
 
 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2021 

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

Dúvida 
Pelo meu ver não ficou claro qual seria a diferença entre as categorias. Podem me 
confirmar que só o valor, a quantidade de projeto contemplados e a pontuação 
mínima mudam? 

Esclarecimento 

Conforme previsto no Edital 001/2021, a categoria A irá contemplar até 50 eventos 
com até 30 mil reais cada e a categoria B irá contemplar até 25 eventos com 20 mil 
reais cada. Os valores a serem aportados se darão conforme a planilha inscrita e se 
os itens elegíveis (limite) e os critérios foram cumpridos.  
 
Importa dizer também que as categorias possuem pontuações mínimas diferentes 
para serem contemplados.  
 
Cada projeto e a categoria serão avaliados em relação a coerência das despesas, 
porte do evento e ações propostas. Na categoria de menor, as cobranças em relação 
às ações propostas e seu nível de detalhamento possuem pesos menores. 

Dúvida 

Sou MEI, no caso só enviaria o CCMEI. Ele não fica registrada no Cartório do Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas e nem na JUCEMG. Tudo bem? Qual seria o comprovante 
de firma individual? Esse comprovante seria só referente Eirelli/ME que não tem um 
quadro societário? 

Esclarecimento 
No caso de MEI, O Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, é o 
comprovante da inscrição na Junta Comercial do Estado. 

Dúvida 
Gostaria de saber se o mesmo projeto, com formato diferente pode ser inscrito tanto 
no na LMIC quanto no edital da Belotur. Na LMIC eu pretendia inscrever como pessoa 
física. 

Esclarecimento 

A Prefeitura de Belo Horizonte não poderá apoiar mais de uma vez o mesmo projeto, 
ainda que apresente dinâmicas/ações diferentes. Por se tratarem do mesmo 
projeto (mesmo conceito, diretrizes, responsáveis), a Prefeitura entende que o 
proponente somente poderia obter uma subvenção por CPF/CNPJ. O projeto poderá 
ser desclassificado em um dos certames se constatada a duplicidade 

Dúvida 
Gostaria de saber se uma empresa que foi aberta em dezembro de 2020 pode 
participar do edital. Não vi no edital nenhuma restrição, mas gostaria de confirmar. 

Esclarecimento Não existe vedação no edital, para participação de empresas nesta situação. 

Dúvida 

Gostaria de saber, se é possível conseguir diretamente com a Belotur a cessão de 
algumas imagens audiovisual de pontos de BH para incluir em uma proposta que 
será apresentada no edital  Programa Belo Horizonte 4 Estações (CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 001/2021)? 
 
Por exemplo: Parque das Mangabeiras e alguns outros locais. 
Se sim, como solicitar? E para qual endereço eletrônico/setor responsável/pessoa  
que faço a solicitação? 
 
Se não, tem como indicar algum banco de imagens para adquirir? 
 
Como MEI posso dar nota de: Elaboração de projetos, Gestão do projeto e 
Prestação de contas? 

Esclarecimento 

Para inscrever seu projeto junto ao Edital 001/2021 o proponente deve apresentar, 
por meios próprios, toda estratégia e recursos que serão utilizados para cumprir o 
projeto inscrito. A Belotur não poderá ceder materiais, textos, vídeos, entre outros 
itens que possam aferir vantagens a concorrentes que participarão do chamamento 
público vigente.  



 
 

A cessão de imagens ou fotos é uma contrapartida obrigatória prevista no 
instrumento convocatório, mas de responsabilidade do proponente contemplado.  
Outros materiais que possam colaborar com o evento e ampliar o eixo de promoção 
turística somente poderão ser cedidos após aprovação no Edital e reunião de 
alinhamento com a equipe da Belotur.  
 
A Belotur sugere que, conforme previsto no edital, busque apoio junto à empresas 
e profissionais de turismo para obter os materiais pretendidos. 

Dúvida 

Se algum proponente tiver uma dívida com o município e já está quitando ela através 
de acordo com a Fazenda, a certidão não vai sair negativa e sim com os referidos 
débitos. Há a possibilidade de incluir a negociação para comprovar que o mesmo 
está cumprindo com o acordo? Ou a certidão tem realmente que vir sem estes 
débitos? 

