
 

 

 
 

 
 

 

Edital de Chamamento Público para participação voluntária no “Projeto para o 
Fortalecimento da Competitividade do Setor Privado do Turismo” 

A Agência de Desenvolvimento Regional do Circuito Turístico do Vale do Paraopeba, doravante 
denominada IGR Circuito Veredas, em parceria com a Vale, no uso de suas atribuições, torna 
público o Edital de Chamamento para empreendimentos do setor de turismo interessados em 
participar voluntariamente do projeto “Fortalecimento da Competitividade do Setor Privado 
do Turismo”. 
 

1. OBJETO 

1.1 Constitui o objeto do presente edital a inscrição e seleção de empreendimentos 
privados ou da sociedade civil organizada do setor de turismo, que tenham interesse em 
participar do projeto “Fortalecimento da Competitividade do Setor Privado do Turismo”, 
bem como revalidação de empreendimentos que foram atendidos na fase 1 do projeto 
de “Fortalecimento da Competitividade do Setor Privado do Turismo”.  

1.2 O objetivo geral do projeto “Fortalecimento da Competitividade do Setor Privado do 
Turismo” é tornar o setor mais competitivo nos municípios contemplados, por meio da 
qualificação dos serviços e do desenvolvimento de experiências inovadoras. 

1.3 Para fins deste edital, entende-se por empreendimentos do setor de turismo aqueles 
que atuam na operacionalização da atividade turística, nos seguintes segmentos: meios 
de hospedagem, agências de receptivo turístico, guias de turismo, meios de alimentação 
e produção associada ao turismo.  
 

2. ABRANGÊNCIA 

2.1 Serão selecionados até 50 empreendimentos do setor de turismo para participarem do 
projeto “Fortalecimento da Competitividade do Setor Privado do Turismo”. 

2.1.1 A quantidade de empreendimentos selecionados poderá ser superior a 50 
empresas, caso o número de empresas revalidadas seja inferior a 40 empresas (item 
2.2). 

2.2 Serão revalidados até 50 empreendimentos do setor do turismo para participarem do 
projeto “Fortalecimento da Competitividade do Setor Privado do Turismo”, dentre os 
que foram atendidos até o ano de 2021, desde que se comprometam com os requisitos 
deste edital. 

2.3 O total de empreendimentos a serem atendidos neste edital é de 90 empresas 
2.4 O Projeto contemplará os empreendimentos localizados nos seguintes municípios: 

Brumadinho, Igarapé, Juatuba, Mário Campos e São Joaquim de Bicas. 
2.5 Para fins do presente edital, serão abrangidos empreendimentos do setor de turismo 

das seguintes categorias:  
a. Meios de hospedagem 
b. Alimentos e Bebidas (restaurantes, bares e afins, de interesse turístico) 
c. Agências de viagem de turismo receptivo 
d. Guias de turismo e condutores de turismo local  



 

 

 
 

 
 

 

e. Produção associada ao turismo (gastronomia e artesanato, desde que sejam de 
interesse turístico) 

 
 

3. DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 
3.1 Poderão participar do presente edital os empreendimentos do setor de turismo que:  
a. Estiverem contemplados na abrangência disposta no item 2 deste edital;  
b. Atenderem os seguintes requisitos:  

Categoria Requisitos 
Meios de 
hospedagem 

• Considera-se meios de hospedagem: Pousada, Hotel, Hotel 
Fazenda, Hotel Histórico, Flat ou Apart Hotel, Hostel ou 
Albergue 

• Ser um empreendimento formalizado: ter CNPJ registrado 
em um dos 5 municípios contemplados pelo projeto 

• Trabalhar ou se disponibilizar a trabalhar em parceria com 
os fornecedores locais e/ou regionais (guias, atrativos, 
restaurantes, artesão, produtor rural, gastronomia) ou 
propiciar alguma experiência diferenciada para o hóspede 

• Estar em operação regular no início do projeto 
• Se comprometer a repassar informações financeiras e de 

gestão do empreendimento para o Instituto Yara 
Tupynambá, por meio de seus consultores e equipe técnica, 
e IGR Circuito Veredas 

