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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.003.939/23-30 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS 
COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NO RAMO DE ATIVIDADE PROPOSTO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINAS E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS E 
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ESPORTES E LAZER, DURANTE OS MESES DE 
ABRIL A NOVEMBRO DE 2023, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO 
MOVIMENTO BELO HORIZONTE MAIS FELIZ. 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NO 
RAMO DE ATIVIDADE PROPOSTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINAS E 
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS E ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ESPORTES E 
LAZER, DURANTE OS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2023, no âmbito das atividades 
promovidas pelo Movimento Belo Horizonte Mais Feliz.  

TIPO: CHAMAMENTO PÚBLICO  

PRAZO DE INSCRIÇÃO: de 28/03/2023 até às 17h do dia 17/04/2023.  

DAS INSCRIÇÕES: As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet mediante 
o preenchimento e envio do formulário de inscrição e anexos disponíveis no endereço: 

INFORMAÇÕES  

E-mail: movimentobhmaisfeliz@pbh.gov.br  

O edital e seus anexos estarão disponíveis no Portal de licitações da PBH – 
www.pbh.gov.br bem como  na página do Movimento Belo Horizonte Mais Feliz, no Portal da 
PBH - www.pbh.gov.br/bhmaisfeliz. 
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1 - PREÂMBULO 

O Município de Belo Horizonte, por meio da Secretaria de Governo e da Comissão de 
Credenciamento, torna público que realizará CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE 
PESSOAS JURÍDICAS COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NO RAMO DE ATIVIDADE PROPOSTO 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINAS E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS E 
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ESPORTES E LAZER, DURANTE OS MESES DE ABRIL A 
NOVEMBRO DE 2023, no âmbito das atividades promovidas pelo Movimento Belo Horizonte 
Mais Feliz.  

Este credenciamento segue com os requisitos exigidos pelo artigo 40 da Lei 8666/1.993, e será 
regido pela Constituição Federal de 1988 – CF/88 e Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 – Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos, arts. 166 e 174 da Lei Orgânica de Belo Horizonte, 
Decreto Municipal nº 10.710/2001 e posteriores alterações, o Decreto Municipal 18.034/2022 
e demais normas legais atinentes à espécie.   
 

Em razão da diretriz de não se estabelecer competição entre os interessados, a Secretaria 
Municipal de Governo opta por credenciar e contratar todos os proponentes que preencham os 
requisitos dispostos na Seção 11 deste edital (considerando-se a realização de sorteio público 
para as situações em que haja mais interessados habilitados do que a viabilidade de 
contratação), o que proporcionará um melhor atendimento às finalidades de inclusão social e 
cultural e descentralização das atividades oferecidas aos munícipes.  
 

2 - DO MOVIMENTO BELO HORIZONTE MAIS FELIZ 

O Belo Horizonte Mais Feliz, movimento criado pelo Decreto nº 18.034/2022, consiste na 
realização de atividades em praças e parques da cidade, com vistas à dinamização e 
descentralização da vida cultural, social, turística e econômica do Município. 

Em 2023, as atividades do projeto ocorrerão sempre aos domingos, com formato itinerante e 
periodicidade mensal, com cinco horas de duração, de maneira simultânea em nove pontos da 
cidade, um em cada regional administrativa de Belo Horizonte, conforme locais e datas descritas 
no Anexo I. 

Em 2023, está prevista a realização de aproximadamente 72 edições do Movimento Belo 
Horizonte Mais Feliz com programação gratuita executada tanto pelo poder público, quanto pela 
sociedade civil, sendo: oficinas e apresentações artísticas e culturais, atividades de saúde, 
educação, cidadania, esporte e lazer, meio ambiente, feiras gastronômicas e de artesanato, 
oficinas de prevenção à criminalidade, serviços de utilidade pública, entre outras. 

O Movimento Belo Horizonte Mais Feliz 2023 será realizado e coordenado pelo Município de 
Belo Horizonte, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo, sediados à Rua Goiás, 71, 
Centro, Belo Horizonte, CEP: 30.190-030. 
 

3 - DOS OBJETIVOS 

Este Edital de Credenciamento tem como objetivos: 
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- Estabelecer as regras para o credenciamento de interessados em realizar apresentações e 
oficinas na programação do Movimento Belo Horizonte Mais Feliz 2023; 

- Incentivar a ocupação comunitária de praças, parques e outros espaços públicos; 

- Proporcionar atividades descentralizadas e gratuitas de arte, cultura, meio ambiente, lazer e 
cidadania para a população do município; 

- Apoiar a economia criativa e fortalecer a microeconomia no âmbito das regionais 
administrativas do município. 
 

 4 - DO OBJETO 

O presente chamamento público tem por objeto a realização de credenciamento de pessoas 
jurídicas instituídas no município de Belo Horizonte ou em sua Região Metropolitana há mais de 
um ano, a partir da publicação deste edital, com experiência comprovada nos ramos de 
atividade propostos, para contratação de prestação de serviços de apresentações e oficinas 
artístico-culturais, oficinas ambientais, recreacionais e esportivas e atividades de esporte e 
recreação, visando compor a programação das edições do Movimento Belo Horizonte Mais Feliz 
nas nove regionais, entre os meses de março a dezembro de 2023, conforme categorias e 
critérios definidos no presente edital. Os serviços prestados deverão ser compatíveis com 
espaços de praças e parques, contar com montagem simplificada e conteúdo que atenda a um 
público de classificação livre. 
 

5 - DOS QUESTIONAMENTOS, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO 
 

5.1. Os questionamentos / pedidos de esclarecimentos deverão ser solicitados pelo e-
mail  movimentobhmaisfeliz@pbh.gov.br até o primeiro dia útil anterior à data final 
estabelecida para inscrição neste Chamamento Público.  
 

5.1.1. As respostas aos questionamentos / pedidos de esclarecimentos serão enviadas 
por e-mail ao solicitante e, posteriormente, publicadas na página do Movimento Belo 
Horizonte Mais Feliz no Portal do Município - www.pbh.gov.br/bhmaisfeliz - em até três 
dias úteis contados a partir do dia de recebimento do questionamento / pedido de 
esclarecimento, sendo de exclusiva responsabilidade dos interessados o 
acompanhamento das informações disponibilizadas. 

 

5.2. Qualquer pessoa poderá apresentar pedidos de impugnação do Edital até o primeiro dia útil 
anterior à data final estabelecida para inscrição neste Chamamento Público.  
 

5.3. Os pedidos de impugnação deverão, obrigatoriamente, ser formalizados por escrito, 
devidamente fundamentados e instruídos com indícios de provas, assinados e protocolados na 
Gerência do Movimento BH Mais Feliz - Av. Afonso Pena, 1212 2º andar - Centro, de segunda à 
sexta feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h, exceto pontos facultativos e feriados.  
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5.4. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos e impugnar os termos do edital a pessoa ou 
o licitante que não o fizer até o prazo estabelecido no subitem 5.3, sem prejuízo do exercício da 
autotutela pelo Município. 
 

6 - DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar do Chamamento Público 001/2023 as pessoas jurídicas instituídas no 
município de Belo Horizonte, ou em sua região metropolitana, das seguintes categorias:  
 

6.1.1 Microempreendedores individuais (MEI); 
 

6.1.2. Microempresas (ME); 
 

6.1.3. Empresa de Sociedade Limitada (LTDA); 
 

6.1.4. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI); 
 

6.1.5. Associações e outras formas de organização legalmente constituídas na forma da 
legislação empresarial brasileira. 

 

6.2. As atividades econômicas e/ou objetivos estatutários das pessoas jurídicas inscritas neste 
Chamamento devem, obrigatoriamente, guardar conformidade com o objeto do Edital.  
 

6.3. É vedada a participação no presente Edital às pessoas jurídicas que:  
 

6.3.1. estejam em mora, inadimplentes com qualquer órgão da Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, inclusive no que diz respeito à omissão ou atraso no 
dever de prestar contas;  

 

6.3.2. tenham descumprido o objeto de compromissos e contratos anteriores, praticado 
desvio de finalidade na aplicação de recursos recebidos, causado danos ao erário ou 
praticado atos ilícitos na relação com os poderes públicos.  

 
6.4. É também vedada a participação de pessoas físicas no presente Edital. 
 

7 - DO VALOR TOTAL, DO PREÇO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E CATEGORIAS A SEREM 
ESCOLHIDAS:  

7.1. O valor a ser pago pelos serviços prestados pelos profissionais credenciados varia de acordo 
com cada atividade a ser executada, considerando o formato, quantidade de participantes e 
materiais de apoio necessários para sua execução. 
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7.2. O valor total do presente edital é de R$ 955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil 
reais), divididos entre as categorias a serem contempladas. 

7.3. O pagamento da prestação de serviço será realizado respeitando as seguintes categorias e 
valores: 

CATEGORIA 1: ARTES VISUAIS 

- Oficina de Artes Visuais – de 1 a 45 serviços. 

Oficina de grafite, pintura, desenho, gravura, escultura, cerâmica, tecelagem, fotografia e outros 
suportes com 4 horas de duração. Atividade compatível com ambientes abertos. Incluso no 
valor: despesas referentes a transporte, alimentação, segurança, materiais utilizados para a 
realização da oficina e outras necessidades técnicas para execução dos serviços. Atendimento 
de até 20 pessoas. Valor da prestação de serviço: R$1.000,00 (hum mil reais) 

  CATEGORIA 2: PINTURA DE MÃOS E ROSTOS 

- Serviço de Pintura de Rosto e Mãos – de 1 a 90 serviços. 

Pintura de rosto ou mãos, com 3 horas de duração, realizada por três monitores com experiência 
em pintura de pele. O valor do serviço inclui a remuneração de todos os monitores, tinta 
antialérgica e não tóxica, canetinhas especiais para pintura de pele, pincéis, água boricada, 
algodão, gaze, cotonetes e outros materiais necessários. Inclui também transporte, alimentação 
e outras necessidades técnicas. Valor da prestação de serviço: R$1.100,00 (hum mil e cem 
reais) 

  CATEGORIA 3: INTERVENÇÕES URBANAS 

- Intervenções de grafite e muralismo I – de 1 a 20 serviços. 

Pintura artística com temas a serem definidos com a coordenação do Movimento BH Mais Feliz, 
realizada por 2 artistas, aplicada em paredes, chão, mobiliário urbano, com pelo menos 10 
metros quadrados, conforme a disponibilidade de espaço ou adequação do local. As 
intervenções poderão ser feitas usando materiais como tinta spray, tinta látex, tinta natural, 
entre outros (que deverão ser providenciados pelos artistas e já inclusos no valor da oficina), e 
que poderão utilizar técnicas à mão livre, stencil, lettering, lambe-lambe, entre outros. Para a 
realização da intervenção, os artistas devem submeter à avaliação da coordenação do 
Movimento BH Mais Feliz, até cinco dias antes do evento, um projeto que conste informações 
como: conceito, croqui, materiais e cores a serem utilizadas. O valor inclui a remuneração dos 
artistas, todos os equipamentos e materiais a serem utilizados, bem como transporte, 
alimentação e outras necessidades técnicas. Valor da prestação de serviço: R$1.600,00 (hum 
mil e seiscentos reais) 

- Intervenções de grafite e muralismo II – de 1 a 10 serviços. 

Pintura artística com temas a serem definidos com a coordenação do Movimento BH Mais Feliz, 
realizada por 3 ou mais artistas, aplicada em paredes, chão, mobiliário urbano, com pelo menos 
dez metros quadrados, conforme a disponibilidade de espaço ou adequação do local. As 
intervenções poderão ser feitas usando materiais como tinta spray, tinta látex, tinta natural, 
entre outros (que deverão ser providenciados pelos artistas e já inclusos no valor da oficina), e 
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que poderão utilizar técnicas à mão livre, stencil, lettering, lambe-lambe, entre outros. Para a 
realização da intervenção, os artistas devem submeter à avaliação da coordenação do 
Movimento BH Mais Feliz, até cinco dias antes do evento, um projeto que conste informações 
como: conceito, croqui, materiais e cores a serem utilizadas.  O valor inclui a remuneração de 
todos os artistas, todos os equipamentos e materiais a serem utilizados, bem como transporte, 
alimentação e outras necessidades técnicas. Valor da prestação de serviço: R$2.000,00 (dois 
mil reais) 

 CATEGORIA 4: TEATRO 

- Apresentação de Teatro I – de 1 a 30 serviços. 

Apresentação de teatro de rua, stand up ou esquete teatral a ser executada por até 3 
integrantes, em ambiente aberto, como praças e parques, com duração mínima de 30 minutos 
e máxima de 45 minutos. Estrutura de montagem de cenário simplificada e adequada para 
ambientes abertos, sob a responsabilidade do proponente. Remuneração de todos os 
integrantes, despesas com transporte, alimentação, segurança, cenário, figurino e outras 
necessidades técnicas para execução dos serviços estão inclusas no valor da ajuda de custo. 
Tempo de montagem: até 30 minutos. Valor da prestação de serviço: R$ 1.200,00 (hum mil e 
duzentos reais) 

 - Apresentação de Teatro II – de 1 a 15 serviços. 

Apresentação de teatro de rua ou esquete teatral a ser executada por 4 integrantes ou mais, em 
ambiente aberto, como praças e parques, com duração mínima de 30 minutos e máxima de 45 
minutos.  Estrutura de montagem de cenário simplificada e adequada para ambientes abertos, 
sob a responsabilidade do proponente. Remuneração de todos os integrantes, despesas com 
transporte, alimentação, segurança, cenário, figurino e outras necessidades técnicas para 
execução dos serviços estão inclusas no valor da ajuda de custo. Tempo de montagem: até 30 
minutos. Valor da prestação de serviço: R$  1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) 

CATEGORIA 5: DANÇA 

 - Apresentação de Dança I – de 1 a 20 serviços. 

Apresentação de dança a ser executada em ambiente aberto, como praças e parques, com até 
3 integrantes, com duração mínima de 30 minutos e máxima de 45 minutos. Estrutura de 
montagem de cenário simplificada e adequada para ambientes abertos, sob a responsabilidade 
do proponente. Remuneração de todos os integrantes, despesas com transporte, alimentação, 
segurança, cenário, figurino e outras necessidades técnicas para execução dos serviços estão 
inclusas no valor da ajuda de custo. Tempo de montagem: até 30 minutos. Valor da prestação 
de serviço: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) 

- Apresentação de Dança II – de 1 a 25 serviços. 

Apresentação de dança a ser executada em ambiente aberto, como praças e parques, com 4 ou 
mais integrantes, com duração mínima de 30 minutos e máxima de 45 minutos. Estrutura de 
montagem de cenário simplificada e adequada para ambientes abertos, sob a responsabilidade 
do proponente. Remuneração de todos os integrantes, despesas com transporte, alimentação, 
segurança, cenário, figurino e outras necessidades técnicas para execução dos serviços estão 
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inclusas no valor da ajuda de custo. Tempo de montagem: até 30 minutos. Valor da prestação 
de serviço: R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) 

CATEGORIA 6: ARTES CIRCENSES 

- Apresentação de Circo I – de 1 a 45 serviços. 

