
 
 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2021 

*Questionamentos recebidos e esclarecidos via e-mail, pela Comissão de Licitação 

Dúvida 
O proponente será o responsável pela elaboração e prestação de contas do projeto e NÃO 
receberá nada por isto. Devemos colocar o seus dados planilha financeira  no campo 
"Identificação dos responsáveis e beneficiários pelas despesas administrativas" ? 

Esclarecimento 
Caso a despesa não seja custeada com recurso financeiro proveniente deste Chamamento 
Público, não é necessário discriminá-la na Planilha Financeira, nos termos do subitem 13.3 
do edital. 

Dúvida 
Se um dos sócios aprovou projeto da Lei Municipal de Incentivo a Cultura (com seu próprio 
cpf) , diferente do projeto a ser apresentado a Belotur, a Empresa (não o sócio) pode ser 
proponente de outro projeto na Belotur? 

Esclarecimento 
Uma vez que não se trata do mesmo Projeto, é possível a inscrição no Chamamento Público 
001/2021. 

Dúvida 
Em relação aos novos critérios de formato de transmissão (Redes Sociais e outros), qual a 
influência do número de seguidores na mensuração da Nota pelos avaliadores? Podemos 
transmitir em mais de uma Plataforma? 

Esclarecimento 
A avaliação será feita em cima da estratégia como um todo - canal escolhido, inscritos 
neste canal, como o proponente pretende atingir o número de participantes estimado e 
plano de mídia - que deve ser compatível e coerente com o que se pretende. 

Dúvida 
No Edital, há previsão de custeio de Passagens de Transporte Rodoviário, porém para fins 
de Transporte aéreo, não consta na lista. Não há previsão desse custeio para passagens 
aéreas de convidados ou usa-se por analogia o mesmo item? 

Esclarecimento 

Somente as despesas elencadas no Item 13 do edital e Item 9 do Termo de Referência, 
devem ser consideradas para fins de pagamentos com o recurso financeiro concedido por 
meio do Chamamento Público 001/2021. (Salvo o disposto no subitem 9.2.1 do Termo de 
Referência - Anexo I do edital) 

Dúvida 
Em relação a Hotéis e Passagens aéreas, para fins de avaliação e pontuação no itens de 
Fomento à Cadeia de Turismo, pode ser realizada compra direta, junto ao Hotel e 
Empresa Aérea, ou deve ter intermediário como receptivos, agências, dentre outros?   

Esclarecimento 
O fomento à cadeia do turismo local pressupõe a parceria ou compra/aquisição de 
produtos e/ou serviços prestados pelo profissional/empresa. A aquisição de grandes 
conglomerados podem não fomentar a cadeia turística local. 

Dúvida 

No Preenchimento do projeto, tem um exemplo amplo de programação abrangendo todos 
os setores como: (show, culinária, guia turístico, estrutura, intervalo e palestra): É 
obrigatório ter um de cada no meu projeto ou poderei fazer apenas em um setor? Ex: 
Suponha que escolhi o “Formato entrevista”, posso realizar um bate papo com um 
cozinheiro contando a história de uma receita e durante a palestra apenas mencionar e 
apresentar fotos e vídeos dos pontos turísticos feitos por mim?! 

Esclarecimento 
Cada projeto possui uma peculiaridade. Os exemplos do anexo projeto é para esclarecer 
como o proponente pode detalhar ao máximo sua programação. 

Dúvida 
A agência de turismo ou guia turístico poderão ser contratados para ceder vídeos 
promocionais ou banco de imagens para o projeto? 

Esclarecimento 
Trata-se de uma parceria e/ou negociação do seu projeto. Não há vedação em relação a 
isso. 

Dúvida O limite de horas para o evento é livre ou tem algum limite? 

Esclarecimento Livre. 

Dúvida 
Tem que ser enviado 3 orçamentos para cada item, até da equipe administrativa? Nos 
outros itens terei autonomia para escolher a equipe que irei trabalhar? 



 
 

Esclarecimento 
Para todos os serviços a serem contratados e custeados com o recurso financeiro 
concedido por meio deste Chamamento, deverão ser realizados todos os procedimentos 
exigidos no Manual de Prestação de Contas, nos termos do Item 20 do edital. 

Dúvida 
Em caso de Banda  de música os integrantes poderão assumir outras funções no projeto, 
(como prestar serviços de divulgação ou fazer parte como auxiliar de produção)? 

Esclarecimento 
Desde que tenham competência para executá-lo, emitam nota de prestação de serviço e 
que não sejam - em nenhuma hipótese - responsável legal do CNPJ. 

Dúvida 
O proponente não poderá ser remunerado – Porém, ele seja integrante da Banda de 
música: Exemplo: (Proponente /Baterista) poderá tocar na live? 

Esclarecimento 
Poderá prestar o serviço, desde que não seja remunerado, destacando no projeto e na 
prestação de contas esta situação. Além disso, a Banda não pode ser registrada 
formalmente com o mesmo CNPJ da empresa proponente. 

Dúvida Posso contratar algum cozinheiro ou cozinheira independente? 

Esclarecimento 
Desde que a proposta esteja alinhada com o projeto e emita a nota de serviços, na forma 
prevista do Edital. 

Dúvida 
Alguns lugares oferecem pacotes de serviços, no caso de live em um restaurante, pousada, 
poderei apresentar o Cozinha Show com algum prato típico do local? 

Esclarecimento 
A gastronomia a ser apresentada deve possuir conexão com a designação de Belo 
Horizonte como cidade criativa da Gastronomia pela UNESCO e estar alinhada com a 
comida típica local. 

