
 
 

RETIFICAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2019 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS BLOCOS DE RUA 

DO CARNAVAL BELO HORIZONTE 2020. 

 

Processo Administrativo nº 01-099.979/19-39 

 

OBJETO: Concessão de auxílio financeiro aos Blocos de Rua do Carnaval de Belo Horizonte 2020, para os 

desfiles realizados no período de 08 de fevereiro a 01 de março de 2020. 

 

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Belotur, no uso de suas atribuições conferidas pela 

Portaria nº 029/2019, retifica o disposto nos subitens abaixo discriminados, do Edital de Chamamento 

Público 008/2019, publicado em 21/09/2019, em razão de erro material: 

 

Subitem 8.1.2: 

 

Alínea “g”: Documento obrigatório já solicitado na alínea “b”, motivo pelo qual pode ser desconsiderado.   

 

Onde se lê:  

h) Comprovante de Cadastro realizado no site da BELOTUR - eventosbh.pbh.gov.br, conforme previsto no 

subitem 6.2 deste edital;  

i) Declaração de Representante Legal do Bloco de Rua – ANEXO IV deste edital, assinada por no mínimo 

15 (quinze) integrantes. 

 

Leia-se: 

g) Comprovante de Cadastro realizado no site da BELOTUR - eventosbh.pbh.gov.br, conforme previsto no 

subitem 6.2 deste edital;  

h) Declaração de Representante Legal do Bloco de Rua – ANEXO IV deste edital, assinada por no mínimo 

15 (quinze) integrantes 

 

Subitem 8.1.3 

 

Onde se lê: 

8.1.3. O Comprovante de Cadastro de que trata as alíneas J e H, é gerado pelo sistema de cadastro e 

enviado para o e-mail do responsável legal cadastrado, imediatamente após a finalização do 

procedimento, desde que as informações necessárias tenham sido corretamente preenchidas. 

 

Leia-se: 

8.1.3. O Comprovante de Cadastro de que trata as alíneas “j” do subitem 8.1.1 e “g” do subitem 8.1.2, é 

gerado pelo sistema de cadastro e enviado para o e-mail do responsável legal cadastrado, imediatamente 

após a finalização do procedimento, desde que as informações necessárias tenham sido corretamente 

preenchidas. 

 

 



 
 
O edital retificado estará disponível também no Portal da PBH – www.pbh.gov.br/belotur. 

 

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2019 

 

Isabel Antônia de Melo 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 