Apresentação de circo a ser executada por até 3 integrantes, em ambiente aberto como praças 
e parques, com duração mínima de 30 minutos e máxima de 45 minutos. Estrutura de montagem 
de cenário simplificada e adequada para ambientes abertos, sob a responsabilidade do 
proponente. Remuneração de todos os integrantes, despesas com transporte, alimentação, 
segurança, cenário, figurino e outras necessidades técnicas para execução dos serviços estão 
inclusas no valor da ajuda de custo. Tempo de montagem: até 30 minutos. Valor da prestação 
de serviço: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) 

 - Apresentação de Circo II – de 1 a 45 serviços 

Apresentação de circo a ser executado em ambiente aberto como praças e parques, com 4 ou 
mais integrantes, com duração mínima de 30 minutos e máxima de 45 minutos. Estrutura de 
montagem de cenário simplificada e adequada para ambientes abertos, sob a responsabilidade 
do proponente. Remuneração de todos os integrantes, despesas com transporte, alimentação, 
segurança, cenário, figurino e outras necessidades técnicas para execução dos serviços estão 
inclusas no valor da ajuda de custo. Tempo de montagem: até 30 minutos. Valor da prestação 
de serviço: R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) 

 CATEGORIA 7: INCENTIVO À LEITURA 

- Atividades de Incentivo à Leitura – de 1 a 45 serviços. 

Contação de histórias, sarau, oficina de quadrinhos, oficina de escrita literária, biblioteca ao ar 
livre com até 1(uma) hora de duração. Atividade a ser executada em ambiente aberto, como 
praças e parques. Remuneração do(s) profissional(is), despesas com transporte, alimentação, 
segurança, cenário, figurino e outras necessidades técnicas para execução dos serviços estão 
inclusas no valor da ajuda de custo. Tempo de montagem: até 30 minutos. Valor da prestação 
de serviço: R$ 1.000,00 (hum mil reais)  

 CATEGORIA 8: MÚSICA 

- Apresentação Musical I – de 1 a 60 serviços. 

Apresentação musical a ser executada em ambiente aberto, como praças e parques, com até 3 
integrantes, nos diversos ritmos, com duração mínima de 40 minutos e máxima de 60 minutos. 
Apresentação adequada a ambientes abertos, com rider compatível ao que é oferecido pela 
produção do evento ou com acréscimo sob a responsabilidade do proponente. Estão inclusas no 
valor as despesas referentes à remuneração dos integrantes, transporte, alimentação, 
segurança e outras necessidades técnicas para execução dos serviços. Tempo de montagem: até 
30 minutos. Valor da prestação de serviço: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) 

- Apresentação Musical II - de 1 a 60 serviços. 
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Apresentação musical a ser executada em ambiente aberto, como praças e parques, com 4 ou 
mais integrantes, nos diversos ritmos, com duração mínima de 40 minutos e máxima de 60 
minutos. Apresentação adequada a ambientes abertos, com rider compatível ao que é oferecido 
pela produção do evento ou com acréscimo sob a responsabilidade do proponente. Estão 
inclusas no valor as despesas referentes à remuneração dos integrantes, transporte, 
alimentação, segurança e outras necessidades técnicas para execução dos serviços. Tempo de 
montagem: até 30 minutos. Valor da prestação de serviço: R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos 
reais) 

 CATEGORIA 9: CULTURA POPULAR E URBANA (PERIFÉRICA, AFROBRASILEIRA E INDÍGENA) 

- Apresentação cultural urbana-periférica, afro-brasileira e indígena - de 1 a 45 serviços. 

Apresentação de grupos da cultura popular livre: Quadrilha Junina, Capoeira, Catopê, Marujada, 
Reisado, Boi Bumbá, Ciranda, Samba de Roda, Hip-Hop e outros, acima de 5 integrantes, com 
duração mínima de 40 minutos e máxima de 60 minutos. Apresentação adequada para 
ambientes abertos. Estão inclusas no valor as despesas referentes à remuneração dos 
integrantes, transporte, alimentação, segurança, materiais utilizados e outras necessidades 
técnicas para execução dos serviços.  Tempo de montagem: até 30 minutos. Valor da prestação 
de serviço: R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) 

- Oficina cultural urbana-periférica, afro-brasileira e indígena - de 1 a 45 serviços. 

Atividade com 4 horas de duração, nas modalidades: penteado afro, tranças, turbante, corte de 
cabelo, maquiagem, pintura corporal, customização de roupas, percussão, dança, ervas 
medicinais, abayomis, gastronomia, hip hop, funk e outros, com ênfase na valorização da cultura 
popular e local. Atividade adequada para ambientes abertos. Estão inclusas no valor da ajuda 
de custo as despesas referentes à remuneração do(s) profissional(is), transporte, alimentação, 
segurança, materiais utilizados e outras necessidades técnicas para execução dos 
serviços.  Valor da prestação de serviço: R$1.000,00 (hum mil reais) 

 CATEGORIA 10: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

- Oficina de Educação Ambiental - de 1 a 60 serviços. 

Atividade com 4 horas de duração, nas modalidades: manejo ambiental, agroecologia, 
permacultura, compostagem, gestão de resíduos, plantios, coleta de semestres, tratamento de 
solos, arborização e outros. Atividade adequada para ambientes abertos. Estão inclusas no valor 
da ajuda de custo as despesas referentes à remuneração do(s) profissional(is), transporte, 
alimentação, segurança, materiais utilizados e outras necessidades técnicas para execução dos 
serviços. Tempo de montagem: até 30 minutos. Valor da prestação de serviço: R$1.000,00 (hum 
mil reais) 

CATEGORIA 11: JOGOS E RECREAÇÃO 

- Oficina de jogos e recreação – de 1 a 90 serviços. 

Atividade com 4 horas de monitoria em brincadeiras, jogos e oficinas esportivas, construção de 
brinquedos, atividades lúdicas. Atividade adequada para ambientes abertos. Estão inclusas no 
valor da ajuda de custo as despesas referentes à remuneração do(s) profissional(is), transporte, 
alimentação, segurança, materiais utilizados e outras necessidades técnicas para execução dos 
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serviços. Tempo de montagem: até 30 minutos. Valor da prestação de serviço: R$1.000,00 
(hum mil reais) 
 

8. DA ORGANIZAÇÃO E DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO 
 

8.1. O presente credenciamento será composto por dois ciclos de quatro etapas: 
 

- 1ª etapa: inscrição; 
- 2ª etapa: análise documental e habilitação; 
- 3ª etapa: elaboração das grades de programação 
- 4ª etapa: contratação, prestação de serviços, fiscalização e pagamento. 

 

8.2. O Município de Belo Horizonte, por meio da Comissão de Credenciamento, será responsável 
pela organização do sistema de credenciamento, recebendo as inscrições nos períodos 
estabelecidos neste edital, analisando os documentos e projetos apresentados pelos 
interessados e habilitando aqueles que cumprirem as exigências para a execução dos serviços.  
 

8.3. A Comissão de Credenciamento será formada por três (03) membros da Secretaria 
Municipal de Governo, a serem nomeados através de Portaria do órgão, podendo convidar 
representantes de outros órgãos do Município de Belo Horizonte.   
 

8.4. O trabalho da Comissão de Credenciamento não será remunerado.  
 

9 – DAS INSCRIÇÕES: 

9.1. As inscrições de propostas para o Movimento BH Mais Feliz 2023 acontecerão em dois 
ciclos, cada qual referente a um conjunto de quatro edições. O primeiro ciclo de inscrições 
acontecerá no prazo de 21 (vinte e um) dias contados a partir da publicação do edital e definirá 
a programação de quatro edições entre abril e julho. O segundo ciclo de inscrições acontecerá 
entre 08/07/2023 e 28/07/2023 e definirá a programação de quatro edições entre agosto e 
novembro, salvo na situação descrita no subitem 12.12.  
  
9.2.  As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet. Os centros culturais e os 
centros de referência de assistência social do Município de Belo Horizonte estarão disponíveis 
para os proponentes que necessitarem de acesso à internet. 
 

9.3. O edital e o link para o formulário de inscrição das propostas e envio da documentação 
serão disponibilizados no endereço eletrônico http://pbh.gov.br/bhmaisfeliz, em seção 
específica destinada ao Edital de Credenciamento do Movimento Belo Horizonte Mais Feliz 
2023, que conterá ainda um canal de atendimento ao público através do e-mail: 
movimentobhmaisfeliz@pbh.gov.br. 
 

9.4. O proponente deverá preencher o formulário com todas as informações indicadas e se 
responsabilizar pela veracidade das mesmas, ciente de que está sujeito a desclassificação, caso 
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essas informações não estejam completas, e a sanções, caso não sejam verídicas ou em caso de 
falsidade ideológica. Ao final do preenchimento do formulário, o proponente receberá 
automaticamente uma cópia do formulário para fins de comprovação da inscrição. 

9.5. Cada proponente poderá inscrever no máximo duas propostas, desde que sejam de 
diferentes conteúdos, ainda que na mesma categoria.  

9.6. Após o proponente clicar em “ENVIAR”, o projeto será considerado inscrito neste Edital, não 
sendo possível alteração posterior. 

9.6.1. Em caso de haver mais de duas inscrições de um mesmo proponente, serão 
consideradas as duas últimas. 

9.7. O formulário de inscrição para o credenciamento é composto por: 

9.7.1. Campos de preenchimento de dados cadastrais (nome, CNPJ, RG e CPF do 
responsável, e-mail, endereço completo); 
9.7.2. Detalhamento da proposta a ser executada, tempo de execução, resumo das 
necessidades técnicas envolvidas, profissionais envolvidos, materiais a serem 
utilizados, regional(is) administrativa(s) de interesse para execução da proposta; 
9.7.3. Campos para carregamento e envio de cópia de documentos pessoais, 
comprovante de endereço e currículo artístico com registros de atuação; 

9.7.4. Campo para inserção de links de sítios eletrônicos onde deverão ser 
disponibilizados vídeos e fotos da proposta apresentada (sites, redes sociais, drives, 
etc).  

 

9.8. São considerados comprovantes de endereço: cópia simples de comprovante de residência 
em Belo Horizonte, ou em sua região metropolitana, emitido em 2022 ou 2023, em nome do 
proponente, sendo aceitos documentos bancários, comerciais e públicos, conforme exemplos 
apresentados abaixo:  

9.8.1. contas de água, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel);  
9.8.2. contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel reconhecida 
em cartório, acompanhado de um dos comprovantes de conta de água, energia elétrica 
ou telefone em nome do proprietário do imóvel;  
9.8.3. declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência, com firma 
reconhecida em cartório, acompanhada de um dos comprovantes de conta de água, 
energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel, emitida em 2022;  
9.8.4. declaração anual do IRPF;  
9.8.5. demonstrativo/comunicado do INSS ou da SRF;  
9.8.6. contracheque emitido por órgão público (exceto do Município de Belo Horizonte);  
9.8.7. TRCT - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho;  
9.8.8. boleto bancário de mensalidade escolar, de mensalidade de plano de saúde, de 
condomínio ou de financiamento habitacional;  
9.8.9.  fatura de cartão de crédito;  
9.8.10. extrato/demonstrativo bancário de outras contas, corrente ou poupança;  
9.8.11.  extrato/demonstrativo bancário de empréstimo ou aplicação financeira;  
9.8.12. extrato do FGTS;  
9.8.13. guia/carnê do IPTU ou IPVA;  
9.8.14. CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos;  
9.8.15  infração de trânsito;  



 
                                                                                           SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
 
 

9.8.16. laudo de avaliação de imóvel pela CAIXA;  
9.8.17. escritura ou Certidão de Ônus do imóvel.  

 

9.9. O currículo artístico com registros de atuação  (reportagens, publicações em redes sociais, 
materiais de divulgação, certificados, dossiês, entre outros), é obrigatório e precisa comprovar 
a experiência do proponente - indivíduo ou grupo -, além de apresentar um histórico de 
execução do projeto apresentado ou de ações semelhantes realizadas pelo mesmo proponente 
em equipamentos públicos ou privados.  
 

9.9.1. Será possível complementar o currículo artístico com arquivos de áudio e vídeo. 
Para as propostas que envolvam apresentações de números musicais, estes 
complementos são obrigatórios. 

 

10. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
 

10.1. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI:  
 

a) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ (cópia do cartão do CNPJ) - emitido no prazo 
máximo de 90 dias;  
b) Certificado de Microempreendedor Individual (MEI) (a atividade econômica exercida 
pelo MEI, cadastrada no Certificado, deverá ser compatível com o objeto do edital);  
c)  Carteira de Identidade do MEI (serão considerados documentos de identidade oficial: 
Cédula Oficial de Identidade – RG; Carteira expedida por Órgão ou Conselho de Classe – 
OAB; CREA, CRA, etc; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Carteira de Motorista 
com foto dentro do prazo de validade; Passaporte válido).  
d) Cartão do CPF do MEI (caso o número do CPF conste no documento de identidade 
oficial, alínea “c”, não é necessário apresentar cópia do cartão de CPF).  
e) Formulário de inscrição preenchido; 
f) Currículo artístico com registros de atuação. 

 

10.2. DEMAIS MODALIDADES DE PESSOA JURÍDICA: 
 

a) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ (cópia do cartão do CNPJ) - emitido no prazo 
máximo de 90 dias;  
b) Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, atualizado 
devidamente registrado no Cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG e ainda do comprovante de firma 
individual;  
c) Ata de Eleição da atual diretoria, se for o caso, devidamente registrada em cartório;  
d) Carteira de Identidade do Representante Legal da Empresa (serão considerados 
documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade – RG; Carteira expedida 
por Órgão ou Conselho de Classe – OAB; CREA, CRA, etc; Carteira de Trabalho e 
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Previdência Social; Carteira de Motorista com foto dentro do prazo de validade; 
Passaporte válido).  
e) Cartão do CPF do Representante Legal da Empresa (caso o número do CPF conste no 
documento de identidade oficial, alínea “c”, não é necessário apresentar cópia do cartão 
de CPF).  
f) Formulário de inscrição preenchido; 
g) Currículo artístico com registros de atuação. 

 

10.3. Caso a proposta seja habilitada e inserida na programação de uma edição do Movimento 
BH Mais Feliz, o proponente precisará comprovar sua regularidade fiscal e/ou trabalhista, 
conforme procedimentos descritos na Seção 14.  
 

11. DA ANÁLISE DOCUMENTAL E HABILITAÇÃO DOS PROJETOS 
 

11.1. A etapa de análise documental e a habilitação dos projetos será realizada pela Comissão 
de Credenciamento.   

11.2. Serão analisadas as propostas artísticas, culturais, ambientais, recreacionais e esportivas 
considerando-se os seguintes requisitos:  

11.2.1. comprovação de residência no município de Belo Horizonte ou em sua região 
metropolitana; 

11.2.2. projeto com classificação indicativa livre; 

11.2.3 montagem simplificada e exequibilidade do projeto em praças, parques e outros 
espaços públicos;  

11.2.4. conformidade com os objetivos do Movimento Belo Horizonte Mais Feliz 
descritos no artigo 2o do Decreto Municipal no 18.034/2022; 

11.2.5. não apresentar quaisquer formas de apologia à violência, propaganda político-
partidária e/ou preconceito e intolerância à diversidade religiosa, racial, étnica, de 
gênero, de orientação sexual e demais formas de preconceitos estabelecidos no inciso 
IV do Art. 3º da Constituição Federal;  

11.2.6. experiência de pelo menos um ano na(s) categoria(s) escolhida(s) (comprovada 
através do currículo artístico com registros de atuação);  

11.2.7. comprovação, através do currículo artístico, de 5 (cinco) execuções do projeto 
apresentado ou de ações semelhantes realizadas pelo mesmo proponente em 
equipamentos públicos ou privados. 

