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CHAMAMENTO PÚBLICO FMC Nº 004/2021 

Processo nº 01-041.123/21-07 

Objeto: Seleção de Organização da Sociedade Civil – O.S.C., regularmente constituída, que tenha 

interesse em realizar o 34º Salão Nacional de Arte da Prefeitura de Belo Horizonte / 8ª Edição Bolsa 

Pampulha, em parceria com a Fundação Municipal de Cultura. 

 

ESCLARECIMENTO Nº 01 

Aos interessados, tornamos público questionamentos enviados aos membros da Comissão de 

Seleção, e suas respectivas respostas: 

1. O edital ao descrever o programa Bolsa Pampulha (item 3) registra que o edifício do MAP se 

encontra fechado desde 2019 (obras de restauro), mencionando ainda o impacto da pandemia, novos 

protocolos e a aceleração da interação em meios digitais. 

Por essas razões, o edital prevê em seus objetivos específicos que os encontros periódicos serão 

presenciais e/ou virtuais, da mesma forma que a participação dos bolsistas na vida cultural da 

cidade. No entanto, ao tratar da realização da mostra de resultados que apresentará os processos e 

produtos da residência, o edital se mostra omisso. O anexo I (roteiro para elaboração da proposta) 

ao apresentar os elementos mínimos de programação/metas essenciais, detalha que a realização da 

mostra será presencial ou virtual. Desnecessário lembrar que uma mostra presencial demanda 

providências e custos distintos de uma mostra virtual, razão pela qual entendemos pertinente que 

esta Comissão esclareça de forma objetiva qual o formato da mostra. 

Esta definição do formato assume especial relevância até mesmo para elaboração da proposta 

orçamentária, vez que na hipótese de uma mostra presencial, o que não nos parece viável na atual 

conjuntura, o planejamento financeiro deverá contemplar custos específicos (por exemplo, execução 

de projeto expográfico, materiais e serviços de montagem, locação de equipamentos, transporte de 

materiais, seguro, serviços de apoio, etc.). Por conseguinte, caso a OSC apresente uma proposta que 

contemple apenas e tão somente a mostra virtual, faz-se necessário garantir que tais exigências 

específicas de uma mostra presencial e seus respectivos custos, não serão posteriormente exigidas 

pela FMC. 

 

. Resposta: 

No presente edital é apresentada a possibilidade das modalidades presenciais e/ou virtuais, em 

virtude do cenário da Pandemia de Covid-19, visando atender aos protocolos sanitários e zelar 

pela segurança de todos participantes das atividades. A definição do formato da proposta para 

inscrição no edital é de responsabilidade da OSC e não altera a sua pontuação, desde que ela 

atinja os objetivos do projeto e a distribuição dos custos de produção esteja adequada ao formato 

escolhido (presencial ou virtual). 

Se a OSC optar por um formato e, no momento de execução, for possível e necessário fazer a 

alteração, os limites de custo serão respeitados e será feita uma apostila para adequação do plano 

de trabalho e realocação de recursos. 
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