• Indicar número de postos de trabalho gerados  
• Possuir um sistema interno de gestão hoteleira ou 

instrumento de gestão que possibilite o levantamento de 
informações e histórico de receitas, diária média e taxa de 
ocupação (exemplo: controle por planilhas de Excel) 

• Disponibilizar à equipe de consultores dados históricos de 
receita e ocupação e/ou informações contábeis dos últimos 
12 meses e dos próximos 24 meses 

Todas as informações solicitadas são para fins exclusivos de 
monitoramento de resultados do projeto e performance dos 
empreendimentos e do destino turístico. Serão tratados como 
informação confidencial e não serão expostas de maneira 
individual. 

Alimentos e 
bebidas 

• Ser um empreendimento formalizado: ter CNPJ registrado 
em um dos 5 municípios contemplados pelo projeto. 

• Estar inserido em área turística e/ou de vocação turística, 
e/ou ter elementos de interesse turístico (apresentar um 
prato típico local, ter uma estória relevante que tenha 



 

 

 
 

 
 

 

relação com o território, ter uma experiência que possa 
agregar ao serviço de alimentos e bebidas).    

• Estar em operação regular no início do projeto. 
• Se comprometer a repassar informações financeiras e de 

gestão do empreendimento para o Instituto Yara 
Tupynambá e IGR Circuito Veredas – faturamento anual, 
número de postos de trabalho gerados e informações 
contábeis dos últimos 12 meses e dos próximos 24 meses 

• Desenvolver ou estar disposto a desenvolver alianças locais 
com fornecedores de insumos e/ou pares de negócios 

• Estar disposto a se comprometer com o desenvolvimento e 
aprimoramento de melhores processos de gestão, de 
produção, de compras e comercialização. 

• Se comprometer com o desenvolvimento setorial do grupo 
participante. 

Todas as informações solicitadas são para fins exclusivos de 
monitoramento de resultados do projeto e performance dos 
empreendimentos e do destino turístico. Serão tratados como 
informação confidencial e não serão expostas de maneira individual. 

Agência de 
Turismo 
Receptivo 

• Ser um empreendimento formalizado: ter CNPJ registrado 
em um dos 5 municípios contemplados pelo projeto 

• Operar atividades turísticas nos municípios associados à IGR 
Circuito Veredas.  

• Estar em operação regular no início do projeto 
• Operar atividades receptivas e/ou emissivas 

(regionalmente) regulares em pelo menos um dos 
municípios contemplados no projeto. 

• Se comprometer a repassar informações financeiras e de 
gestão do empreendimento para o Instituto Yara Tupynambá 
e IGR Circuito Veredas – faturamento anual, balancete dos 
últimos 12 meses e dos próximos 24 meses, número de 
postos de trabalho gerados  

 
Todas as informações solicitadas são para fins exclusivos de 
monitoramento de resultados do projeto e performance dos 
empreendimentos e do destino turístico. Serão tratados como 
informação confidencial e não serão expostas de maneira individual 

Guia de 
turismo e 
condutores 
de turismo 
local 

• Ser cadastrado no CADASTUR em um dos 5 municípios 
contemplados pelo projeto 

• Operar atividades turísticas e/ou roteiros turísticos em pelo 
menos um dos municípios contemplados no projeto  



 

 

 
 

 
 

 

• Se comprometer a repassar informações financeiras e de 
gestão para o Instituto Yara Tupynambá e IGR Circuito 
Veredas – faturamento anual, balancete ou movimentação 
financeira dos últimos 12 meses e próximos 24 meses  

 
Todas as informações solicitadas são para fins exclusivos de 
monitoramento de resultados do projeto e performance dos 
empreendimentos e do destino turístico. Serão tratados como 
informação confidencial e não serão expostas de maneira individual 

Produção 
associada ao 
turismo 
(gastronomia 
e artesanato) 

• Ser um empreendimento formalizado: ter CNPJ registrado 
em um dos 5 municípios contemplados pelo projeto. 