11.3. As propostas que cumprirem todos os requisitos acima tornam-se habilitadas para compor 
as grades de programação das edições do Movimento BH Mais Feliz, não havendo disputa de 
pontuação entre elas. 

11.4 As propostas habilitadas serão comunicadas por email a todos os proponentes inscritos e 
serão divulgadas no Diário Oficial do Município, na página do Movimento BH Mais Feliz no portal 
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do Município de Belo Horizonte - http://pbh.gov.br/bhmaisfeliz - e nas mídias sociais do 
movimento até três dias úteis após o encerramento dos ciclos de inscrições (período prorrogável 
por até mais três dias). 

11.5. Quaisquer interessados poderão solicitar esclarecimentos sobre o processo de análise 
documental e habilitação das propostas. Estas solicitações deverão ser encaminhadas por 
escrito pelo e-mail movimentobhmaisfeliz@pbh.gov.br até dois dias úteis após a publicação das 
propostas habilitadas no portal do Município de Belo Horizonte. 

12. DA DEFINIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 

12.1. Ao término das etapas de inscrição, análise documental e habilitação, as propostas 
habilitadas serão incluídas na grade de programação das quatro edições seguintes, nas nove 
regionais, levando-se em consideração aquelas três regionais preferenciais assinaladas pelos 
proponentes no ato da inscrição.  

12.2. A tabela a seguir constitui-se um referencial exemplificativo para a elaboração da 
programação de uma edição, em cada regional, podendo esta ser alterada de acordo com as 
necessidades de adequação descritas nos itens seguintes: 

Quantitativo Categoria  

1 Música 

1 Circo 

1 Teatro ou Dança 

1 Apresentação ou Oficina de Manifestações Culturais Urbanas-periféricas, 
Afro-brasileiras e/ou Indígenas 

1 Atividade de Incentivo à Leitura ou Oficina de Artes Visuais 

1 Oficina de Jogos e/ou Recreação 

1 Oficina de Educação Ambiental ou Intervenção de Grafite 

1 Oficina de Pintura de Mãos ou Rostos 

Tabela I: Referencial de elaboração de programação por edição 

12.3. Este referencial deverá ser seguido para a elaboração das grades de programação na 
situação em que houver propostas habilitadas em número suficiente, em cada categoria, para 
cada uma das nove regionais.  
 

12.3.1. Para a elaboração das grades de programação, não se distinguem as subdivisões 
de cada categoria referentes às diferenças de ajuda de custo por número de integrantes 
(por exemplo: Apresentação Musical I e Apresentação Musical II). 
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12.4. No caso de não haver propostas habilitadas em número suficiente por categoria para a 
aplicação deste referencial, as categorias poderão ser substituídas por aquelas que 
apresentarem número suficiente de propostas habilitadas, considerando-se o referencial de 4 
(quatro) apresentações (música, circo, teatro, dança, manifestações culturais afrobrasileiras ou 
indígenas) e 4 (quatro) atividades, intervenções ou oficinas (incentivo à leitura, artes visuais, 
jogos e/ou recreação, educação ambiental, manifestações culturais urbanas-periféricas, afro-
brasileiras ou indígenas, pintura de mãos e rostos, grafite) por edição, em cada regional.  
 

12.5. No caso de haver mais propostas habilitadas por categoria do que espaços nas grades de 
programação, um sorteio público será realizado para a definição daquelas que comporão as 
programações de cada edição, nas nove regionais.  
 

12.5.1. Os sorteios, se necessários, serão realizados 2 (dois) dias úteis após a publicação 
das propostas habilitadas no Diário Oficial do Município. As datas e horários dos sorteios 
serão divulgados por email a todos os inscritos habilitados, no Diário Oficial do 
Município, nas redes sociais (Instagram e Facebook) do Movimento BH Mais Feliz e na 
página do movimento no portal do Município de Belo Horizonte 
-  http://pbh.gov.br/bhmaisfeliz. Os sorteios seguirão o modelo descrito na Seção 13 
deste edital. 

 

12.5.2. O sorteio definirá também as propostas habilitadas suplentes, ordenadas em 
sequência, que poderão ser incluídas nas grades de programação nos casos de: 

 

I - As propostas sorteadas não terem disponibilidade de agenda ou ficarem 
impedidas de se apresentarem ou realizarem atividades, intervenções ou 
oficinas por motivos de força maior;  
II - No caso de não haver propostas habilitadas suficientes por categoria, por 
regional, de acordo com a tabela referencial de elaboração das grades de 
programação. 

 

12.5.3. O sorteio para a definição das propostas habilitadas que comporão as grades de 
programação será realizado por categoria. Para a definição das propostas suplentes, 
todas as propostas habilitadas que não tenham sido contempladas inicialmente de 
acordo com o número de espaços nas grades de programação serão reunidas em um 
único sorteio e listadas independentemente da categoria.  

 

12.5.4. No caso do inciso I do item 12.5.2, serão contempladas as propostas da mesma 
categoria daquelas que se mostrarem inviabilizadas de executar o serviço. No caso do 
inciso II, serão contempladas as propostas advindas da ordem única estabelecida pelo 
sorteio, independente da categoria, considerando-se o critério previsto no item 12.4, 
bem como as regionais de preferência definidas no ato de inscrição.     

 

12.6. A publicação das propostas habilitadas contempladas e suplentes dar-se-á através do 
Diário Oficial do Município, do endereço eletrônico http://pbh.gov.br/bhmaisfeliz e nas redes 
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sociais do movimento em até dois dias úteis seguintes à realização do sorteio e serão também 
comunicadas aos proponentes através do e-mail cadastrado no ato de inscrição. 
 

12.7. A definição da ordem das apresentações, atividades, intervenções e oficinas em relação às 
datas das edições relacionadas ao período de inscrição será feita por uma equipe técnica 
vinculada à Gerência do Movimento BH Mais Feliz, através de contato telefônico com os 
proponentes habilitados.  
 

12.7.1. No caso de conflitos de interesse relacionados às datas e locais de preferência 
dos proponentes habilitados, a equipe de produção seguirá o critério de ordem de 
inscrição para dirimi-los.  

 

12.8. No caso de não haver número suficiente de propostas habilitadas para a composição das 
grades de programação das quatro edições, nas nove regionais, as propostas habilitadas 
poderão ser incluídas em mais de uma edição, levando-se em conta a categoria e a ordem de 
inscrição, preferencialmente em regionais diferentes, neste caso sem levar em conta as 
regionais de preferência assinaladas no ato de inscrição, e de acordo com os critérios 
estabelecidos nos itens anteriores.  
 

12.9. As grades de programação das quatro edições, nas nove regionais, serão publicadas no 
endereço eletrônico http://pbh.gov.br/bhmaisfeliz em até sete dias úteis após a publicação das 
propostas habilitadas, ou, se for o caso, em até sete dias úteis após a publicação dos resultados 
do sorteio. 
 

12.9.1. As grades de programação publicadas ficam sujeitas a alterações e estas serão 
processadas de acordo com os critérios descritos nesta seção.   

 

12.10. As propostas habilitadas que ficarem de fora das grades de programação terão prioridade 
de inserção nas grades nas edições referentes ao próximo ciclo de inscrições (se houver). Isso 
poderá acontecer nas seguintes situações: 
 

12.10.1. as propostas não terem sido contempladas em sorteio e não terem sido 
incluídas como suplentes nas grades de programação; 

 

12.10.2. terem sido substituídas devido à indisponibilidade de agenda, ou por motivos 
de força maior, devidamente justificados. 

 

12.11. Em relação aos ciclos de inscrição subsequentes, as propostas habilitadas que tenham 
participado em menor número de edições terão prioridade em relação às propostas 
contempladas em maior número de edições nos ciclos de inscrições anteriores.   
 

12.12 Em situações nas quais a insuficiência de propostas habilitadas inviabilizar a construção 
satisfatória das grades de programação, de acordo com a avaliação da Comissão de 
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Credenciamento, esta poderá instituir, ainda no ciclo vigente, um novo período complementar 
de inscrições que seguirá os mesmos critérios do período original descrito na Seção 9.   
 

12.12.1 No caso da situação descrita no item 12.12, somente serão inicialmente 
publicadas as grades de programação, conforme o item 12.9, das edições previstas até 
o fechamento do período complementar de inscrições. As grades de programação 
subsequentes também serão publicadas no Diário Oficial do Município e no endereço 
eletrônico http://pbh.gov.br/bhmaisfeliz, seguindo os prazos previstos no item 12.9. 
  

12.13. Os casos omissos neste edital acerca da construção das grades de programação das 
edições do Movimento BH Mais Feliz 2023 serão resolvidos pela Comissão de Credenciamento.  
  
12.14. Quaisquer interessados poderão solicitar esclarecimentos sobre o processo de 
construção das grades de programação. Estes deverão ser encaminhados por escrito pelo e-mail 
movimentobhmaisfeliz@pbh.gov.br até dois dias úteis após a publicação das grades no Diário 
Oficial do Município. 
 

13. DO SORTEIO PÚBLICO 
 

13.1. Nos casos em que o número de propostas habilitadas exceder o número de espaços nas 
grades de programação das edições do Movimento BH Mais Feliz nas nove regionais, incorrer-
se-á na realização de sorteio público para a definição das propostas contempladas e das 
propostas suplentes. 
 

13.2. O sorteio será realizado em uma transmissão ao vivo através do perfil do Instagram do 
Movimento BH Mais Feliz (http://instagram.com/bhmaisfeliz) e contará com a presença dos três 
integrantes da Comissão de Credenciamento, além de mais dois servidores da PBH que atuarão 
como fiscais do sorteio.  
 

13.3. O sorteio será realizado através da plataforma “Sorteando Já” - http://sorteandoja.com.br 
- e deverá seguir duas etapas:  
 

I - Sorteio das propostas contempladas, por categoria, de acordo com o número de 
espaços nas grades de programação dos cinco eventos das nove regionais, de acordo 
com o referencial de elaboração da programação descrito na Tabela I do item 12.2. 
II - Sorteio único das propostas suplentes para eventuais inserções nas grades de 
programação conforme critérios apresentados na Seção 12 deste edital. 

 

13.4. Qualquer intempérie que interrompa a transmissão ao vivo durante uma etapa do sorteio, 
prejudicando a lisura do processo, implicará em revogação e reinício do procedimento referente 
à etapa em curso no momento da intempérie.  
 

13.5. Todas as informações sobre o sorteio ficarão salvas na plataforma e poderão ser acessadas 
por qualquer pessoa. 
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13.6. A lista das propostas contempladas e suplentes, na ordem estabelecida pelo sorteio, será 
divulgada no Diário Oficial do Município, na página do movimento no portal do Municípío de 
Belo Horizonte - http://pbh.gov.br/bhmaisfeliz - em até três dias úteis após a realização dos 
sorteios. 
 

13.7. Os recursos referentes aos resultados do sorteio poderão ser interpostos no prazo de 02 
(dois) dias úteis contados a partir da data de divulgação dos resultados no Diário Oficial do 
Município. Estes devem ser direcionados por e-mail para o endereço eletrônico 
movimentobhmaisfeliz@pbh.gov.br. 
 

14. DA CONTRATAÇÃO, DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DA FISCALIZAÇÃO E PAGAMENTO 
 

14.1. A contratação dos proponentes credenciados será efetuada de forma direta, com os 
valores previstos neste edital, por meio de nota de empenho emitida pela Secretaria Municipal 
de Governo.  
 

14.2. Os serviços contratados deverão ser prestados nos locais, datas e horários determinados 
pela equipe técnica do Movimento BH Mais Feliz. Estes serão divulgados na página do 
movimento do portal do Município - http://pbh.gov.br/bhmaisfeliz. 
 

14.3. A comunicação do local, data e horário também será processada através de mensagem 
eletrônica para o endereço de email cadastrado durante o processo de inscrição com uma 
antecedência mínima de sete dias úteis da data determinada para a prestação do serviço.  
 

 14.3.1. Será solicitado ao proponente que, estando de acordo com as informações 
fornecidas, este responda a mensagem da Secretaria Municipal de Governo, sendo que tal 
resposta se constitui como um documento de aceite e caracteriza-se como vínculo formal 
através da qual o prestador de serviços se compromete a executar o serviço de acordo com as 
condições previamente determinadas.   
 

14.4. Como condição para a emissão da Nota de Empenho e, consequentemente, a prestação 
do serviço, o proponente têm 3 (três) dias úteis para comprovar a regularidade de sua situação 
fiscal e/ou trabalhista.  
 

14.4.1. O proponente deverá responder à mensagem de email, dentro deste prazo, 
anexando os seguintes documentos, conforme a modalidade da pessoa jurídica: 

 

14.4.1.1. MEI: 
 

a) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT) – Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (Emitida pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do 
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Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452/1943).  
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão de quitação plena 
(Emitida pela Receita Federal do Brasil);  
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual – Certidão de quitação plena 
(Emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda Estadual);  
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
participante – Certidão de quitação plena (Emitida pela Secretaria de Fazenda 
Municipal);  

 

d.1) No município de Belo Horizonte, a emissão da Certidão de Quitação Plena 
se dá por meio de dois procedimentos: 1º) Emissão do "DOCUMENTO AUXILIAR 
DA CERTIDÃO"/ 2º) Autenticação do “DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO”.  
*A Certidão de Quitação Plena de Belo Horizonte somente terá validade após 
ser emitida a certidão de quitação plena com os dizeres "CONFIRMAÇÃO DE 
AUTENTICIDADE". Esta autenticação é feita na mesma página do Portal da PBH 
no ícone autenticação -http://cndonline.siatu.pbh.gov.br/ - nos termos do 
Decreto 15.927/2015".  

 

14.4.1.2. Outras modalidades de pessoa jurídica: 
 

a) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – 
FGTS (Emitido pela Caixa Econômica Federal);  
b) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT) – Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (Emitida pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452/1943).  
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão de quitação plena 
(Emitida pela Receita Federal do Brasil);  
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual – Certidão de quitação plena 
(Emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda Estadual);  
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
participante – Certidão de quitação plena (Emitida pela Secretaria de Fazenda 
Municipal);  

e.1) No município de Belo Horizonte, a emissão da Certidão de Quitação Plena 
se dá por meio de dois procedimentos: 1º) Emissão do "DOCUMENTO AUXILIAR 
DA CERTIDÃO"/ 2º) Autenticação do “DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO”.   

 

*A Certidão de Quitação Plena de Belo Horizonte somente terá validade após 
ser emitida a certidão de quitação plena com os dizeres "CONFIRMAÇÃO DE 
AUTENTICIDADE". Esta autenticação é feita na mesma página do Portal da PBH 
no ícone autenticação -http://cndonline.siatu.pbh.gov.br/ - nos termos do 
Decreto 15.927/2015".  
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14.4.2. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada 
mediante a apresentação das certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos 
de negativas.  