Esclarecimento 

Nesta fase do edital, não é possível fazer qualquer avaliação sobre o documento que 
será recebido pela Comissão de Licitação. De qualquer forma, o edital deixa no 
subitem 9.1.1 como deverá ser comprovada a regularidade junto aos órgãos 
Municipal, Estadual e Federal. 
 
9.1.1 A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada 
mediante a 8 apresentação das certidões negativas de débitos ou positivas com 
efeitos de negativas.    

Dúvida 
Podemos utilizar as fotos que são postadas no instagram do Belo Horizonte oficial 
(@belohorizonte.mg) com os devidos créditos ao fotógrafo como divulgação de 
pontos turísticos de Belo Horizonte? 

Esclarecimento 

Para inscrever seu projeto junto ao Edital 001/2021 o proponente deve apresentar, 
por meios próprios, toda estratégia e recursos que serão utilizados para cumprir o 
projeto inscrito. A Belotur não poderá ceder materiais, textos, vídeos, entre outros 
itens que possam aferir vantagens a concorrentes que participarão do chamamento 
público vigente. Assim, a repostagem de materiais da Belotur não configuraria um 
trabalho feito pelo próprio proponente.  
 
Nesse sentido, a Belotur sugere que, conforme previsto no edital, busque apoio 
junto à empresas e profissionais de turismo para obter os materiais pretendidos. 

Dúvida 
É obrigatório apresentar  03 (três) orçamentos para cada despesa apresentada na 
Prestação de Contas . Este item é obrigatório também para o cachê do artista 
contratado?  

Esclarecimento 
Nos termos do subitem 20.11 do edital,  "para todas as despesas do projeto a serem 
pagas com recursos do Auxílio Financeiro deverão ser apresentados 03 (três) 
orçamentos, a fim de comprovar valor de mercado".  

Dúvida 

É obrigatório apresentar  03 (três) orçamentos para cada despesa apresentada na 
Prestação de Contas . Este item é obrigatório também para o cachê do artista 
contratado? 
 
Quando o artista é de renome ( como mencionado no edital) quem define o preço é 
ele e não o mercado. Por exemplo, eu estou trazendo um artista de renome 
internacional, o preço do cachê dele é superior e se justifica pelo noral. E se é de 
renome com certeza terá valor superior a outros que não tem o mesmo portfólio 
artístico. 
 
Mesmo o preço dele sendo maior, se justifica a presença dele na planilha financeira 
deste Edital, sem a necessidade de outros dois orçamentos? 

Esclarecimento 
Quando se tratar de Profissional Artista, cujo trabalho é notoriamente consagrado 
pela crítica especializada e opinião pública, a comprovação do valor de mercado, 



 
 

deverá ser feita por meio de apresentação de Notas Fiscais emitidas pelo Artista 
para outros produtores e organizadores de eventos. 

Dúvida 
Durante a apresentação de uma live, a apresentadora poderá mencionar, na íntegra, 
trechos da justificativa do programa “Belo Horizonte 4 Estações - Surpreendendo o 
Ano Inteiro”., descritos no Edital? 

Esclarecimento 

Para inscrever seu projeto junto ao Edital 001/2021 o proponente deve 
apresentar, por meios próprios, toda estratégia e recursos que serão utilizados para 
cumprir o projeto inscrito - inclusive o conteúdo.  
A menção de programas, projetos e ações realizadas pela Belotur poderão ser 
feitas, somente se o proponente for contemplado e conforme solicitação da Belotur, 
pois se trata de uma contrapartida obrigatória.  
Sugerimos ao proponente que participe da Palestra Pública que será realizada no 
dia 14/05 às 14hrs. 

Dúvida É obrigatório realizar o pagamento do ECAD para o evento proposto neste Edital? 

Esclarecimento 
Informações acerca de taxas, licenciamento e outras autorizações necessárias para 
realização do evento, extrapolam as competências da Belotur, sendo o proponente 
responsável pela execução do Projeto. 

Dúvida 

Uma mesma empresa, prestadora de serviços,  pode realizar os trabalhos 
mencionados abaixo, em um mesmo projeto, e ter seus percentuais 
garantidos, recebendo cumulativamente, (de acordo com o edital nas seguintes 
categorias)? 

