RG/CPF do procurador junto? 

ESCLARECIMENTO 

Sim, é possível a assinatura dos documentos por representação por procuração, devendo a mesma ser 

anexada junto aos documentos de habilitação jurídica. A cópia da Procuração Pública de Plenos Poderes deve 

estar autenticada na forma prevista no subitem 9.1.3 do edital, anexando também a cópia de RG/CPF do 

procurador, também na forma exigida no subitem 9.1, alínea "e".  