 

14.4.2.1. Estes documentos podem ser obtidos virtualmente, pelo site dos 
órgãos competentes e/ou presencialmente, no endereço dos respectivos 
órgãos.  

 

14.4.3. Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões assim como guias de 
pagamento ou outros documentos que visem substituir as respectivas certidões. 
  

14.4.4. Caso não seja possível aferir a certidão de débitos por meio de autenticação 
online, é obrigatório apresentar o documento original, não sendo aceito, neste caso, 
cópia.  

 

14.4.5. A data base para análise da validade da documentação requerida no item 14.4.1 
é o dia em que o proponente recebeu a mensagem de comunicação de data, horário e 
local do serviço a ser contratado, cuja resposta se caracteriza como vínculo formal 
através da qual o prestador de serviços se compromete a executar o serviço de acordo 
com as condições previamente determinadas. 

 

14.4.6. Caso necessário, a Comissão de Credenciamento poderá realizar diligências a fim 
de verificar a veracidade das informações fornecidas, bem como solicitar 
esclarecimentos para o saneamento de eventuais dúvidas.  

 

14.4.7. A avaliação da documentação será realizada pela Comissão de Credenciamento 
designada para esse fim. 

 

14.4.8. No caso de o proponente não conseguir comprovar a regularidade de sua 
situação fiscal e/ou trabalhista, este não poderá ser contratado pelo Município de Belo 
Horizonte para o evento em questão e a equipe técnica do Movimento BH Mais Feliz 
procederá a substituição da proposta de acordo com os critérios estabelecidos na Seção 
12.  

 

14.5. O contratado não terá nenhum vínculo empregatício com o Município de Belo Horizonte, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade a quitação dos encargos tributários, sociais, trabalhistas 
e previdenciários, além das despesas inclusas na descrição dos serviços em cada categoria 
elencada na Seção 7 deste edital, de forma que estes serviços sejam executados em sua 
integralidade. 
 

14.6. Cabe ao contratado executar o serviço objeto utilizando-se de elevados padrões de 
competência, integridade profissional e ética.  
 

14.7. O contratado será avaliado quanto ao serviço prestado, em relação aos seguintes aspectos: 



 
                                                                                           SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
 
 
 

 14.7.1. Pontualidade; 
 14.7.2. Conformidade entre a proposta apresentada no ato de inscrição e o serviço 
prestado; 
 14.7.3. Comportamento cívico e respeitoso com as equipes de produção dos eventos e 
com o público; 
14.7.4. Zelo com os equipamentos disponibilizados e com o espaço público; 
14.7.5. Conformidade com as regras de segurança e normas sanitárias vigentes; 
14.7.6. Ausência de outros tipos de infrações e atos ilícitos previstos na legislação civil e 
penal brasileiras. 

 

14.8. A função de fiscalização de execução dos serviços de apresentações e oficinas no âmbito 
das edições do Movimento BH Mais Feliz ficará a cargo de 1 (um) servidor da Coordenadoria de 
Atendimento Regional (CARE) da respectiva regional administrativa de realização do evento, 
indicado pelo coordenador regional em exercício, e de 1 (um) profissional de produção de 
eventos contratado, indicado pela equipe técnica do Movimento BH Mais Feliz.  

14.9. Caso ocorram danos aos equipamentos ou às instalações onde serão realizadas as 
apresentações e oficinas, ocasionados pelo contratado, ou por sua equipe, durante os períodos 
de montagem, apresentação e desmontagem, o ônus de reposição e ressarcimento é de 
responsabilidade do prestador de serviço. 
 

14.10. O contratado que tiver falta injustificada na programação para a qual foi designado será 
excluído do acervo de credenciados até o final da vigência deste edital, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas na Seção 15.  
 

14.11. Caberá à contratante, sempre que se fizer necessário, solicitar informações e 
esclarecimentos acerca de quaisquer dúvidas em relação à prestação do serviço objeto deste 
instrumento, assim como fornecer ao prestador de serviço, sempre que este solicitar, toda 
informação necessária à satisfatória execução dos serviços. 
 

14.12. Os profissionais credenciados poderão solicitar o descredenciamento a qualquer 
momento, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias em 
relação a uma execução de serviço agendada, por meio de e-mail a ser enviado para o endereço 
eletrônico movimentobhmaisfeliz@pbh.gov.br.  
 

14.12.1. O não cumprimento do aviso prévio para o descredenciamento incorrerá nas 
penalidades previstas para os casos de falta injustificada (item 14.10). 

 

14.13. Os valores devidos às pessoas jurídicas credenciadas serão pagos mediante a 
apresentação de Nota Fiscal de Serviço com a descrição dos serviços prestados e após a 
conferência de documentação de regularidade fiscal. 
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14.14.1. O contratado deverá manter sua regularidade fiscal e apresentar as certidões 
negativas de débito durante todo o período de prestação dos serviços. 

 

14.14. Caso se confirme a situação de qualquer irregularidade do prestador de serviços, será 
providenciada sua advertência, por escrito, enviada para o e-mail cadastrado no ato de inscrição, 
para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, este regularize sua situação.  
 
14.15. O pagamento será efetuado pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças da 
Secretaria Municipal de Governo, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor encarregado do recebimento. 

14.15.1. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal, o prazo para pagamento 
será contado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada.  

 
14.16. A Contratada deverá emitir a Nota Fiscal conforme legislação vigente – Tomador: 
Município de Belo Horizonte.  
 
14.17. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o serviço, local e dia da 
prestação de serviço. 

 
14.18. Do valor a ser pago, serão deduzidos os impostos legalmente previstos, se for o caso.  

 

14.19. A conta fornecida para o pagamento deverá estar vinculada ao CNPJ do proponente 
habilitado. 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

15.1. A apresentação de documentação falsa pelos contratados, quando de sua inscrição, e 
durante todos os atos referentes à prestação dos serviços, assim como o não-comparecimento 
na data, horário e local definidos pelo Movimento BH Mais Feliz e o não-atendimento a qualquer 
dos critérios definidos na seção anterior, quando reportados pelos fiscais de execução dos 
serviços designados no item 14.8 deste edital, acarretará na aplicação das penalidades previstas 
no Decreto Municipal 15.113/2013. 

15.2. Os fiscais de execução dos serviços reportarão à equipe técnica do Movimento BH Mais 
Feliz as eventuais irregularidades e/ou desconformidades observadas durante a prestação dos 
serviços e esta equipe técnica, por sua vez, representará, apresentando uma descrição dos fatos, 
às instâncias competentes, que procederão abertura de processo de acordo com o Capítulo III 
do Decreto Municipal 15.113/2013, sendo garantidos, por este instrumento, a ampla defesa e o 
contraditório. 

15.3. Os prestadores de serviço que incorrerem em alguma situação prevista nos itens 
anteriores têm a obrigação de devolver ao Município todos os valores recebidos e corrigidos 
pela inflação do período, sem prejuízo das demais cominações penais, civis e administrativas, 
previstas em lei.  
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16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

16.1. As despesas do presente Edital correrão por conta da seguinte dotação:  
 
 

● 0201.1100.04.122.0962934.33903-22 .1.500.0000 
 

16.2 Será reservada dotação para cada exercício financeiro referente às prestações dos serviços 
de acordo com os prazos de vigência. 
 

17. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO  
 

O prazo de validade do credenciamento previsto neste edital é de 120 (cento e vinte) dias, 
prorrogáveis por mais 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da publicação das propostas 
habilitadas no Diário Oficial do Município, em cada um dos ciclos de inscrição. 
 
 
18. DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS 
 
18.1. O Credenciado obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda 
informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, nos termos da Lei nº 
13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto 
descrito no presente Edital. 
  

18.1.1. O Credenciado deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, 
consultores e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham 
acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever 
de proteção, confidencialidade e sigilo. 
  
18.1.2. O Credenciado não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base 
de dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste Edital. 
  
18.1.3. O Credenciado não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia 
autorização escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso 
em razão do cumprimento do objeto deste Edital. 
 
18.1.4. Ao Credenciado não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados 
pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do 
cumprimento do objeto deste Edital. 
 
18.1.5. O Credenciado deverá notificar, imediatamente, o Credenciador no caso de 
vazamento, perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 
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18.1.6. A notificação não eximirá o Credenciado das obrigações e/ou sanções que 
possam incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 
  
18.1.7. O Credenciado que descumprir, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas 
alterações e regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto 
descrito no presente Edital, fica obrigado a assumir total responsabilidade e ao 
ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções 
aplicadas pela autoridade competente. 
  
18.1.8. O Credenciado fica obrigado a manter preposto para comunicação com o 
Credenciador para os assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018, suas alterações e 
regulamentações posteriores. 
  
18.1.9. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na 
presente cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre o 
Credenciado e o Município, sob pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018, suas 
alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária. 
  
18.1.10. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula 
sujeitará ao Credenciado a processo administrativo para apuração de responsabilidade 
e, consequente, sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais. 

 
 
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

19.1. Ao realizar a inscrição, o proponente reconhece e declara automaticamente que aceita as 
regras e condições estabelecidas neste edital. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita 
aceitação das normas e condições estabelecidas e nas demais normas legais pertinentes, sobre 
as quais não poderá o proponente alegar qualquer espécie de desconhecimento.  
 

19.2. O proponente que infringir as disposições do presente edital ficará automaticamente 
impossibilitado de se inscrever ou participar das ações desenvolvidas pelo Município de Belo 
Horizonte pelo período de 2 (dois) anos, a partir da data de publicação de Portaria no Diário 
Oficial do Município, dando publicidade às irregularidades constatadas, após prévio direito de 
ampla defesa. 
 

19.3. Ao Município de Belo Horizonte fica reservado o direito de revogar o presente 
credenciamento a qualquer momento, por justas razões de interesse público ou decorrente de 
fato superveniente, devidamente comprovado. 
 

19.4. O credenciado deverá manter as condições de habilitação durante todo o período de 
execução do serviço.  
 

19.5. Os proponentes habilitados neste credenciamento estão cientes que as atividades do 
Movimento Belo Horizonte Mais Feliz geralmente acontecem em ambientes abertos e os 
serviços agendados estão sujeitos ao cancelamento em caso de condições meteorológicas 
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adversas, não cabendo ao Município de Belo Horizonte o pagamento por serviços não 
realizados. 
 

19.6. O Município de Belo Horizonte se compromete a informar eventuais cancelamentos de 
edições do Movimento BH Mais Feliz devido a condições meteorológicas adversas com pelo 
menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, baseando-se em boletim meteorológico 
emitido pela Defesa Civil de Belo Horizonte. Neste caso, os serviços contratados para a edição 
cancelada terão prioridade de inserção em uma edição do próximo ciclo de inscrições.  
 

19.7. Todos os resultados oficiais, comunicados e informações referentes à realização do 
processo de credenciamento, serão divulgados no DOM - Diário Oficial do Município e/ou Portal 
da PBH, sendo de inteira responsabilidade do proponente o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.  
 

19.8. Ao realizar a inscrição, o proponente consente que o Município divulgue, sem necessidade 
de outro tipo de autorização e sem quaisquer ônus, as imagens, sons e informações contidas na 
inscrição para fins não-comerciais. O contratado também autoriza o uso das imagens, registros 
sonoros e materiais audiovisuais obtidos durante a execução dos serviços no âmbito das edições 
do Movimento BH Mais Feliz para documentação, promoção e outras utilizações que se fizerem 
desejáveis ou necessárias pelo Município de Belo Horizonte. 
 

19.9. As habilitações concedidas em um ciclo de inscrições não serão válidas para os ciclos 
subsequentes (salvo nas condições previstas no item 19.6), cabendo aos demais proponentes 
efetuarem novas inscrições para pleitearem a prestação de serviços nas edições relacionadas a 
estes novos ciclos de inscrição.  
 

19.10. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão elucidados pela Comissão de 
Credenciamento. 
 

19.11. Os proponentes são responsáveis pela autoria, originalidade e titularidade das obras 
apresentadas / serviços prestados, sendo de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do 
artista credenciado a observância e a regularização de toda e qualquer questão concernente aos 
direitos autorais, conexos e de imagem relativos às obras e serviços. 
 

19.12. O Município não se responsabiliza pela não inserção de matérias referentes aos eventos 
dos artistas/bandas nas mídias digital, escrita, falada, televisiva e radiofônica.  
 

19.13. Qualquer outro tipo de acesso às informações só será concedido se estiver em 
conformidade com a Lei de Acesso à Informação - nº 12.527/2011.  
 

19.14. Quaisquer interessados poderão solicitar esclarecimentos sobre este edital. Estes 
esclarecimentos deverão ser solicitados por escrito pelo e-mail 
movimentobhmaisfeliz@pbh.gov.br.  
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19.15. Ao Município de Belo Horizonte fica reservada a possibilidade de renovar este edital para 
mais um ano fiscal, mantidas as condições previstas neste instrumento. 

 
20. DO FORO 
 

Estabelece-se o Foro da Comarca de Belo Horizonte como instância para dirimir qualquer dúvida 
decorrente da aplicação deste Edital de Credenciamento. 
 
21. ANEXOS 

Integram este edital: 

  
●  Anexo I – Relação de locais e datas das edições do Movimento BH Mais Feliz 2023 por 

regional (sujeita a alterações) 
● Anexo II – Termo de Referência 

  

Belo Horizonte, 24 de março de 2023. 

  

  

_______________________________________ 

Secretário Municipal de Governo 
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ANEXO I  
 

 

Relação de Locais e Datas das Edições do Movimento BH Mais Feliz 2023 por Regional 

(Datas e locais sujeitos a alterações) 

Regional \ Data 30/04 21/05 18/06 16/07 20/08 17/09 22/10 19/11 

Barreiro 

Centro Cultural 
Urucuia 

Rua W3, 500 - 
Urucuia 

Praça São 
Bento - Itaipu –
próximo à Rua 

do Colar - 
Itaipu (Barreiro) 

Praça da 
Ecologia – 

próximo à Av. 
Serrinha -Conj. 
Hab. Vale Do 

Jatobá 

Praça Anelson 
Alves - R. Dr. 

Cristiano 
Rezende, nº 
2970 - Flávio 

Marques 
Lisboa 

Praça Cristo 
Reina (ao lado 
da PUC) - R. 

José 
Gonçalves, 101 

- Barreiro 

Praça Amadeo 
Lorenzato - Av. 

