
Aos interessados, tornamos público questionamentos enviados aos membros da Comissão de Seleção, e suas respectivas 

respostas: 

 

Conforme item 8.1. do Edital de chamamento público da Fundação Municipal de Cultura nº 008/2018, referente a seleção 

de Organização Social Civil para executar a 5a edição da Virada Cultural de Belo Horizonte, solicito os esclarecimentos à 

seguir:  

1. O edital estabelece data prevista para realização do evento em 27 e 28 de abril. A O.S.C. poderá indicar outra data de 

realização, com vistas a melhor estruturação de cronograma / viabilidade de execução da VIRADA? 

Resposta:  

Sim conforme redação do Edital a data é uma previsão passível de alteração em conformidade com o planejamento a ser 

apresentado pela O.S.C. interessada. As necessidades de alteração deverão ser explicitadas em cronograma e devidamente 

justificadas. 

2. Identificamos divergência quanto ao número de palcos no hipercentro e pontos de alimentação indicados nas páginas 2, 

14 e 22 do edital. Favor esclarecer qual é o quantitativo correto. 

Resposta:  

Será necessário retificar o Edital com nova publicação fazendo sua reabertura, reiniciando todos os prazos.  

- Página 02:  

. item - l)  

Onde lê: “montar no mínimo 08 palcos”  

Lê-se: “montar no mínimo 06 palcos” 

. item - m)  

Onde lê: “montar no mínimo 08 pontos de alimentação ...” 

Lê-se: “montar no mínimo 06 pontos de alimentação...”   

- Página 22: 

. linha 05:  

Onde lê: “montar o mínimo 08 pontos de alimentação ...” 

Lê-se: “montar no mínimo 06 pontos de alimentação...”   

3. Identificamos divergência quanto ao número de atrações de impacto no palco principal (Estação / Trio) indicados nas 

páginas 2 e 14 do edital. Favor esclarecer qual é o quantitativo correto. 

Resposta:  

Será necessário retificar o Edital com nova publicação fazendo sua reabertura, reiniciando todos os prazos.  

- Página 14:  

. Item h):  

Onde lê: “realizar... Contratação de atrações de grande impacto e mobilização de público sendo no mínimo três para o 

espaço/palco principal (por exemplo, palco da praça da estação e/ou trio elétrico); três atrações para o parque municipal; 

duas atrações para a Rua Guaicurus e outras quatro atrações de impacto a serem realizadas no circuito, fora dos palcos, 

como praças, ruas, marquises entre outros espaços alternativos;   

Lê-se: “realizar... Contratação de atrações de grande impacto e mobilização de público sendo no mínimo duas para o 

espaço/palco principal (por exemplo, palco da praça da estação e/ou trio elétrico); três atrações para o parque municipal; 

duas atrações para a Rua Guaicurus e outras quatro atrações de impacto a serem realizadas no circuito, fora dos palcos, 

como praças, ruas, marquises entre outros espaços alternativos; 

4. Observamos, conforme relatórios publicados no portal BH FAZ CULTURA, uma redução significativa de investimento 

direto da FMC/PBH em relação às últimas edições da VIRADA. E, em contraponto, um aumento proporcional no número 

de atividades e de público espectador esperados como elementos mínimos obrigatórios. Há previsão de investimento 

complementar, via permuta de serviços ou ata de preços já licitada / aderida da PBH, tais como cessão de banheiros 

químicos, gradeamento, geradores ou outros itens estruturais, isenção de taxas de licenciamento do evento e contratação de 

serviços de publicidade para divulgação? Se sim, quais? 

Resposta:  

O histórico de investimento da PBH na realização da Virada Cultural é de: 

2013: R$ 1.100.000,00 



2014: R$ 1.500.000,00 

2015: R$ 1.625.000,00 

2016: R$ 1.500.000,00 

Entretanto, na última edição, por exemplo, foram contabilizados 15 palcos sendo 11 oficiais e 04 palcos parceiros. Sendo 

assim, a estimativa de 06 palcos corresponde proporcionalmente ao investimento previsto no Edital. De toda forma caberá à 

O.S.C. propor alternativas viáveis para a efetivação do evento, seja por meio de parcerias, seja por meio de alternativas 

mais econômicas para a montagem do evento como, por exemplo, palcos e pontos de ativação com outros tipos de 

materiais, utilizando estruturas urbanas existentes entre outras.  