• Promover, ou ter interesse em promover, experiências 
turísticas a partir da produção associada ao turismo com as 
temáticas gastronomia e artesanato. 

• Estar em operação regular no início do projeto. 
• Se comprometer a repassar informações financeiras e de 

gestão para o Instituto Yara Tupynambá e IGR Circuito 
Veredas – faturamento anual, balancete ou movimentação 
financeira dos últimos 12 meses e próximos 24 meses. 

• Não estar oficialmente contemplada entre as empresas 
integrantes do Projeto de Turismo de Base Comunitária no 
âmbito do Programa Fomento do Turismo Sustentável em 
Brumadinho (para que não haja duplicidade de ações), 
exceto os já contemplados na fase 1 do projeto. 

Todas as informações solicitadas são para fins exclusivos de 
monitoramento de resultados do projeto e performance dos 
empreendimentos e do destino turístico. Serão tratados como 
informação confidencial e não serão expostas de maneira 
individual. 

 
 

3.2 Os empreendimentos que foram atendidos na fase 1 do projeto deverão se 
comprometer a disponibilizar informações financeiras e de gestão do empreendimento, 
para fins de medição de desempenho. 

3.3 O empreendimento que deixar de atender aos requisitos de participação do projeto, a 
qualquer momento, poderá ser notificado e posteriormente excluído do projeto, 
mediante decisão conjunta da Comissão de Seleção, descrita no item 8 deste edital. 

3.4 O gestor responsável pelo empreendimento deverá ter disponibilidade para participar 
da execução do projeto no período previsto no item 7.4 deste edital, se comprometendo 
ainda a disponibilizar todas as informações necessárias. 

3.5 A inscrição para participação da seleção deste edital implicará, para o interessado, na 
aceitação das condições estabelecidas neste documento. 



 

 

 
 

 
 

 

 
4. DA INSCRIÇÃO 

4.1 As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no período 25/10/2021 a 
05/11/2021. 

4.2 As inscrições poderão ser realizadas por meio do preenchimento e envio do formulário 
disponibilizado no endereço eletrônico: https://www.yaratupynamba.org.br/seleção-
veredas  

4.3 Os proponentes são responsáveis pela veracidade das informações prestadas no ato da 
inscrição e ao longo do projeto e dos documentos encaminhados. 

4.4 Os empreendimentos que não atenderem o disposto no item 3 deste edital terão a 
participação indeferida. 
 

5. DA SELEÇÃO 

5.1 A seleção dos empreendimentos a serem contemplados pelo projeto “Fortalecimento 
da Competitividade do Setor Privado do Turismo” será realizada em uma única etapa. 

5.2 Os empreendimentos inscritos participarão de uma seleção que será realizada pela 
Comissão de Seleção.  

5.3 A seleção dos empreendimentos inscritos para participação no projeto será realizada a 
partir de parâmetros técnicos, por uma comissão de seleção composta por profissionais 
da área de turismo que observarão os seguintes pontos:   

a) Atendimento ao disposto nos itens 3 e 4 deste edital;  
b) Capacidade do empreendimento em se comprometer com a execução de todas as 

etapas do projeto; 
c) Empreendimentos que poderão potencializar os impactos das ações do projeto 
d) Presença de representantes das diversas categorias dispostas no item 3.1. 
5.4 A Comissão Avaliadora poderá requerer mais informações aos empreendimentos para 

melhor avaliação, se necessário. 
 

6. DO RESULTADO 

6.1 O resultado será divulgado pela Associação do Circuito Turístico Veredas do Paraopeba 
e Instituto Yara Tupynambá no dia 16/11/2021, nos endereços eletrônicos:  

https://www.circuitoveredasdoparaopeba.org.br 

https://www.facebook.com/circuitoveredas/ 

https://www.yaratupynamba.org.br/seleção-veredas 

 

7. DAS AÇÕES A SEREM REALIZADAS 
7.1 Os empreendimentos selecionados a partir do presente edital serão contemplados com 

as ações do projeto “Fortalecimento da Competitividade do Setor Privado do 



 

 

 
 

 
 

 

Turismo”, a ser implementado pela IGR Circuito Veredas, em parceria com o Instituto 
Yara Tupynambá, entidade contratada para sua execução. 