Sigmund 
Weiss, S/N - 

Pilar 

Praça São 
Bento - Itaipu –
próximo à Rua 

do Colar - 
Itaipu (Barreiro) 

Praça da 
Ecologia – 

próximo à Av. 
Serrinha -Conj. 
Hab. Vale Do 

Jatobá 

Centro-Sul 

Centro Cultural 
Vila Fátima - 

Rua São 
Miguel Arcanjo, 

215 - Vila 
N.Sra. de 

Fátima 

Praça João 
Pessoa - entre 

Avenida 
Pasteur e 
Avenida 
Bernardo 
Monteiro - 

Funcionários 

Parque JK - 
Avenida dos 

Bandeirantes, 
240 - Sion Vila 
Acaba Mundo 

Praça da 
Antena na Rua 
São Tomáz de 
Aquino - Morro 
do Papagaio 

Praça do 
Cafezal - Rua 
Oliem Bonfim 
Guimarães - 
Vila Santana 
do Cafezal - 

Aglomerado da 
Serra 

Parque 
Municipal 
Jornalista 

Eduardo Couri 
(Barragem 

Santa Lucia) – 
Avenida Arthur 

Bernardes, 
1337 - Bairro 
Santa Lúcia 

Praça Sete ou 
Parque 

Municipal (a 
visitar) 

AMR - R. Prof. 
Otávio Coelho 
de Magalhães, 

111 – 
Mangabeiras 

0800 72 71 347 
| (31) 3304-

1300 

Leste 

Centro Cultural 
Alto Vera Cruz 

Rua Padre 
Júlio Maria, 

1577 - Praça 
João 

Lobeira/Praça 
do Centro de 

Saúde 

Praça Che 
Guevara - Rua 
Alair Pereira 

com Rua Antão 
Gonçalves - 

Bairro Taquaril 

Praça José de 
Magalhães - 
Rua Carlos 

Monteverde - 
Bairro Boa 

Vista 

Praça “sem 
denominação” - 
Rua Joaquim 

Zenir Leite com 
Rua Luiz 
Brandão - 

Bairro Paraíso 

Praça Vereador 
Antônio de 
Meneses 

(Grota) – Rua 
Cabrobó com 
Rua João de 
Paula - Bairro 

Sagrada 
Família 

Praça 
Santuário São 

Geraldo - 
Bairro São 

Geraldo 

Praça Duque 
de Caxias - 

Rua Mármore 
com Rua 

Estrela do Sul - 
Bairro Santa 

Tereza 

Praça Che 
Guevara - Rua 
Alair Pereira 

com Rua Antão 
Gonçalves - 

Bairro Taquaril 

Nordeste 

Centro Cultural 
Usina de 

Cultura - Rua 
Dom Cabral, 
765 - Ipiranga 

Área do 
Campinho – 

Rua dos 
Sociais – Vila 

Maria 

Praça México - 
Rua Iguaçu - 

Bairro 
Concórdia/Ren

ascença 

Praça Bolívia 
Viana – Rua 

Queluzita, 198 
- Bairro São 

Paulo / Fernão 
Dias / Dom 

Joaquim 

Parque Real - 
Rua Três Mil e 

Setenta e 
Quatro, número 

201 - Bairro 
Paulo VI 

Espaço Vitrine 
– Rua Antônio 

Ribeiro de 
Abreu, 885 
Ribeiro de 

Abreu 

CEVAE - 
Capitão 

Eduardo Rua 
das Macaúbas 

s/n Bairro 
Capitão 
Eduardo 

Parque 
Orlando de 
Carvalho 

Silveira - R. 
Juruá, 860 - 

Silveira 

Noroeste 

Centro Cultural 
Padre 

Eustáquio Rua 
Jacutinga 550 - 

Padre 
Eustáquio 

Praça da 
Comunidade – 

Alameda 
Uirapuru com 

Alameda 
Aracari - Bairro 

Dom Cabral 

Praça 
Professor José 

Americano - 
Caiçara - R. 

Rosinha 
Sigaud com 
Rua Guaíra - 

Caiçara 

CEVAE 
Coqueiros - R. 

Eneida, 
1589/1521 - 
Coqueiros 

Praça de 
Esportes Celso 
Mello Azevedo 
(Mural Criola) - 

Av. Pres. 
Antônio Carlos, 

3053 - Nova 
Cachoeirinha 

Praça Santa 
Cruz - Rua 

Escravo 
Esidoro, 601 - 
Pedreira Prado 

Lopes 

Praça da 
Comunidade – 

Alameda 
Uirapuru com 

Alameda 
Aracari - Bairro 

Dom Cabral 

Praça 
Professor José 

Americano - 
Caiçara - R. 

Rosinha 
Sigaud com 
Rua Guaíra - 

Caiçara 
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Norte 

Centro Cultural 
Zilah Spósito 

Rua Carnaúba, 
286 - Bairro 
Jaqueline 

Praça Aldeyda 
F. Duarte 

(Praça Santo 
Antônio) - 

Bairro Primeiro 
de Maio 

Praça das 
Clarissas - 
Planalto 

Praça Cândido 
Portinari – Rua 

Lasar Segal 
com Rua 

Otávio 
Tarquino - 
Bairro Tupi 

Praça Aldeyda 
F. Duarte 

(Praça Santo 
Antônio) - 

Bairro Primeiro 
de Maio 

Parque Nossa 
Senhora da 
Piedade - 

Bairro Novo 
Aarão Reis 

Parque 
Primeiro de 
Maio - Rua 
Joana D'arc 
190 - Bairro 
Primeiro de 

Maio 

Praça das 
Clarissas - 
Planalto 

Oeste 

Centro Cultural 
Salgado Filho - 

Rua Nova 
Ponte, 22 - 

Salgado Filho 

Praça 
Leonardo 

Gutierrez – 
Bairro 

Gutierrez 

Parque Estrela 
Dalva – Av. 
Costa do 

Marfim, 400 - 
Bairro: Estrela 

Dalva 

Parque Jaques 
Costeau - Rua 
Augusto José 
dos Santos - 

Betânia 

Praça Cardeal 
Arco Verde – 

Rua Tombador 
- Bairro Vista 
Alegre/Nova 

Cintra 

Praça Dr. 
Carlos 

Marques – Rua 
Oeste, 40 – 

Calafate/Prado 

Praça 
Leonardo 

Gutierrez – 
Bairro 

Gutierrez 

Parque Estrela 
Dalva – Av. 
Costa do 

Marfim, 400 - 
Bairro: Estrela 

Dalva 

Pampulha 

Centro Cultural 
Pampulha Rua 
Expediocionári

o Paulo de 
Souza, 185 - 

Urca 

Praça Engenho 
Nogueira – 

Bairro Engenho 
Nogueira 

Praça Confisco 
– Rua G, 265 – 

Conjunto 
Confisco - 

Bairro Confisco 

Praça Sol 
Nascente – 

Rua Litorânea, 
237 - Bairro 

Serrano 

Praça Albert 
Sabin - Av. 

Sebastião de 
Brito, s/n – 
Bairro Dona 

Clara 

Praça dos 
Agricultores - 
Avenida dos 

Engenheiros - 
Bairro Alípio de 

Melo 

Praça Engenho 
Nogueira – 

Bairro Engenho 
Nogueira 

Praça Confisco 
– Rua G, 265 – 

Conjunto 
Confisco - 

Bairro Confisco 

Venda Nova 

Centro Cultural 
Venda Nova 

Rua José 
Ferreira dos 
Santos, 184 - 
Jardim dos 

Comerciários 

Praça João 
Viana – Rua 
Maria Silva - 

Bairro Sinimbu 

Praça do 
Encontro - Rua 

Professora 
Vera 

Gonçalves 
Terra, 663 - 
Bairro Serra 

Verde 

Praça Manoel 
Batista Baía – 

Rua Félix 
Martins com 
Rua Maria 

Luiza Lara - 
Bairro 

Mantiqueira 

Praça Diadema 
– Rua São 

Bernardo do 
Campo, 502 - 

Bairro 
Piratininga 

Praça do 
Cônsul – Bairro 

São João 
Batista 

Praça João 
Viana – Rua 
Maria Silva - 

Bairro Sinimbu 

Praça do 
Encontro - Rua 

Professora 
Vera 

Gonçalves 
Terra, 663 - 
Bairro Serra 

Verde 
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ANEXO II 
 

PROJETO BÁSICO PARA CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE OFICINAS E 

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS, ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ESPORTES 

E LAZER N° 001/2023 

 1 – OBJETO 

Chamamento público que tem por objeto a realização de credenciamento de pessoas jurídicas 

instituídas no município de Belo Horizonte ou em sua Região Metropolitana há mais de um ano, 

a partir da publicação de um edital, com experiência comprovada nos ramos de atividade 

propostos, para contratação de prestação de serviços de apresentações e oficinas artístico-

culturais, oficinas ambientais, recreacionais e esportivas e atividades de esporte e recreação, 

visando compor a programação das edições do Movimento Belo Horizonte Mais Feliz nas nove 

regionais, entre os meses de abril a novembro de 2023, conforme categorias e critérios definidos 

no edital referido. Os serviços prestados deverão ser compatíveis com espaços de praças e 

parques, contar com montagem simplificada e conteúdo que atenda a um público de 

classificação livre. 

 2 – DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 

O Belo Horizonte Mais Feliz, movimento criado pelo Decreto nº 18.034/2022, consiste na 

realização de atividades em praças e parques da cidade, com vistas à dinamização e 

descentralização da vida cultural, social, turística e econômica do Município. 

 Em 2023, as atividades do projeto ocorrerão sempre aos domingos, com formato itinerante e 

periodicidade mensal, com cinco horas de duração, de maneira simultânea em nove pontos da 

cidade, um em cada regional administrativa de Belo Horizonte, conforme locais e datas descritas 

no Anexo I. 

 Em 2023, está prevista a realização de aproximadamente 72 edições do Movimento Belo 

Horizonte Mais Feliz com programação gratuita executada tanto pelo poder público, quanto pela 

sociedade civil, sendo: oficinas e apresentações artísticas e culturais, atividades de saúde, 

educação, cidadania, esporte e lazer, meio ambiente, feiras gastronômicas e de artesanato, 

oficinas de prevenção à criminalidade, serviços de utilidade pública, entre outras. 



 
                                                                                           SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
 
 
 O Movimento Belo Horizonte Mais Feliz 2023 será realizado e coordenado pelo Município de 

Belo Horizonte, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo, sediados à Rua Goiás, 71, 

Centro, Belo Horizonte, CEP: 30.190-030. 

 3 – DOS RESULTADOS ESPERADOS 

 3.1. Estabelecer as regras para o credenciamento de interessados em realizar apresentações e 

oficinas na programação do Movimento Belo Horizonte Mais Feliz 2023; 

3.2. Incentivar a ocupação comunitária de praças, parques e outros espaços públicos; 

 3.3. Proporcionar atividades descentralizadas e gratuitas de arte, cultura, meio ambiente, lazer 

e cidadania para a população do município; 

 3.4. Apoiar a economia criativa e fortalecer a microeconomia no âmbito das regionais 

administrativas do município. 

 4 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 4.1. As despesas do edital correrão por conta da seguinte dotação: 

 ●        0201.1100.04.122.0962934.33903-22 .1.500.0000 

  

4.2. Será reservada dotação para cada exercício financeiro referente às prestações dos serviços 

de acordo com os prazos de vigência. 

 5 – DO VALOR TOTAL, DO PREÇO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E CATEGORIAS A SEREM 

ESCOLHIDAS 

 5.1. O valor a ser pago pelos serviços prestados pelos profissionais credenciados varia de acordo 

com cada atividade a ser executada, considerando o formato, quantidade de participantes e 

materiais de apoio necessários para sua execução. 

 5.2. O valor total do edital é de R$ 955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil reais), 

divididos entre as categorias a serem contempladas. 
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5.3. O pagamento da prestação de serviço será realizado respeitando as seguintes categorias e 

valores: 

 CATEGORIA 1: ARTES VISUAIS 

- Oficina de Artes Visuais – de 1 a 45 serviços. 

Oficina de grafite, pintura, desenho, gravura, escultura, cerâmica, tecelagem, fotografia e outros 

suportes com 4 horas de duração. Atividade compatível com ambientes abertos. Incluso no 

valor: despesas referentes a transporte, alimentação, segurança, materiais utilizados para a 

realização da oficina e outras necessidades técnicas para execução dos serviços. Atendimento 

de até 20 pessoas. Valor da prestação de serviço: R$1.000,00 (hum mil reais) 

   CATEGORIA 2: PINTURA DE MÃOS E ROSTOS 

- Serviço de Pintura de Rosto e Mãos – de 1 a 90 serviços. 

Pintura de rosto ou mãos, com 3 horas de duração, realizada por três monitores com experiência 

em pintura de pele. O valor do serviço inclui a remuneração de todos os monitores, tinta 

antialérgica e não tóxica, canetinhas especiais para pintura de pele, pincéis, água boricada, 

algodão, gaze, cotonetes e outros materiais necessários. Inclui também transporte, alimentação 

e outras necessidades técnicas. Valor da prestação de serviço: R$1.100,00 (hum mil e cem reais) 

   CATEGORIA 3: INTERVENÇÕES URBANAS 

- Intervenções de grafite e muralismo I – de 1 a 20 serviços. 

Pintura artística com temas a serem definidos com a coordenação do Movimento BH Mais Feliz, 

realizada por 2 artistas, aplicada em paredes, chão, mobiliário urbano, com pelo menos 10 

metros quadrados, conforme a disponibilidade de espaço ou adequação do local. As 

intervenções poderão ser feitas usando materiais como tinta spray, tinta látex, tinta natural, 

entre outros (que deverão ser providenciados pelos artistas e já inclusos no valor da oficina), e 

que poderão utilizar técnicas à mão livre, stencil, lettering, lambe-lambe, entre outros. Para a 

realização da intervenção, os artistas devem submeter à avaliação da coordenação do 

Movimento BH Mais Feliz, até cinco dias antes do evento, um projeto que conste informações 

como: conceito, croqui, materiais e cores a serem utilizadas. O valor inclui a remuneração dos 

artistas, todos os equipamentos e materiais a serem utilizados, bem como transporte, 
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alimentação e outras necessidades técnicas. Valor da prestação de serviço: R$1.600,00 (hum mil 

e seiscentos reais) 

- Intervenções de grafite e muralismo II – de 1 a 10 serviços. 

Pintura artística com temas a serem definidos com a coordenação do Movimento BH Mais Feliz, 

realizada por 3 ou mais artistas, aplicada em paredes, chão, mobiliário urbano, com pelo menos 

dez metros quadrados, conforme a disponibilidade de espaço ou adequação do local. As 

intervenções poderão ser feitas usando materiais como tinta spray, tinta látex, tinta natural, 

entre outros (que deverão ser providenciados pelos artistas e já inclusos no valor da oficina), e 

que poderão utilizar técnicas à mão livre, stencil, lettering, lambe-lambe, entre outros. Para a 

realização da intervenção, os artistas devem submeter à avaliação da coordenação do 

Movimento BH Mais Feliz, até cinco dias antes do evento, um projeto que conste informações 

como: conceito, croqui, materiais e cores a serem utilizadas.  O valor inclui a remuneração de 

todos os artistas, todos os equipamentos e materiais a serem utilizados, bem como transporte, 

alimentação e outras necessidades técnicas. Valor da prestação de serviço: R$2.000,00 (dois mil 

reais) 

  CATEGORIA 4: TEATRO 

- Apresentação de Teatro I – de 1 a 30 serviços. 