Cabe destacar que em todas as edições do evento as Associações parceiras se mobilizaram e articularam diversas parcerias. 

O que se espera com o MROSC é que o esforço conjunto entre o poder público e as Organizações Sociais possa trazer 

maior economicidade e eficiência na realização da Virada Cultural, assim como possibilitar que o investimento oriundo de 

fonte orçamentária direta da PBH seja progressivamente diminuído na perspectiva da composição dos recursos para cada 

edição, apontando a sustentabilidade do modelo. 

Historicamente a FMC, por meio de contrato específico, investe de forma direta na divulgação do evento entendendo a 

importância de comunicá-lo adequadamente à população, uma vez que a sua realização impacta diretamente na dinâmica da 

cidade. Espera-se que a O.S.C. proponha o plano de comunicação que entende ser adequado ao evento podendo, caso 

julgue pertinente, indicar o que é possível ser custeado pelo recurso do Edital e o que deverá ser incorporado pelo contrato 

da FMC. De toda forma, como descrito no edital, todo o plano de comunicação deverá ser validado conjuntamente entre as 

partes.  

Com relação às taxas e preços públicos municipais, informamos que os mesmos serão isentados pela Secretaria de Políticas 

Urbana. Cabe destacar que o licenciamento de eventos como a Virada Cultural pressupõe outras taxas que não são de 

responsabilidade do munícipio, portanto não são passíveis de isenção por parte da PBH. 

5. O anexo do edital que trata do planejamento de comunicação da VIRADA (item 3, pagina 15) faz referência à uma série 

de entregas que a proposta da O.S.C. deve “prever” ou “contemplar”. A entrega de tais produtos e serviços de 

comunicação, listados neste item, é considerada obrigatória? Caso negativo, a O.S.C. poderá propor estratégias, 

ferramentas, meios e canais de comunicação que julgar mais eficientes e adequadas, operacional e financeiramente? 

Resposta:  

Os itens são indicativos, mas caberá à O.S.C. a proposição das estratégias, canais e ferramentas que julgar adequadas à 

ampla divulgação do evento. 

6. A O.S.C. deverá apresentar comprovação de valores de mercado para todos os itens informados na composição 

orçamentária (planejamento financeiro) da sua proposta? Se sim, deverão ser encaminhados como anexo e em formato 

físico ou digital? 

Resposta:  

Como será necessário retificar o Edital, com nova publicação fazendo sua reabertura, reiniciando todos os prazos e este 

item terá sua redação alterada: 

Redação atual:  

11.6. Para comprovação dos valores a serem apresentados pela O.S.C. na proposta deverá ser entregue 1 (uma) forma de 

comprovação de custos, conforme art. 26 do decreto 16.746 de 2017. 

Nova redação:  

11.6. Para comprovação dos valores a serem apresentados pela O.S.C. na proposta deverá ser entregue 1 (uma) forma de 

comprovação de custos. Para comprovação deverá ser apresentada uma das formas abaixo: 

I – contratações similares ou parcerias da mesma natureza concluídas nos últimos três anos ou em execução; 

II – atas de registro de preços em vigência adotados por órgãos públicos vinculados à União, Estados, Distrito Federal 

ou Municípios da região onde será executado o objeto da parceria ou da sede da organização; 

III – tabelas de preços de associações profissionais; 

IV – tabelas de preços referenciais da política pública setorial publicada pelo órgão ou entidade da administração 

pública municipal; 

V – pesquisa publicada em mídia especializada; 

VI – sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que com data e hora de acesso; 

VII – Portal de Compras Governamentais – www.comprasgovernamentais.gov.br; 

VIII – cotações com até três fornecedores ou prestadores de serviço, que poderão ser realizadas por item ou 

agrupamento de elementos de despesas. 



7. Ou a apresentação de comprovação de valores de mercado deverá ser feita apenas quando da homologação da O.S.C. e 

apresentação do plano de trabalho? 