7.2 Os empreendimentos contemplados receberão os seguintes serviços:  
a. Diagnóstico do empreendimento, através de análise segmentada de acordo 

com a área de atuação: meios de hospedagem, agenciamento receptivo, guia 
de turismo, meios de alimentação e produção associada; 

b. Consultoria para plano de ação do empreendimento focado em desempenho 
comercial para melhoria das vendas e gestão financeira para melhoria na 
relação receitas x despesas do empreendimento; 

c. Suporte técnico individual para implementação das ações, com consultores 
especialistas e monitoramento do plano de ação; 

d. Assistência técnica em comunicação e marketing digital; 
e. Realização de curso de fotografia para redes sociais; 
f. Criação de banco de imagens do estabelecimento (fase 2); 
g. Curso e palestra (temas desenho de experiência turística, Marketing Digital no 

Turismo, dentre outros) 
h. Realização de rodadas de negócio para integração dos empresários 

contemplados no projeto; 
7.3 Além dos serviços acima detalhados, alguns empreendimentos do rol de contemplados 

serão selecionadas para receber assistência técnica em desenho de experiências 
turísticas e criação de mapa interativo (para 16 empreendimentos participantes do 
projeto, selecionados a partir de análise técnica ao longo da execução do projeto); 

7.4 O período de execução do projeto “Fortalecimento da Competitividade do Setor Privado 
do Turismo” será de 2021 a 2023. 
 

8. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

8.1 A Comissão de seleção será composta por analistas técnicos do Instituto Yara 
Tupynambá, IGR Circuito Veredas e Vale. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 Os casos omissos no presente edital serão decididos pela IGR Circuito Veredas e/ou pela 
Comissão de Seleção; 

9.2 Os candidatos são responsáveis pela legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público; 

9.3 Para esclarecimentos de dúvidas, entrar em contato com Marcus Vinicius por e-mail: 
veredas@yaratupynamba.org.br ou por telefone/Whatsapp: (31)98103-5656. 

  



 

 

 
 

 
 

 

ERRATA 

RETIFICAÇÃO Nº001/2021 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PARTICIPAÇÃO 
VOLUNTÁRIA NO PROJETO PARA O FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE DO SETOR 
PRIVADO DO TURISMO 

 
A Agência de Desenvolvimento Regional do Circuito Turístico do Vale do Paraopeba, IGR Circuito 
Veredas, em parceria com a Vale, no uso de suas atribuições, e considerando o edital 001/2021, 
resolve tornar pública a retificação do Edital Circuito Veredas 01/2021, de 01/11/2021, nos 
termos abaixo especificados: 
 
ONDE SE LÊ: 

4. DA INSCRIÇÃO 

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no período 25/10/2021 a 05/11/2021. 
 
LEIA-SE: 

4. DA INSCRIÇÃO 

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no período 01/11/2021 a 16/11/2021. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

6. DO RESULTADO 

6.1 O resultado será divulgado pela Associação do Circuito Turístico Veredas do 
Paraopeba e Instituto Yara Tupynambá no dia 16/11/2021, nos endereços 
eletrônicos:  

https://www.circuitoveredasdoparaopeba.org.br 

https://www.facebook.com/circuitoveredas/ 

https://www.yaratupynamba.org.br/seleção-veredas 

  
LEIA-SE: 

6. DO RESULTADO 

6.1 O resultado será divulgado pela Associação do Circuito Turístico Veredas do 
Paraopeba e Instituto Yara Tupynambá no dia 29/11/2021, nos endereços 
eletrônicos:  

https://www.circuitoveredasdoparaopeba.org.br 

https://www.facebook.com/circuitoveredas/ 

https://www.yaratupynamba.org.br/seleção-veredas 
 