Apresentação de teatro de rua, stand up ou esquete teatral a ser executada por até 3 

integrantes, em ambiente aberto, como praças e parques, com duração mínima de 30 minutos 

e máxima de 45 minutos. Estrutura de montagem de cenário simplificada e adequada para 

ambientes abertos, sob a responsabilidade do proponente. Remuneração de todos os 

integrantes, despesas com transporte, alimentação, segurança, cenário, figurino e outras 

necessidades técnicas para execução dos serviços estão inclusas no valor da ajuda de custo. 

Tempo de montagem: até 30 minutos. Valor da prestação de serviço: R$ 1.200,00 (hum mil e 

duzentos reais) 

  - Apresentação de Teatro II – de 1 a 15 serviços. 

Apresentação de teatro de rua ou esquete teatral a ser executada por 4 integrantes ou mais, em 

ambiente aberto, como praças e parques, com duração mínima de 30 minutos e máxima de 45 

minutos.  Estrutura de montagem de cenário simplificada e adequada para ambientes abertos, 

sob a responsabilidade do proponente. Remuneração de todos os integrantes, despesas com 
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transporte, alimentação, segurança, cenário, figurino e outras necessidades técnicas para 

execução dos serviços estão inclusas no valor da ajuda de custo. Tempo de montagem: até 30 

minutos. Valor da prestação de serviço: R$  1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) 

 CATEGORIA 5: DANÇA 

 - Apresentação de Dança I – de 1 a 20 serviços. 

Apresentação de dança a ser executada em ambiente aberto, como praças e parques, com até 

3 integrantes, com duração mínima de 30 minutos e máxima de 45 minutos. Estrutura de 

montagem de cenário simplificada e adequada para ambientes abertos, sob a responsabilidade 

do proponente. Remuneração de todos os integrantes, despesas com transporte, alimentação, 

segurança, cenário, figurino e outras necessidades técnicas para execução dos serviços estão 

inclusas no valor da ajuda de custo. Tempo de montagem: até 30 minutos. Valor da prestação 

de serviço: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) 

- Apresentação de Dança II – de 1 a 25 serviços. 

Apresentação de dança a ser executada em ambiente aberto, como praças e parques, com 4 ou 

mais integrantes, com duração mínima de 30 minutos e máxima de 45 minutos. Estrutura de 

montagem de cenário simplificada e adequada para ambientes abertos, sob a responsabilidade 

do proponente. Remuneração de todos os integrantes, despesas com transporte, alimentação, 

segurança, cenário, figurino e outras necessidades técnicas para execução dos serviços estão 

inclusas no valor da ajuda de custo. Tempo de montagem: até 30 minutos. Valor da prestação 

de serviço: R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) 

 CATEGORIA 6: ARTES CIRCENSES 

- Apresentação de Circo I – de 1 a 45 serviços. 

Apresentação de circo a ser executada por até 3 integrantes, em ambiente aberto como praças 

e parques, com duração mínima de 30 minutos e máxima de 45 minutos. Estrutura de montagem 

de cenário simplificada e adequada para ambientes abertos, sob a responsabilidade do 

proponente. Remuneração de todos os integrantes, despesas com transporte, alimentação, 

segurança, cenário, figurino e outras necessidades técnicas para execução dos serviços estão 

inclusas no valor da ajuda de custo. Tempo de montagem: até 30 minutos. Valor da prestação 

de serviço: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) 
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 - Apresentação de Circo II – de 1 a 45 serviços 

Apresentação de circo a ser executado em ambiente aberto como praças e parques, com 4 ou 

mais integrantes, com duração mínima de 30 minutos e máxima de 45 minutos. Estrutura de 

montagem de cenário simplificada e adequada para ambientes abertos, sob a responsabilidade 

do proponente. Remuneração de todos os integrantes, despesas com transporte, alimentação, 

segurança, cenário, figurino e outras necessidades técnicas para execução dos serviços estão 

inclusas no valor da ajuda de custo. Tempo de montagem: até 30 minutos. Valor da prestação 

de serviço: R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) 

 CATEGORIA 7: INCENTIVO À LEITURA 

- Atividades de Incentivo à Leitura – de 1 a 45 serviços. 

Contação de histórias, sarau, oficina de quadrinhos, oficina de escrita literária, biblioteca ao ar 

livre com até 1(uma) hora de duração. Atividade a ser executada em ambiente aberto, como 

praças e parques. Remuneração do(s) profissional(is), despesas com transporte, alimentação, 

segurança, cenário, figurino e outras necessidades técnicas para execução dos serviços estão 

inclusas no valor da ajuda de custo. Tempo de montagem: até 30 minutos. Valor da prestação 

de serviço: R$ 1.000,00 (hum mil reais) 

 CATEGORIA 8: MÚSICA 

- Apresentação Musical I – de 1 a 60 serviços. 

Apresentação musical a ser executada em ambiente aberto, como praças e parques, com até 3 

integrantes, nos diversos ritmos, com duração mínima de 40 minutos e máxima de 60 minutos. 

Apresentação adequada a ambientes abertos, com rider compatível ao que é oferecido pela 

produção do evento ou com acréscimo sob a responsabilidade do proponente. Estão inclusas no 

valor as despesas referentes à remuneração dos integrantes, transporte, alimentação, 

segurança e outras necessidades técnicas para execução dos serviços. Tempo de montagem: até 

30 minutos. Valor da prestação de serviço: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) 

- Apresentação Musical II - de 1 a 60 serviços. 

Apresentação musical a ser executada em ambiente aberto, como praças e parques, com 4 ou 

mais integrantes, nos diversos ritmos, com duração mínima de 40 minutos e máxima de 60 

minutos. Apresentação adequada a ambientes abertos, com rider compatível ao que é oferecido 
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pela produção do evento ou com acréscimo sob a responsabilidade do proponente. Estão 

inclusas no valor as despesas referentes à remuneração dos integrantes, transporte, 

alimentação, segurança e outras necessidades técnicas para execução dos serviços. Tempo de 

montagem: até 30 minutos. Valor da prestação de serviço: R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos 

reais) 

 CATEGORIA 9: CULTURA POPULAR E URBANA (PERIFÉRICA, AFROBRASILEIRA E INDÍGENA) 

- Apresentação cultural urbana-periférica, afro-brasileira e indígena - de 1 a 45 serviços. 

Apresentação de grupos da cultura popular livre: Quadrilha Junina, Capoeira, Catopê, Marujada, 

Reisado, Boi Bumbá, Ciranda, Samba de Roda, Hip-Hop e outros, acima de 5 integrantes, com 

duração mínima de 40 minutos e máxima de 60 minutos. Apresentação adequada para 

ambientes abertos. Estão inclusas no valor as despesas referentes à remuneração dos 

integrantes, transporte, alimentação, segurança, materiais utilizados e outras necessidades 

técnicas para execução dos serviços.  Tempo de montagem: até 30 minutos. Valor da prestação 

de serviço: R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) 

- Oficina cultural urbana-periférica, afro-brasileira e indígena - de 1 a 45 serviços. 

Atividade com 4 horas de duração, nas modalidades: penteado afro, tranças, turbante, corte de 

cabelo, maquiagem, pintura corporal, customização de roupas, percussão, dança, ervas 

medicinais, abayomis, gastronomia, hip hop, funk e outros, com ênfase na valorização da cultura 

popular e local. Atividade adequada para ambientes abertos. Estão inclusas no valor da ajuda 

de custo as despesas referentes à remuneração do(s) profissional(is), transporte, alimentação, 

segurança, materiais utilizados e outras necessidades técnicas para execução dos serviços.  Valor 

da prestação de serviço: R$1.000,00 (hum mil reais) 

 CATEGORIA 10: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

- Oficina de Educação Ambiental - de 1 a 60 serviços. 

Atividade com 4 horas de duração, nas modalidades: manejo ambiental, agroecologia, 

permacultura, compostagem, gestão de resíduos, plantios, coleta de semestres, tratamento de 

solos, arborização e outros. Atividade adequada para ambientes abertos. Estão inclusas no valor 

da ajuda de custo as despesas referentes à remuneração do(s) profissional(is), transporte, 

alimentação, segurança, materiais utilizados e outras necessidades técnicas para execução dos 
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serviços. Tempo de montagem: até 30 minutos. Valor da prestação de serviço: R$1.000,00 (hum 

mil reais) 

 CATEGORIA 11: JOGOS E RECREAÇÃO 

- Oficina de jogos e recreação – de 1 a 90 serviços. 

Atividade com 4 horas de monitoria em brincadeiras, jogos e oficinas esportivas, construção de 

brinquedos, atividades lúdicas. Atividade adequada para ambientes abertos. Estão inclusas no 

valor da ajuda de custo as despesas referentes à remuneração do(s) profissional(is), transporte, 

alimentação, segurança, materiais utilizados e outras necessidades técnicas para execução dos 

serviços. Tempo de montagem: até 30 minutos. Valor da prestação de serviço: R$1.000,00 (hum 

mil reais) 

 6. DA ORGANIZAÇÃO E DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO 

 6.1. O credenciamento será composto por dois ciclos de quatro etapas: 

- 1ª etapa: inscrição; 

- 2ª etapa: análise documental e habilitação; 

- 3ª etapa: elaboração das grades de programação 

- 4ª etapa: contratação, prestação de serviços, fiscalização e pagamento. 

6.2. O Município de Belo Horizonte, por meio da Comissão de Credenciamento, será responsável 

pela organização do sistema de credenciamento, recebendo as inscrições nos períodos 

estabelecidos no edital, analisando os documentos e projetos apresentados pelos interessados 

e habilitando aqueles que cumprirem as exigências para a execução dos serviços.  

 6.3. A Comissão de Credenciamento será formada por três (03) membros da Secretaria 

Municipal de Governo, a serem nomeados através de Portaria do órgão, podendo convidar 

representantes de outros órgãos do Município de Belo Horizonte.   

 6.4. O trabalho da Comissão de Credenciamento não será remunerado.  

 7 - DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO 

 7.1. Poderão participar do Chamamento Público 001/2023 as pessoas jurídicas instituídas no 

município de Belo Horizonte, ou em sua região metropolitana, das seguintes categorias: 
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7.1.1. Microempreendedores individuais (MEI); 

 7.1.2. Microempresas (ME); 

 7.1.3. Empresa de Sociedade Limitada (LTDA); 

 7.1.4. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI); 

 7.1.5. Associações e outras formas de organização legalmente constituídas na forma da 

legislação empresarial brasileira. 

 7.2. As atividades econômicas e/ou objetivos estatutários das pessoas jurídicas inscritas neste 

Chamamento devem, obrigatoriamente, guardar conformidade com o objeto do Edital. 

 7.3. É vedada a participação no edital às pessoas jurídicas que:  

 

7.3.1. estejam em mora, inadimplentes com qualquer órgão da Administração Pública 

Federal, Estadual ou Municipal, inclusive no que diz respeito à omissão ou atraso no 

dever de prestar contas;  

  

7.3.2. tenham descumprido o objeto de compromissos e contratos anteriores, praticado 

desvio de finalidade na aplicação de recursos recebidos, causado danos ao erário ou 

praticado atos ilícitos na relação com os poderes públicos.  

 7.4. É também vedada a participação de pessoas físicas no edital. 

  

8 – DAS INSCRIÇÕES: 

  

8.1. As inscrições de propostas para o Movimento BH Mais Feliz 2023 acontecerão em dois 

ciclos, cada qual referente a um conjunto de quatro edições. O primeiro ciclo de inscrições 

acontecerá no prazo de 21 (vinte e um) dias contados a partir da publicação do edital e definirá 

a programação de quatro edições entre abril e julho. O segundo ciclo de inscrições acontecerá 

entre 08/07/2023 e 28/07/2023 e definirá a programação de quatro edições entre agosto e 

novembro, salvo na situação descrita no subitem 11.12.  

  

8.2.  As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet. Os centros culturais e os 

centros de referência de assistência social do Município de Belo Horizonte estarão disponíveis 

para os proponentes que necessitarem de acesso à internet. 
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8.3. O edital e o link para o formulário de inscrição das propostas e envio da documentação 

serão disponibilizados no endereço eletrônico http://pbh.gov.br/bhmaisfeliz, em seção 

específica destinada ao Edital de Credenciamento do Movimento Belo Horizonte Mais Feliz 

2023, que conterá ainda um canal de atendimento ao público através do e-mail: 

movimentobhmaisfeliz@pbh.gov.br. 

 8.4. O proponente deverá preencher o formulário com todas as informações indicadas e se 

responsabilizar pela veracidade das mesmas, ciente de que está sujeito a desclassificação, caso 

essas informações não estejam completas, e a sanções, caso não sejam verídicas ou em caso de 

falsidade ideológica. Ao final do preenchimento do formulário, o proponente receberá 

automaticamente uma cópia do formulário para fins de comprovação da inscrição. 

  

8.5. Cada proponente poderá inscrever no máximo duas propostas, desde que sejam de 

diferentes conteúdos, ainda que na mesma categoria.  

  

8.6. Após o proponente clicar em “ENVIAR”, o projeto será considerado inscrito no Edital, não 

sendo possível alteração posterior. 

  

8.6.1. Em caso de haver mais de duas inscrições de um mesmo proponente, serão 

consideradas as duas últimas. 

  

8.7. O formulário de inscrição para o credenciamento é composto por: 

  

8.7.1. Campos de preenchimento de dados cadastrais (nome, CNPJ, RG e CPF do 

responsável, e-mail, endereço completo); 

8.7.2. Detalhamento da proposta a ser executada, tempo de execução, resumo das 

necessidades técnicas envolvidas, profissionais envolvidos, materiais a serem 

utilizados, regional(is) administrativa(s) de interesse para execução da proposta; 

8.7.3. Campos para carregamento e envio de cópia de documentos, comprovante de 

endereço e currículo artístico com registros de atuação; 

8.7.4. Campo para inserção de links de sítios eletrônicos onde deverão ser 

disponibilizados vídeos e fotos da proposta apresentada (sites, redes sociais, drives, etc).  
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8.8. São considerados comprovantes de endereço: cópia simples de comprovante de residência 

em Belo Horizonte, ou em sua região metropolitana, emitido em 2022 ou 2023, em nome do 

responsável pelo CNPJ, sendo aceitos documentos bancários, comerciais e públicos, conforme 

exemplos apresentados abaixo:  

  

8.8.1. contas de água, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel);  

8.8.2. contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel reconhecida 

em cartório, acompanhado de um dos comprovantes de conta de água, energia elétrica 

ou telefone em nome do proprietário do imóvel;  

8.8.3. declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência, com firma 

reconhecida em cartório, acompanhada de um dos comprovantes de conta de água, 

energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel, emitida em 2022;  

8.8.4. declaração anual do IRPF;  

8.8.5. demonstrativo/comunicado do INSS ou da SRF;  

8.8.6. contracheque emitido por órgão público (exceto do Município de Belo Horizonte);  

8.8.7. TRCT - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho;  

8.8.8. boleto bancário de mensalidade escolar, de mensalidade de plano de saúde, de 

condomínio ou de financiamento habitacional;  

8.8.9.  fatura de cartão de crédito;  

8.8.10. extrato/demonstrativo bancário de outras contas, corrente ou poupança;  

8.8.11.  extrato/demonstrativo bancário de empréstimo ou aplicação financeira;  

8.8.12. extrato do FGTS;  

8.8.13. guia/carnê do IPTU ou IPVA;  

8.8.14. CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos;  

8.8.15.  infração de trânsito;  

8.8.16. laudo de avaliação de imóvel pela CAIXA;  

8.8.17. escritura ou Certidão de Ônus do imóvel.  