Dúvida 

Tanto na Planilha Orçamentária  quanto para emissão da nota fiscal de serviços, poderão 
ser únicas especificando quais serviços serão prestados? 
Ex: a) Aluguel do local: Apresentação do Chef com Prato especial da casa/Alimentação para 
a equipe de x pessoas, com direito a xxx alimentos? 
Ex: b)Equipe de transmissão (câmeras, som, iluminação, etc.) 
Ex:c) Banda (Artista,Músicos, Operador de som,etc) 
Ex:d) Equipe de comunicação - Oferecem o Design gráfico e divulgação nas redes sociais, 
impulsionamento, etc). 

Esclarecimento 
As Notas Fiscais devem ser emitidas nos termos do Manual de Prestação de Contas, 
disponível no Portal da PBH. 

Dúvida 
Custos relativos a taxas bancárias e impostos do governo. Por exemplo INSS patronal para 
contratação de pessoas físicas, custos bancários, ECAD, ISSQN e outras possíveis taxas; 

Esclarecimento 
O pagamento destas despesas com o recurso financeiro obtido por meio deste 
Chamamento Público, não é permitido pelo edital. O proponente somente poderá custear 
itens listados no edital - Despesas Elegíveis. 

Dúvida 
O proponente tem atuação ativa no projeto, sendo bailarino, diretor, elaboração, gestão e 
prestação de contas do projeto, como fica o pagamento dessas atividades? Pois o edital 
fala que o mesmo o proponente não pode emitir nota fiscal pelo próprio trabalho; 

Esclarecimento 

A Belotur é patrocinadora do evento e não realizadora. Assim, ela concede auxílio 
financeiro para custeio de somente alguns itens de seu evento. Com o recurso financeiro 
recebido pela Belotur/PBH, somente poderão ser custeadas as despesas elencadas no Item 
13 do edital e Item 9 do Termo de Referência, com destaque para o disposto no subitem 
13.5 do edital. 

Dúvida 

Foi solicitado a listagem de todos os profissionais envolvidos no projeto, mas como ainda 
não temos a confirmação da realização do evento, alguns profissionais ainda não foram 
selecionados para atuar. Realmente é necessário ter essa informação para o envio do 
projeto para análise? Acredito que essa confirmação deva ocorrer após a confirmação da 
aprovação do projeto, saliento que os membros principais do projeto (bailarinos) que 
deverão ser incluídos nesta etapa; 

Esclarecimento 
Seu projeto para a avaliação deve estar o mais detalhado possível. O item que não for 
possível o proponente deve justificar.  



 
 

O proponente estará sujeito a avaliação de projetos dentro da mesma categoria, assim, 
para se sobressair a nível de pontuação deve ter toda estratégia e ações definidas com a 
maior clareza possível. 

Dúvida 

Sobre a área bônus, realmente é obrigatório a apresentação de documentos que 
comprovem a parceria firmada? Pois, sem ter a perspectiva de um projeto aprovado, fica 
inviável a realização dessas parcerias. Acredito que após a aprovação, consigamos 
entregar essas evidências. 
O meu projeto prevê uma apresentação da cia que faço parte, preciso cotar o valor de 
outras 3 cias para poder justificar o cache pago aos bailarinos? 

Esclarecimento 

Importante revisar o contexto do que é a área bônus. Esta área não é de preenchimento 
obrigatório e tratam-se de critérios em apoio ao setor de turismo/eventos. A contratação 
de artistas não é a proposta desta área - e sim de produtos e serviços prestados por 
profissionais e empresas de turismo e de eventos. Uma vez preenchida, as ações e 
parcerias devem ser comprovadas.  
Importante relembrar que o edital pressupõe a realização do evento - vide disposições 
gerais. Assim, o proponente não poderá condicionar a sua aprovação para que as ações 
sejam realizadas. 

Dúvida 
Assisti a palestra hoje e tive a impressão de ouvir que poderíamos oferecer à Belotur outras 
contrapartidas, como cessão de fotos, etc. Não achei esse campo no formulário. Onde devo 
inserir essas informações, caso realmente sejam pertinente ao edital? 

Esclarecimento 
Sobre o questionamento enviado, conforme esclarecimento da área técnica, as 
contrapartidas são todas obrigatórias e estão previstas no item 10 do Termo de Referência 
- Anexo I. A cessão de vídeos e imagens, caso o evento o faça, estão neste rol mencionado. 

Dúvida 
Em se tratando de Ecad, como fica a quitação em relação a live? Orço e pago como se 
fosse um show? 

Esclarecimento 
Somente poderão ser custeados com recurso financeiro concedido pela Belotur/PBH, 
àquelas despesas especificadas no Item 13 do Edital - Despesas Elegíveis, o que não se 
aplica ao serviço especificado no email enviado. 

Dúvida 
Estamos com um profissional que fara visitas a hoteis para o Projeto. Aonde ele ira se 
enquadrar na planilha financeira? Fomento ao turismo ou divulgação? 

Esclarecimento 

Somente poderão ser custeados com recurso financeiro concedido pela Belotur/PBH, 
àquelas despesas especificadas no Item 13 do Edital - Despesas Elegíveis. É preciso 
verificar todos os serviços/ itens permitidos e então relacionar com àqueles que serão 
necessários para o seu Projeto. 

Dúvida 
Podemos gravar o show ao vivo e reproduzir o evento após a edição pela empresa 
contratada? Neste caso Enviaríamos o Show Ao vivo porém com edição, para melhor 
qualidade, ou esse show tem  que ser transmitido ao vivo. 

Esclarecimento 
Sobre o questionamento enviado. Sim, o evento pode ser pré-gravado. No entanto, deve 
haver transmissão ao vivo - com dia e horário definido no edital. As etapas de gravação 
devem ser informadas. 

 