Resposta:  

Como será necessário retificar o Edital, com nova publicação fazendo sua reabertura, reiniciando todos os prazos este item 

também terá sua redação alterada: 

Redação atual:  

11.6. Para comprovação dos valores a serem apresentados pela O.S.C. na proposta deverá ser entregue 1 (uma) forma de 

comprovação de custos, conforme art. 26 do decreto 16.746 de 2017. 

Nova redação:  

11.6. Para comprovação dos valores a serem apresentados pela O.S.C. na proposta deverá ser entregue 1 (uma) forma de 

comprovação de custos. Para comprovação deverá ser apresentada uma das formas abaixo: 

I – contratações similares ou parcerias da mesma natureza concluídas nos últimos três anos ou em execução; 

II – atas de registro de preços em vigência adotados por órgãos públicos vinculados à União, Estados, Distrito Federal 

ou Municípios da região onde será executado o objeto da parceria ou da sede da organização; 

III – tabelas de preços de associações profissionais; 

IV – tabelas de preços referenciais da política pública setorial publicada pelo órgão ou entidade da administração 

pública municipal; 

V – pesquisa publicada em mídia especializada; 

VI – sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que com data e hora de acesso; 

VII – Portal de Compras Governamentais – www.comprasgovernamentais.gov.br; 

VIII – cotações com até três fornecedores ou prestadores de serviço, que poderão ser realizadas por item ou 

agrupamento de elementos de despesas.  

8. As metas, ações, indicadores e listagem de documentos já inseridos na tabela de metas (paginas 21 a 24) deverão ser 

obrigatoriamente respeitados ou a customização citada no documento poderá substituir e propor novos itens? 

Resposta:  

Poderá ser customizado conforme indicado no documento. 

9. O item 1 (página 17) que trata das parcerias indica o “desejo de captação” de recursos junto a entidades públicas ou 

privadas por meio de patrocínios e outras formas legalmente aceitas, como leis de incentivos fiscais no âmbito federal (Lei 

Rouanet - PRONAC/Mecenato) ou estadual (LEIC - Lei Estadual de Incentivo à Cultura). Assim sendo, considerando os 

prazos e trâmites estipulados pelos órgãos de fomento federais e estaduais, bem como a transição de governo em vigência 

que poderá impactar a aprovação de novos projetos ou reformulação de projetos já aprovados, a O.S.C. poderá propor outra 

data de realização da VIRADA, com vistas a ampliação das possibilidades de captação de parceiros e recursos de outras 

fontes para o evento? 

Resposta:  

Sim conforme redação do Edital a data é uma previsão passível de alteração em conformidade com o planejamento a ser 

apresentado pela O.S.C. interessada. As necessidades de alteração deverão ser explicitadas em cronograma e devidamente 

justificadas. 

10. A contrapartida/ inclusão na programação da VIRADA de shows e atrações para composição do palco “É de Lei” 

(sugestão referenciada na pagina 12) será feita de maneira integral, ou seja tendo as despesas de cachê, logística e outros 

custos, já cobertas pelos proponentes de cada um dos projetos aprovados na Lei Municipal de Incentivo à Cultura - LMIC? 

Resposta:  

Essa é uma sugestão de novidade a ser articulada entre a FMC, a O.S.C. vencedora e proponentes da LMIC. A O.S.C. 

interessada deverá propor um modelo que julgue funcional para a efetivação do Palco é de Lei caso julgue pertinente.  

Cabe destacar que os projetos aprovados na LMIC têm, conforme edital da Lei de Incentivo Municipal Art. 17, realizar 

uma contrapartida sócio cultural entendida como retorno social à população por meio de ação a ser desenvolvida pelo 

projeto em virtude do apoio financeiro recebido. 

11. A seleção destas contrapartidas e negociação com proponentes da LMIC será feita pela FMC/PBH? Ou caberá à 

O.S.C.? 

Resposta:  

Caberá à O.S.C. propor o modelo e formato que julga pertinente para que a Comissão de Seleção possa analisar e, 

posteriormente, constar no Plano de Trabalho. 