 8.9. O currículo artístico com registros de atuação  (reportagens, publicações em redes sociais, 

materiais de divulgação, certificados, dossiês, entre outros), é obrigatório e precisa comprovar 

a experiência do proponente - indivíduo ou grupo -, além de apresentar um histórico de 

execução do projeto apresentado ou de ações semelhantes realizadas pelo mesmo proponente 

em equipamentos públicos ou privados.  
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8.9.1. Será possível complementar o currículo artístico com arquivos de áudio e vídeo. 

Para as propostas que envolvam apresentações de números musicais, estes 

complementos são obrigatórios. 

  

9. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 9.1. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI:  

  

a) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ (cópia do cartão do CNPJ) - emitido no prazo 

máximo de 90 dias;  

b) Certificado de Microempreendedor Individual (MEI) (a atividade econômica exercida 

pelo MEI, cadastrada no Certificado, deverá ser compatível com o objeto do edital);  

c)  Carteira de Identidade do MEI (serão considerados documentos de identidade oficial: 

Cédula Oficial de Identidade – RG; Carteira expedida por Órgão ou Conselho de Classe – 

OAB; CREA, CRA, etc; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Carteira de Motorista 

com foto dentro do prazo de validade; Passaporte válido).  

d) Cartão do CPF do MEI (caso o número do CPF conste no documento de identidade 

oficial, alínea “c”, não é necessário apresentar cópia do cartão de CPF).  

e) Formulário de inscrição preenchido; 

f) Currículo artístico com registros de atuação. 

 9.2. DEMAIS MODALIDADES DE PESSOA JURÍDICA: 

  

a) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ (cópia do cartão do CNPJ) - emitido no prazo 

máximo de 90 dias;  

b) Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, atualizado 

devidamente registrado no Cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta 

Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG e ainda do comprovante de firma 

individual;  

c) Ata de Eleição da atual diretoria, se for o caso, devidamente registrada em cartório;  
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d) Carteira de Identidade do Representante Legal da Empresa (serão considerados 

documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade – RG; Carteira expedida 

por Órgão ou Conselho de Classe – OAB; CREA, CRA, etc; Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; Carteira de Motorista com foto dentro do prazo de validade; 

Passaporte válido).  

e) Cartão do CPF do Representante Legal da Empresa (caso o número do CPF conste no 

documento de identidade oficial, alínea “c”, não é necessário apresentar cópia do cartão 

de CPF).  

f) Formulário de inscrição preenchido; 

g) Currículo artístico com registros de atuação. 

 

 9.3. Caso a proposta seja habilitada e inserida na programação de uma edição do Movimento 

BH Mais Feliz, o proponente precisará comprovar sua regularidade fiscal e/ou trabalhista, 

conforme procedimentos descritos na Seção 13.  

 

 10 – DA ANÁLISE DOCUMENTAL E HABILITAÇÃO DOS PROJETOS 

10.1. A etapa de análise documental e a habilitação dos projetos será realizada pela Comissão 

de Credenciamento.   

  

10.2. Serão analisadas as propostas artísticas, culturais, ambientais, recreacionais e esportivas 

considerando-se os seguintes requisitos:  

  

10.2.1. comprovação de residência no município de Belo Horizonte ou em sua região 

metropolitana; 

10.2.2. projeto com classificação indicativa livre; 

10.2.3 montagem simplificada e exequibilidade do projeto em praças, parques e outros 

espaços públicos;  

10.2.4. conformidade com os objetivos do Movimento Belo Horizonte Mais Feliz 

descritos no artigo 2o do Decreto Municipal no 18.034/2022; 

10.2.5. não apresentar quaisquer formas de apologia à violência, propaganda político-

partidária e/ou preconceito e intolerância à diversidade religiosa, racial, étnica, de 
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gênero, de orientação sexual e demais formas de preconceitos estabelecidos no inciso 

IV do Art. 3º da Constituição Federal;  

10.2.6. experiência de pelo menos um ano na(s) categoria(s) escolhida(s) (comprovada 

através do currículo artístico com registros de atuação);  

10.2.7. comprovação, através do currículo artístico, de 5 (cinco) execuções do projeto 

apresentado ou de ações semelhantes realizadas pelo mesmo proponente em 

equipamentos públicos ou privados. 

  

10.3. As propostas que cumprirem todos os requisitos acima tornam-se habilitadas para compor 

as grades de programação das edições do Movimento BH Mais Feliz, não havendo disputa de 

pontuação entre elas. 

  

10.4 As propostas habilitadas serão comunicadas por email a todos os proponentes inscritos e 

serão divulgadas no Diário Oficial do Município, na página do Movimento BH Mais Feliz no portal 

do Município de Belo Horizonte - http://pbh.gov.br/bhmaisfeliz - e nas mídias sociais do 

movimento até três dias úteis após o encerramento dos ciclos de inscrições (período prorrogável 

por até mais três dias). 

  

10.5. Quaisquer interessados poderão solicitar esclarecimentos sobre o processo de análise 

documental e habilitação das propostas. Estas solicitações deverão ser encaminhadas por 

escrito pelo e-mail movimentobhmaisfeliz@pbh.gov.br até dois dias úteis após a publicação das 

propostas habilitadas no portal do Município de Belo Horizonte. 

  

11. DA DEFINIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 

11.1. Ao término das etapas de inscrição, análise documental e habilitação, as propostas 

habilitadas serão incluídas na grade de programação das quatro edições seguintes, nas nove 

regionais, levando-se em consideração aquelas três regionais preferenciais assinaladas pelos 

proponentes no ato da inscrição. 

11.2. A tabela a seguir constitui-se um referencial exemplificativo para a elaboração da 

programação de uma edição, em cada regional, podendo esta ser alterada de acordo com as 

necessidades de adequação descritas nos itens seguintes: 
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Quantitativo Categoria 

1 Música 

1 Circo 

1 Teatro ou Dança 

1 Apresentação ou Oficina de Manifestações Culturais Urbanas-periféricas, 

Afro-brasileiras e/ou Indígenas 

1 Atividade de Incentivo à Leitura ou Oficina de Artes Visuais 

1 Oficina de Jogos e/ou Recreação 

1 Oficina de Educação Ambiental ou Intervenção de Grafite 

1 Oficina de Pintura de Mãos ou Rostos 

Tabela I: Referencial de elaboração de programação por edição 

  

11.3. Este referencial deverá ser seguido para a elaboração das grades de programação na 

situação em que houver propostas habilitadas em número suficiente, em cada categoria, para 

cada uma das nove regionais. 

  

11.3.1. Para a elaboração das grades de programação, não se distinguem as subdivisões 

de cada categoria referentes às diferenças de ajuda de custo por número de integrantes 

(por exemplo: Apresentação Musical I e Apresentação Musical II). 

  

11.4. No caso de não haver propostas habilitadas em número suficiente por categoria para a 

aplicação deste referencial, as categorias poderão ser substituídas por aquelas que 
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apresentarem número suficiente de propostas habilitadas, considerando-se o referencial de 4 

(quatro) apresentações (música, circo, teatro, dança, manifestações culturais afro-brasileiras ou 

indígenas) e 4 (quatro) atividades, intervenções ou oficinas (incentivo à leitura, artes visuais, 

jogos e/ou recreação, educação ambiental, manifestações culturais urbanas-periféricas, afro-

brasileiras ou indígenas, pintura de mãos e rostos, grafite) por edição, em cada regional. 

 11.5. No caso de haver mais propostas habilitadas por categoria do que espaços nas grades de 

programação, um sorteio público será realizado para a definição daquelas que comporão as 

programações de cada edição, nas nove regionais. 

  

11.5.1. Os sorteios, se necessários, serão realizados 2 (dois) dias úteis após a publicação 

das propostas habilitadas no Diário Oficial do Município. As datas e horários dos sorteios 

serão divulgados por email a todos os inscritos habilitados, no Diário Oficial do 

Município, nas redes sociais (Instagram e Facebook) do Movimento BH Mais Feliz e na 

página do movimento no portal da Prefeitura de Belo Horizonte -  

http://pbh.gov.br/bhmaisfeliz. 

  

11.5.2. O sorteio definirá também as propostas habilitadas suplentes, ordenadas em 

sequência, que poderão ser incluídas nas grades de programação nos casos de: 

  

I - as propostas sorteadas não terem disponibilidade de agenda ou ficarem 

impedidas de se apresentarem ou realizarem atividades, intervenções ou 

oficinas por motivos de força maior; 

II - no caso de não haver propostas habilitadas suficientes por categoria, por 

regional, de acordo com a tabela referencial de elaboração das grades de 

programação. 

  

11.5.3. O sorteio para a definição das propostas habilitadas que comporão as grades de 

programação será realizado por categoria. Para a definição das propostas suplentes, 

todas as propostas habilitadas que não tenham sido contempladas inicialmente de 

acordo com o número de espaços nas grades de programação serão reunidas em um 

único sorteio e listadas independentemente da categoria.  
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11.5.4. No caso do inciso I do item 11.5.2, serão contempladas as propostas da mesma 

categoria daquelas que se mostrarem inviabilizadas de executar o serviço. No caso do 

inciso II, serão contempladas as propostas advindas da ordem única estabelecida pelo 

sorteio, independente da categoria, considerando-se o critério previsto no item 11.4, 

bem como as regionais de preferência definidas no ato de inscrição.     

  

11.6. A publicação das propostas habilitadas contempladas e suplentes dar-se-á através do 

Diário Oficial do Município, do endereço eletrônico http://pbh.gov.br/bhmaisfeliz e nas redes 

sociais do movimento em até dois dias úteis seguintes à realização do sorteio e serão também 

comunicadas aos proponentes através do e-mail cadastrado no ato de inscrição. 

 11.7. A definição da ordem das apresentações, atividades, intervenções e oficinas em relação 

às datas das edições relacionadas ao período de inscrição será feita por uma equipe técnica 

vinculada à Gerência do Movimento BH Mais Feliz, através de contato telefônico com os 

proponentes habilitados.  

  

11.7.1. No caso de conflitos de interesse relacionados às datas e locais de preferência 

dos proponentes habilitados, a equipe de produção seguirá o critério de ordem de 

inscrição para dirimi-los.  

11.8. No caso de não haver número suficiente de propostas habilitadas para a composição das 

grades de programação das quatro edições, nas nove regionais, as propostas habilitadas 

poderão ser incluídas em mais de uma edição, levando-se em conta a categoria e a ordem de 

inscrição, preferencialmente em regionais diferentes, neste caso sem levar em conta as 

regionais de preferência assinaladas no ato de inscrição, e de acordo com os critérios 

estabelecidos nos itens anteriores.  

 11.9. As grades de programação das quatro edições, nas nove regionais, serão publicadas no 

endereço eletrônico http://pbh.gov.br/bhmaisfeliz em até sete dias úteis após a publicação das 

propostas habilitadas, ou, se for o caso, em até sete dias úteis após a publicação dos resultados 

do sorteio. 

 11.9.1. As grades de programação publicadas ficam sujeitas a alterações e estas serão 

processadas de acordo com os critérios descritos nesta seção.   
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 11.10. As propostas habilitadas que ficarem de fora das grades de programação terão 

prioridade de inserção nas grades nas edições referentes ao próximo ciclo de inscrições (se 

houver). Isso poderá acontecer nas seguintes situações: 

 

11.10.1. as propostas não terem sido contempladas em sorteio e não terem sido 

incluídas como suplentes nas grades de programação; 

  

11.10.2. terem sido substituídas devido à indisponibilidade de agenda, ou por motivos 

de força maior, devidamente justificados. 

11.11. Em relação aos ciclos de inscrição subsequentes, as propostas habilitadas que tenham 

participado em menor número de edições terão prioridade em relação às propostas 

contempladas em maior número de edições nos ciclos de inscrições anteriores.   

 11.12 Em situações nas quais a insuficiência de propostas habilitadas inviabilizar a construção 

satisfatória das grades de programação, de acordo com a avaliação da Comissão de 

Credenciamento, esta poderá instituir, ainda no ciclo vigente, um novo período complementar 

de inscrições que seguirá os mesmos critérios do período original descrito na Seção 9.   

  

11.12.1 No caso da situação descrita no item 11.12, somente serão inicialmente 

publicadas as grades de programação, conforme o item 11.9, das edições previstas até 

o fechamento do período complementar de inscrições. As grades de programação 

subsequentes também serão publicadas no Diário Oficial do Município e no endereço 

eletrônico http://pbh.gov.br/bhmaisfeliz, seguindo os prazos previstos no item 11.9. 

  

11.13. Os casos omissos no edital acerca da construção das grades de programação das edições 

do Movimento BH Mais Feliz 2023 serão resolvidos pela Comissão de Credenciamento.  

  

11.14. Quaisquer interessados poderão solicitar esclarecimentos sobre o processo de 

construção das grades de programação. Estes deverão ser encaminhados por escrito pelo e-mail 

movimentobhmaisfeliz@pbh.gov.br até dois dias úteis após a publicação das grades no Diário 

Oficial do Município. 

 12. DO SORTEIO PÚBLICO 
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12.1. Nos casos em que o número de propostas habilitadas exceder o número de espaços nas 

grades de programação das edições do Movimento BH Mais Feliz nas nove regionais, incorrer-

se-á na realização de sorteio público para a definição das propostas contempladas e das 

propostas suplentes. 

  

12.2. O sorteio será realizado em uma transmissão ao vivo através do perfil do Instagram do 

Movimento BH Mais Feliz (http://instagram.com/bhmaisfeliz) e contará com a presença dos três 

integrantes da Comissão de Credenciamento, além de mais dois servidores da PBH que atuarão 

como fiscais do sorteio. 

12.3. O sorteio será realizado através da plataforma “Sorteando Já” - http://sorteandoja.com.br 

- e deverá seguir duas etapas: 

  

I - Sorteio das propostas contempladas, por categoria, de acordo com o número de 

espaços nas grades de programação dos cinco eventos das nove regionais, de acordo 

com o referencial de elaboração da programação descrito na Tabela I citada 

anteriormente neste documento 

II - Sorteio único das propostas suplentes para eventuais inserções nas grades de 

programação conforme critérios apresentados na definição da Programação. 

  

12.4. Qualquer intempérie que interrompa a transmissão ao vivo durante uma etapa do sorteio, 

prejudicando a lisura do processo, implicará em revogação e reinício do procedimento referente 

à etapa em curso no momento da intempérie. 

12.5. Todas as informações sobre o sorteio ficarão salvas na plataforma e poderão ser acessadas 

por qualquer pessoa. 

 12.6. A lista das propostas contempladas e suplentes, na ordem estabelecida pelo sorteio, será 

divulgada no Diário Oficial do Município, na página do movimento no portal da Município de 

Belo Horizonte - http://pbh.gov.br/bhmaisfeliz - em até três dias úteis após a realização dos 

sorteios. 

