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ESCLARECIMENTO 01 

 

Segue resposta a Solicitação de Esclarecimento: 

 Dado que o Objeto é divulgação, realizar vendas de planos pela equipe 

comercial dentro do espaço será permitido? 

É proibida a venda de planos funerários dentro dos cemitérios municipais. As 

permissões estão elencadas no subitem 6.5 do edital. 

 

 Isso posto, não poderemos colocar a força de venda fora dos cemitérios caso 

não entrarmos no evento? 

A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) não tem competência 

para expedir qualquer autorização fora dos limites dos cemitérios municipais. O 

licenciamento das ruas é feito pelo Município de Belo Horizonte (MBH) e haverá 

fiscalização do MBH no entorno dos cemitérios municipais. 

 

 O “sorteado/ licenciado” deverá produzir e arcar com os custos ou somente 
arcar com os custos e a produção ficará sob a responsabilidade da prefeitura? 
O sorteado licenciado deverá produzir, arcar com o custo de produção, entrega dos 
materiais do lote que foi sorteado, bem como instalação das faixas caso seja sorteado 
para o lote 1, conforme previsto ao final do lote 1:  

“ Deverão ser previstos os custos de instalação.  
  Realizar vistoria antecipada para verificar local de instalação. 
  As faixas deverão estar instaladas até o dia 01/11/2022, às 14:00. O layout e 

texto serão fornecidos previamente pela Diretoria de Necrópoles.” 
 

 Se a produção será de responsabilidade do “sorteado/ licenciado”, quando 
receberemos as especificações de fonte, logomarca e afins? 
As especificações de fontes, logomarca e afins serão informadas logo após o 
encerramento da sessão pública no dia 27/10/2022 para o(s) credenciado(s) para o 
lote respectivo. 
 

 Podemos entender com isso que a produção dos materiais ficarão sob 
responsabilidade da empresa credenciada? 
Sim , a produção dos materiais ficará sob responsabilidade do(s) credenciado(s) 

 

 

 Na tabela de descrição dos lotes, para o lote 1 elencam 11 faixas educativas. 
Contudo, a contagem de faixas na descrição totalizam 32 faixas. Qual 
quantidade real? 
A quantidade correta é de 32 faixas, divididas da seguinte maneira: 

- 11 Faixas de pano, brancas, tamanho 6m X80cm, layout em cor preta, 
devendo conter a logo da FPMZB. Sendo: 04 para o Cemitério do Bonfim, 03 
para o Cemitério da Paz e 4 para o Cemitério da Saudade 

- 16 Faixas de pano, brancas, tamanho 5m X80cm, layout em cor preta, 
devendo conter a logo da FPMZB. Sendo: 03 para o Cemitério da Consolação, 
07 para o Cemitério da Paz e 06 para o Cemitério da Saudade 

- 05 Faixas de pano, brancas, tamanho 3m X80cm, layout em cor preta, 
devendo conter a logo da FPMZB. Sendo: 01 para o Cemitério do Bonfim, 01 
para o Cemitério da Consolação e 03 para o Cemitério da Saudade. 

O número 11 previsto na parte superior deve ser ignorado, tratando-se de mero erro 
de digitação. 
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 Contando-se que o sorteio será dia 27 de outubro, não há 5 dias úteis para 
recorrer. A informação procede? 
Trata-se de Chamamento Público onde a intenção é que participe e seja credenciado 
o maior número possível de interessados. O credenciamento de um não exclui o 
credenciamento de outros interessados. Assim, não vislumbramos qualquer interesse 
para recurso, podendo os interessados renunciarem ao prazo recursal. Entretanto, 
caso algum interessado manifeste o interesse em recorrer, será analisado pela 
Comissão Permanente de Licitação. 
 


