
 
 

 

 

QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS – PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS 

DÚVIDA 

Solicitamos esclarecimento acerca de: 

 15.1.1.4 Comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

b) Comprovação de aptidão técnica pertinente e compatível com as características do objeto da licitação, 

estabelecidas no Edital e seus ANEXOS, por meio da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, 

constando a execução pelo menos 04 (quatro) de eventos simultâneos (endereços diferentes, em mesmas 

datas) 

Quando falam em mesma data, os eventos precisam de fato ter acontecido no mesmo dia? Realização no 

mesmo dia? Ou o período poderia abranger a montagem do evento? Há um período de intervalo pra isso? 

Poderiam nos dar um exemplo de simultaneidade? Há exigência para a data dos eventos? Exemplo: eventos 

realizados há mais tempo, em 2000 por exemplo. 

ESCLARECIMENTO 

Conforme justificativa técnica apresentada nos autos: 

 

          Como a licitação pretendida se dá na forma compartilhada com outros órgãos do município, quais 

sejam: FMC – Fundação Municipal de Cultura, SMC – Secretaria Municipal de Cultura, SMASAC - Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, FMPZ – Fundação de Parques Municipais e 

Zoobotânica, SMDE - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico fica clara a possibilidade de 

atendimento a pelo menos 04 eventos de forma simultânea (endereços diferentes em períodos iguais), sendo 

essencial que a empresa contratada seja capaz de executar o objeto licitado simultaneamente. É 

imprescindível que a empresa contratada consiga atender a pelo menos quatro eventos de forma 

concomitante, não sendo aceitável a simultaneidade em número menor de eventos e em datas/períodos 

diferentes. 

          Importante ressaltar que só a Belotur, durante o período do carnaval 2020, realizou vários eventos 

concomitantes sendo eles: - 01 (um) palco na praça da estação,  02 (dois) palcos nas Regionais - 01 (um) no 

Barreiro e 01 (um) em Venda Nova, 04 (quatro) palcos nas comunidades - Lagoinha, Serra, Confisco e 

Zilah Espósito, Palco Carnavalzinho, Desfile das Escolas de Samba e Blocos Caricato e um total de 396 desfiles 

de Blocos de Rua. 

          Desta feita, entendemos necessária a exigência da comprovação de ter a empresa realizado no mínimo 

de 04 (quatro) eventos simultâneos, ou seja, que tenham sido realizados simultaneamente, na mesma data/ 

período.   

DÚVIDA 

A Virada Cultural de Belo Horizonte, com a realização de eventos simultâneos em toda a cidade (mais de dez 

palcos), vários palcos situados em localidades diferentes e com público circulante superior a 500 mil pessoas 

poderá ser considerada como eventos simultâneos?   

ESCLARECIMENTO 

Desde que atenda as exigências contida no item 15.1.14 e tenha executado no mínimo 04 (quatro) eventos 

simultâneos em endereços diferentes nas mesmas datas com público mínimo de 5.000 pessoas cada, e pelo 

menos um deles com público mínimo de 15 mil pessoas. 

DÚVIDA Existe limitação temporal para a comprovação da realização dos eventos? 

ESCLARECIMENTO 
Não há exigência editalícia de temporalidade, sendo assim deverá ser cumprido a determinação contida na 

alínea b do item 15.1.14.   

DÚVIDA 

O item 25 (Da remuneração) indica que a remuneração da empresa será composta pelo valor total dos 

itens/serviços registrados na ata acrescido do valor referente ao percentual da taxa de administração e o 

pagamento se realizará após entrega da nota fiscal contendo o objeto a que se refere. Indaga-se: 

considerando a subcontratação de serviços, será autorizada a nota de débito com a apresentação de notas 

fiscais emitidas contra a participante e indicação do objeto a fim de se evitar a bi-tributação?   

ESCLARECIMENTO 
Os itens/serviços caso sejam subcontratados pela empresa vencedora da licitação deverão ser emitidas 

contra a empresa vencedora da licitação. Logo, não serão admitidas notas fiscais contra a Belotur. 


