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CHAMAMENTO PÚBLICO FMC Nº 001/2022 

Processo nº 01-000.709/22-93 

Objeto: Chamamento Público para seleção de Organização da Sociedade Civil – OSC para realizar a 

11ª Edição do Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte - FIQ BH 2022 e a 12ª 

Edição do Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte - FIQ BH 2024, 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. DÚVIDA 1 - RELATIVA A DOCUMENTAÇÃO 

No item 12.1-IV do edital consta que deve ser entregue junto à documentação a Cópia simples e 

legível da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada na forma da lei. Consta ainda no item 

12.2 ser a presença deste documento de caráter eliminatório no processo de avaliação da proposta. 

Sendo, sua eventual ausência motivo para a eliminação sumária da proposta. 

Porém, devido a uma alta demanda de serviços, o cartório está com prazo estendido para entrega de 

documentação. Nossa ata mais recente está em processo há alguns dias, com previsão de entrega 

apenas em 03/03/2022. 

Houve pedido de urgência por nossa parte, porém o cartório informou que justamente pela alta 

demanda e reduzido quadro de funcionários a probabilidade de atender a urgências é muito baixa. 

Visto que, segundo o item 14 a documentação comprobatória completa só será cobrada na 

eventualidade da OSC ser a vencedora da concorrência pública, em um prazo de 10 dias úteis. E 

ainda, de acordo com o próprio edital nos itens 6.1.12 e 14.7 existe um prazo de 10 dias úteis para 

apresentação de documentação em caso de qualquer irregularidade. 

Questionamos se, caso o cartório não entregue o documento antes do prazo limite de submissão da 

proposta, em 23/02/2022, seria possível a entrega de uma cópia não registrada acompanhada do 

recibo de registro com a data de entrega informada pelo cartório. 

Desta forma, sendo anexada à proposta uma cópia simples da ata e uma cópia simples do recibo de 

registro. Contendo este, o protocolo que faz possível a verificação e comprovação on-line junto ao 

cartório da existência do processo de registro. 

 

. Resposta: 

Observado o disposto no edital nas cláusulas 6.2.11. e 14.7, é possível a entrega de cópia não 

registrada acompanhada do recibo de registro com a data de entrega informada pelo cartório 

como registro de justificativa. 

Caso a OSC seja a melhor classificada, poderá ser notificada a regularizar a documentação antes 

da publicação do resultado da etapa competitiva. Ressalte-se que a irregularidade é um 

impeditivo para a celebração da parceria. 

 

2. DÚVIDA 2 - RELATIVA A PLANO DE TRABALHO 

O item 6.1.10 indica que a entrega do Plano de Trabalho deverá ser feita após convocação da FMC 

apenas pela OSC vencedora. 

A dúvida que nos resta é, este Plano de Trabalho a ser entregue de acordo com o item 6.1.10 é a 
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primeira versão. OU, o envelope da proposta deve conter uma versão inicial do Plano de Trabalho, 

já entregue na fase de inscrição. 

Ou seja, poderia apenas me confirmar se realmente não há necessidade de entrega de plano de 

trabalho no envelope de propostas ou se este texto será entregue apenas após o resultado do 

chamamento. 

. Resposta: 

Não há necessidade de entrega de Plano de Trabalho juntamente com envelope contendo 

proposta para etapa competitiva. 

Transcorrido todos os prazos de recursos descritos no item 6 do edital, o resultado final da 

seleção de propostas para pré-produção e execução da 11ª edição - FIQ BH 2022, a 

Homologação do resultado e convocação para entrega dos documentos de habilitação e do Plano 

de Trabalho pela OSC vencedora será publicado no DOM e no Portal das Parcerias. Entrega do 

plano de trabalho em até 10 (dez) dias úteis, contado a partir do primeiro dia útil após a data de 

publicação da convocação, conforme item 15 deste Edital. 

 

3. DÚVIDA 3 - RELATIVA A DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS/CURRICULARES 

DA EQUIPE 

De acordo com o item 10.8.1 é necessário o envio de documentação comprobatória da equipe 

principal. É citado "direção/gestores da OSC". 

Neste caso se enquadram apenas Presidência/Vice e cargos relacionados à direta produção de 

eventos ou toda a diretoria incluindo Secretários e Conselho 

. Resposta: 

 Em conformidade com cláusula 10.8.1, Documentos curriculares e portfólios/comprovações da 

equipe técnica principal (curadores, direção/gestores da OSC, coordenadores, gerências, 

produtores, assessoria de comunicação etc.). Deverão ser incluídos os currículos da equipe 

técnica principal que se pretende contratar, devidamente assinado. Os currículos e comprovações 

curriculares deverão estar legíveis e corresponder aos nomes indicados na proposta para compor 

a equipe, com as respectivas funções e atribuições. Desta forma, se enquadra a equipe da OSC 

que terá atuação direta na execução da parceria, aqueles que atuarão de fato na 

produção/execução do festival. 

 

 

 

Comissão de Seleção 

Fundação Municipal de Cultura - FMC 

 