 12.7. Os recursos referentes aos resultados do sorteio poderão ser interpostos no prazo de 02 

(dois) dias úteis contados a partir da data de divulgação dos resultados no Diário Oficial do 
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Município. Estes devem ser direcionados por e-mail para o endereço eletrônico 

movimentobhmaisfeliz@pbh.gov.br. 

  

 

13. DA CONTRATAÇÃO, DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DA FISCALIZAÇÃO E PAGAMENTO 

13.1. A contratação dos proponentes credenciados será efetuada de forma direta, com os 

valores previstos no edital, por meio de nota de empenho emitida pela Secretaria Municipal de 

Governo. 

13.2. Os serviços contratados deverão ser prestados nos locais, datas e horários determinados 

pela equipe técnica do Movimento BH Mais Feliz. Estes serão divulgados na página do 

movimento do portal do município- http://pbh.gov.br/bhmaisfeliz - e comunicados aos 

proponentes através do e-mail cadastrado no ato de inscrição. 

13.3. A comunicação do local, data e horário, assim como a emissão da nota de empenho serão 

processadas através de mensagem eletrônica para o endereço de email cadastrado durante o 

processo de inscrição com uma antecedência mínima de sete dias úteis da data determinada 

para a prestação do serviço. 

  

13.3.1. Será solicitado ao proponente que, estando de acordo com as informações 

fornecidas, este responda a mensagem da Secretaria Municipal de Governo, sendo que 

tal resposta se constitui como um documento de aceite e caracteriza-se como vínculo 

formal através da qual o prestador de serviços se compromete a executar o serviço de 

acordo com as condições previamente determinadas.  

13.4. Como condição para a emissão da Nota de Empenho e, consequentemente, a prestação 

do serviço, o proponente têm 3 (três) dias úteis para comprovar a regularidade de sua situação 

fiscal e/ou trabalhista.  

  

13.4.1. O proponente deverá responder à mensagem de email, dentro deste prazo, 

anexando os seguintes documentos, conforme a modalidade da pessoa jurídica: 
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13.4.1.1. MEI: 

  

a) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT) – Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas (Emitida pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452/1943).  

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão de quitação plena 

(Emitida pela Receita Federal do Brasil);  

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual – Certidão de quitação plena 

(Emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda Estadual);  

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

participante – Certidão de quitação plena (Emitida pela Secretaria de Fazenda 

Municipal);  

  

d.1) No município de Belo Horizonte, a emissão da Certidão de Quitação Plena 

se dá por meio de dois procedimentos: 1º) Emissão do "DOCUMENTO AUXILIAR 

DA CERTIDÃO"/ 2º) Autenticação do “DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO”.  

*A Certidão de Quitação Plena de Belo Horizonte somente terá validade após 

ser emitida a certidão de quitação plena com os dizeres "CONFIRMAÇÃO DE 

AUTENTICIDADE". Esta autenticação é feita na mesma página do Portal da PBH 

no ícone autenticação -http://cndonline.siatu.pbh.gov.br/ - nos termos do 

Decreto 15.927/2015".  

  

13.4.1.2. Outras modalidades de pessoa jurídica: 

  

a) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – 

FGTS (Emitido pela Caixa Econômica Federal);  

b) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT) – Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas (Emitida pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452/1943).  
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão de quitação plena 

(Emitida pela Receita Federal do Brasil);  

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual – Certidão de quitação plena 

(Emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda Estadual);  

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

participante – Certidão de quitação plena (Emitida pela Secretaria de Fazenda 

Municipal);  

e.1) No município de Belo Horizonte, a emissão da Certidão de Quitação Plena 

se dá por meio de dois procedimentos: 1º) Emissão do "DOCUMENTO AUXILIAR 

DA CERTIDÃO"/ 2º) Autenticação do “DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO”.   

  

*A Certidão de Quitação Plena de Belo Horizonte somente terá validade após 

ser emitida a certidão de quitação plena com os dizeres "CONFIRMAÇÃO DE 

AUTENTICIDADE". Esta autenticação é feita na mesma página do Portal da PBH 

no ícone autenticação -http://cndonline.siatu.pbh.gov.br/ - nos termos do 

Decreto 15.927/2015".  

  

13.4.2. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada 

mediante a apresentação das certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos 

de negativas.  

  

13.4.2.1. Estes documentos podem ser obtidos virtualmente, pelo site dos 

órgãos competentes e/ou presencialmente, no endereço dos respectivos 

órgãos.  

  

13.4.3. Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões assim como guias de 

pagamento ou outros documentos que visem substituir as respectivas certidões. 

  

13.4.4. Caso não seja possível aferir a certidão de débitos por meio de autenticação 

online, é obrigatório apresentar o documento original, não sendo aceito, neste caso, 

cópia.  
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13.4.5. A data base para análise da validade da documentação requerida no item 13.4.1 

é o dia em que o proponente recebeu a mensagem de comunicação de data, horário e 

local do serviço a ser contratado, cuja resposta se caracteriza como vínculo formal 

através da qual o prestador de serviços se compromete a executar o serviço de acordo 

com as condições previamente determinadas. 

  

13.4.6. Caso necessário, a Comissão de Credenciamento poderá realizar diligências a fim 

de verificar a veracidade das informações fornecidas, bem como solicitar 

esclarecimentos para o saneamento de eventuais dúvidas.  

  

13.4.7. A avaliação da documentação será realizada pela Comissão de Credenciamento 

designada para esse fim. 

  

13.4.8. No caso de o proponente não conseguir comprovar a regularidade de sua 

situação fiscal e/ou trabalhista, este não poderá ser contratado pelo Município de Belo 

Horizonte e a equipe técnica do Movimento BH Mais Feliz procederá a substituição da 

proposta de acordo com os critérios estabelecidos na Seção 11.  

13.5. O contratado não terá nenhum vínculo empregatício com o Município de Belo Horizonte, 

sendo de sua exclusiva responsabilidade a quitação dos encargos tributários, sociais, trabalhistas 

e previdenciários, além das despesas inclusas na descrição dos serviços em cada categoria 

elencada no edital, de forma que estes serviços sejam executados em sua integralidade. 

13.6. Cabe ao contratado executar o serviço objeto utilizando-se de elevados padrões de 

competência, integridade profissional e ética.  

13.7. O contratado será avaliado quanto ao serviço prestado, em relação aos seguintes aspectos: 

  

         13.7.1. Pontualidade; 

13.7.2. Conformidade entre a proposta apresentada no ato de inscrição e o 

serviço prestado; 

13.7.3. Comportamento cívico e respeitoso com as equipes de produção dos 

eventos e com o público; 

13.7.4. Zelo com os equipamentos disponibilizados e com o espaço público; 
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13.7.5. Conformidade com as regras de segurança e normas sanitárias vigentes; 

13.7.6. Ausência de outros tipos de infrações e atos ilícitos previstos na 

legislação civil e penal brasileiras.  

13.8. A função de fiscalização de execução dos serviços de apresentações e oficinas no âmbito 

das edições do Movimento BH Mais Feliz ficará a cargo de 1 (um) servidor da Coordenadoria de 

Atendimento Regional (CARE) da respectiva regional administrativa de realização do evento, 

indicado pelo coordenador regional em exercício, e de 1 (um) profissional de produção de 

eventos contratado, indicado pela equipe técnica do Movimento BH Mais Feliz.  

13.9. Caso ocorram danos aos equipamentos ou às instalações onde serão realizadas as 

apresentações e oficinas, ocasionados pelo contratado, ou por sua equipe, durante os períodos 

de montagem, apresentação e desmontagem, o ônus de reposição e ressarcimento é de 

responsabilidade do prestador de serviço. 

13.10. O contratado que tiver falta injustificada na programação para a qual foi designado será 

excluído do acervo de credenciados até o final da vigência do edital, sem prejuízo das demais 

penalidades previstas na Seção 15.  

13.11. Caberá à contratante, sempre que se fizer necessário, solicitar informações e 

esclarecimentos acerca de quaisquer dúvidas em relação à prestação do serviço objeto do 

chamamento, assim como fornecer ao prestador de serviço, sempre que este solicitar, toda 

informação necessária à satisfatória execução dos serviços. 

13.12. Os profissionais credenciados poderão solicitar o descredenciamento a qualquer 

momento, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias em 

relação a uma execução de serviço agendada, por meio de e-mail a ser enviado para o endereço 

eletrônico movimentobhmaisfeliz@pbh.gov.br.  

 

13.12.1. O não cumprimento do aviso prévio para o descredenciamento incorrerá nas 

penalidades previstas para os casos de falta injustificada (item 13.10). 

13.13. Os valores devidos às pessoas jurídicas credenciadas serão pagos mediante a 

apresentação de Nota Fiscal de Serviço com a descrição dos serviços prestados e após a 

conferência de documentação de regularidade fiscal. 
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13.13.1. O contratado deverá manter sua regularidade fiscal e apresentar as certidões 

negativas de débito durante todo o período de prestação dos serviços. 

13.14. Caso se confirme a situação de qualquer irregularidade do prestador de serviços, será 

providenciada sua advertência, por escrito, enviada para o e-mail cadastrado no ato de inscrição, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, este regularize sua situação.  

13.15. O pagamento será efetuado pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças da 

Secretaria Municipal de Governo, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do 

recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor encarregado do recebimento. 

 

13.15.1. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal, o prazo para pagamento 

será contado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada.  

13.16. A Contratada deverá emitir a Nota Fiscal conforme legislação vigente – Tomador: 

Município de Belo Horizonte.  

13.17. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o serviço, local e dia da 

prestação de serviço. 

13.18. Do valor a ser pago, serão deduzidos os impostos legalmente previstos, se for o caso.  

13.19. A conta fornecida para o pagamento deverá estar vinculada ao CNPJ do proponente 

habilitado. 

 14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 14.1. A apresentação de documentação falsa pelos contratados, quando de sua inscrição, e 

durante todos os atos referentes à prestação dos serviços, assim como o não-comparecimento 

na data, horário e local definidos pelo Movimento BH Mais Feliz e o não-atendimento a qualquer 

dos critérios definidos na seção anterior, quando reportados pelos fiscais de execução dos 

serviços designados, acarretará na aplicação das penalidades previstas no Decreto Municipal 

15.113/2013. 

 14.2. Os fiscais de execução dos serviços reportarão à equipe técnica do Movimento BH Mais 

Feliz as eventuais irregularidades e/ou desconformidades observadas durante a prestação dos 

serviços e esta equipe técnica, por sua vez, representará, apresentando uma descrição dos fatos, 

às instâncias competentes, que procederão abertura de processo de acordo com o Capítulo III 
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do Decreto Municipal 15.113/2013, sendo garantidos, por este instrumento, a ampla defesa e o 

contraditório. 

 14.3. Os prestadores de serviço que incorrerem em alguma situação prevista nos itens 

anteriores têm a obrigação de devolver ao Município todos os valores recebidos e corrigidos 

pela inflação do período, sem prejuízo das demais cominações penais, civis e administrativas, 

previstas em lei. 

 15. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

 15.1. O prazo de validade do credenciamento previsto neste edital é de 120 (cento e vinte) dias, 

prorrogáveis por mais 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da publicação das propostas 

habilitadas no Diário Oficial do Município, em cada um dos ciclos de inscrição. 

 16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 16.1. Ao realizar a inscrição, o proponente reconhece e declara automaticamente que aceita as 

regras e condições estabelecidas no edital. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita 

aceitação das normas e condições estabelecidas e nas demais normas legais pertinentes, sobre 

as quais não poderá o proponente alegar qualquer espécie de desconhecimento. 

 16.2. O proponente que infringir as disposições do edital ficará automaticamente 

impossibilitado de se inscrever ou participar das ações desenvolvidas pela Município de Belo 

Horizonte pelo período de 2 (dois) anos, a partir da data de publicação de Portaria no Diário 

Oficial do Município, dando publicidade às irregularidades constatadas, após prévio direito de 

ampla defesa. 

  

16.3. Ao Município de Belo Horizonte fica reservado o direito de revogar o presente 

credenciamento a qualquer momento, por justas razões de interesse público ou decorrente de 

fato superveniente, devidamente comprovado. 

16.4. O credenciado deverá manter as condições de habilitação durante todo o procedimento 

seletivo bem como todo o período de execução do serviço. 

16.5. Os proponentes habilitados neste credenciamento estão cientes que as atividades do 

Movimento Belo Horizonte Mais Feliz geralmente acontecem em ambientes abertos e os 
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serviços agendados estão sujeitos ao cancelamento em caso de condições meteorológicas 

adversas, não cabendo à Município de Belo Horizonte o pagamento por serviços não realizados. 

16.6. O Município de Belo Horizonte se compromete a informar eventuais cancelamentos de 

edições do Movimento BH Mais Feliz devido a condições meteorológicas adversas com pelo 

menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, baseando-se em boletim meteorológico 

emitido pela Defesa Civil de Belo Horizonte. Neste caso, os serviços contratados para a edição 

cancelada terão prioridade de inserção em uma edição do próximo ciclo de inscrições. 

16.7. Todos os resultados oficiais, comunicados e informações referentes à realização do 

processo de credenciamento, serão divulgados no DOM - Diário Oficial do Município e/ou Portal 

da PBH, sendo de inteira responsabilidade do proponente o seu acompanhamento, não 

podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

16.8. Ao realizar a inscrição, o proponente consente que o Município divulgue, sem necessidade 

de outro tipo de autorização e sem quaisquer ônus, as imagens, sons e informações contidas na 

inscrição para fins não-comerciais. O contratado também autoriza o uso das imagens, registros 

sonoros e materiais audiovisuais obtidos durante a execução dos serviços no âmbito das edições 

do Movimento BH Mais Feliz para documentação, promoção e outras utilizações que se fizerem 

desejáveis ou necessárias pelo Município de Belo Horizonte. 

16.9. As habilitações concedidas em um ciclo de inscrições não serão válidas para os ciclos 

subsequentes (salvo nas condições previstas no item 19.6), cabendo aos demais proponentes 

efetuarem novas inscrições para pleitearem a prestação de serviços nas edições relacionadas a 

estes novos ciclos de inscrição. 

16.10. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão elucidados pela Comissão de 

Credenciamento. 

16.11. Os proponentes são responsáveis pela autoria, originalidade e titularidade das obras 

apresentadas / serviços prestados, sendo de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do 

artista credenciado a observância e a regularização de toda e qualquer questão concernente aos 

direitos autorais, conexos e de imagem relativos às obras e serviços. 

16.12. O Município não se responsabiliza pela não inserção de matérias referentes aos eventos 

dos artistas/bandas nas mídias digital, escrita, falada, televisiva e radiofônica. 
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16.13. Qualquer outro tipo de acesso às informações só será concedido se estiver em 

conformidade com a Lei de Acesso à Informação - nº 12.527/2011. 

16.14. Quaisquer interessados poderão solicitar esclarecimentos sobre o edital. Estes 

esclarecimentos deverão ser solicitados por escrito pelo e-mail 

movimentobhmaisfeliz@pbh.gov.br. 

16.15. Ao Município de Belo Horizonte fica reservada a possibilidade de renovar o edital para 

mais um ano fiscal, mantidas as condições previstas neste instrumento. 

   

Belo Horizonte, 8 de março de 2023. 

  

  

_________________________________________ 

Gerência – Programa BH Mais Feliz 