Esclarecimento Sim, não existe impedimento para tal procedimento. 

Dúvida 
Uma MEI pode dar nota da elaboração e prestação de contas para a Belotur? 
Vocês aceitam nota de Associação ou cooperativa ligada a artes de um profissional 
devidamente credenciado? 

Esclarecimento 
Não existe impedimento para emissão de Nota Fiscal de MEI, Associação ou 
Cooperativa, porém deve ser verificado se consta na descrição da atividade 
econômica principal ou secundária para a prestação dos serviços. 

Dúvida 
Os logos institucionais da Belotur e da PBH em todas as ações do plano de divulgação 
e mídia, no caso a nossa logo também é permitida? 

Esclarecimento 

Dentre as contrapartidas (descritas de forma detalhada no Item 10 do Termo de 
Referência - Anexo I do edital), a Belotur exige a utilização de sua logomarca, de 
acordo com critérios rígidos de disposição e status de utilização da marca. Não há 
quaisquer impedimentos apara utilização da marca da própria empresa realizadora. 

Dúvida 
Neste ítem das Despesas Elegíveis:  Grupo 8 - Administrativo - despesas limitadas a 
5% do valor total recebido - no caso valor total do projeto?? 

Esclarecimento Valor total do recurso financeiro recebido pela Belotur. 

Dúvida 
Nos itens Elaboração do projeto, Gestão do Projeto e Prestação de Conta, sendo 
obrigatório indicação do beneficiário - é a proponente ou são vocês? 

Esclarecimento O nome da pessoa contratada para realizar este serviço. 

Dúvida 

O item 13.2 - 40% do valor deverá destinado para serviços, produtos e ou atividades 
locais (mão de obra local) - neste projeto todos os envolvidos para contratação da 
mão de obra local eles que tem que emitir nota fiscal? - vocês pedem 03 cotações 
como vai funcionar neste caso de prestadores de serviços, produtos ou atividades 
locais? 

Esclarecimento 
Funciona da mesma forma que deverá ser realizado para todas as contratações. Os 
procedimentos para Prestação de Contas devem ser cumpridos nos termos do 



 
 

Manual de Prestação de Contas, Edital 001/2021 e seus anexos, para todas as 
contratações, independente da natureza do serviço. 

Dúvida 
No item 20.7.1 - nós já temos conta jurídica MEI, no caso se formos contemplados e 
sair a verba, teremos que aplicar o dinheiro? 

Esclarecimento 
Independente da forma jurídica da empresa, todos os CNPJ's devem cumprir o 
requerido no Edital e seus anexos. 

Dúvida 
Para todas despesas do projeto a serem pagos com recursos do Auxílio Financeiro 
deverão ser apresentados 03 orçamentos, a fim de comprovar valor de mercado. 
Significa tudo que for comprar de material que for utilizar, contratação das pessoas.  

Esclarecimento 
Tudo que for contratado e/ou adquirido com recurso financeiro proveniente da 
verba concedida pela Belotur, deverá ser prestado conta nos termos do edital e seus 
anexos. 

Dúvida 
Fazendo o cadastro lá significa que não precisaremos de anexar todos os 
documentos reconhecidos pelo cartório para enviar, certo? Sendo aprovado pelo 
SUCAF vai direto as informações para o nosso cadastro junto a PBH. 

Esclarecimento 

O cadastro no SUCAF é obrigatório para todas as empresas que forem prestar 
serviço ou fornecer algum item para a Prefeitura de Belo Horizonte. No caso deste 
Chamamento Público, o cadastro não é obrigatório, entretanto, àquelas empresas 
que porventura já prestarem serviço à PBH e forem cadastrados no SUCAF, algumas 
das exigências para habilitação jurídica já estariam automaticamente cumpridas por 
meio da apresentação do Certificado do SUCAF, devidamente atualizado e com os 
documentos válidos. (Somente neste caso, nos demais, todos os documentos devem 
ser apresentados para a inscrição). 
Além disso, é importante ler com cuidado as exigências dispostas no Item 9 do 
edital. Não há exigência de registro em cartório dos documentos solicitados neste 
Item. 

Dúvida 
Sou MEI, posso me inscrever no Edital? Se sim, tem alguma restrição de ação 
proposta no objeto do projeto? 

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

 


