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PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2020 

 

Processo Administrativo 01-123.610/19-06 

OBJETO: Promover Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços, sob demanda, de planejamento, organização, coordenação, execução e ações de patrocínio, 

caracterizados como de maior complexidade, com viabilização de infraestrutura e fornecimento de 

apoio logístico, para atendimento a eventos realizados e/ou apoiados pela Belotur e demais órgãos da 

Prefeitura de Belo Horizonte; 

 

MODALIDADE / FORMA: PREGÃO ELETRÔNICO 

 
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL (valor dos itens a serem contratados + taxa de administração) 

 

CREDENCIAMENTO: Deverá ser efetuado até às 10h do dia 13/05/2020, exclusivamente por meio do 

endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. 

 

PROPOSTAS COMERCIAIS: Serão recebidas até às 10h do dia 13/05/2020, exclusivamente por meio 

endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. 

 

SESSÃO PÚBLICA DE LANCES: Será aberta na internet às 10h do dia 14/05/2020, no endereço 

eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 

 

PRAZO DA DISPUTA: A etapa inicial de recebimento dos lances será encerrada automaticamente após 

10 minutos, podendo ser prorrogado por decisão do pregoeiro, seguindo-se um tempo aleatório de 

até 30 minutos. O sistema emitirá, durante a disputa, aviso alertando para o fechamento iminente do 

pregão. 

 

EMAIL: licitacoes.belotur@pbh.gov.br 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília/ DF. 

 

ESTE PREGÃO ELETRÔNICO SERÁ REALIZADO POR MEIO DO PORTAL DO BANCO DO BRASIL NO 

ENDEREÇO www.licitacoes-e.com.br 

 

CARTILHA DO FORNECEDOR: Deverá ser de conhecimento de todos os licitantes, podendo ser 

impressa por meio do “site” www.licitacoes-e.com.br, pelo link “Introdução às Regras do Jogo”, para 

que não ocorram dúvidas dos procedimentos prévios e durante a sessão pública.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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1. DO PREÂMBULO 

 

1.1. A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – BELOTUR – torna público que 

realizará procedimento licitatório na modalidade pregão, forma eletrônica, em 

conformidade com seu Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC, com a Lei 

Federal nº 13.303/16, nº 10.520/02 e Lei Complementar nº 123/06, a Lei Municipal nº 

10.936/16, os Decretos Municipais nº 12.436/06, nº 12.437/06, 16.535/16, 15.113/13 e nº 

16.538/16 e normas deste instrumento e demais normas legais atinentes à espécie. 

 

2. DO OBJETO 

 

Promover o registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços, 

sob demanda, de planejamento, organização, coordenação, execução e ações de patrocínio, 

caracterizados como de maior complexidade, com viabilização de infraestrutura e fornecimento de 

apoio logístico, para atendimento a eventos realizados e/ou apoiados pela Belotur e demais órgãos da 

Prefeitura de Belo Horizonte, em conformidade com os requisitos e condições deste instrumento e 

seus anexos. 

a) planejamento e organização dos eventos, em conjunto com o Órgão Gerenciador, contendo 

detalhamento do plano de trabalho e estratégia; 

b) assessoria em todas as fases do evento, com profissionais especializados; 

c) identificação de público-alvo e sugestão de parceiros estratégicos para eventos promovidos pelo 

Órgão Gerenciador, com o objetivo de consolidar a proposta do evento; 

d) identificação de características regionais e locais e as relativas a protocolo, que auxiliem na 

elaboração do formato e temas dos eventos, incluindo levantamento de dados regionais relevantes 

a serem levados em consideração na preparação do evento; 

e) elaboração de planejamento operacional dos eventos; 

f) organização, execução e acompanhamento da preparação e desmontagem da infraestrutura física 

e logística para a realização dos eventos; 

g) elaboração de relatórios, anais, sumários e outros, decorrentes dos eventos realizados; 

h) monitoramento e medição dos resultados, tanto dos prestadores dos atendimentos, quanto de 

diversos aspectos dos eventos, de acordo com o interesse do Órgão Gerenciador; 

i) aluguel de espaços  para a realização dos eventos, se houver solicitação específica do Órgão 

Gerenciador;  

j) aluguel de estruturas, mobiliário e complementos necessários para montagem e instalação de 

espaços em feiras e/ou eventos, com o fornecimento de apoio logístico para estandes, 

compreendendo a criação de layout, projetos arquitetônicos, cenografia, contratação e serviços de 

montagem de feiras e eventos; 

k) serviços de apoio aos participantes dos eventos como secretária executiva, receptivo, serviço de 

transporte (produtos e pessoas), saúde (serviço médico e paramédico), tradutores, manobristas, 

limpeza e segurança; 

l) fornecimento de alimentação, bebidas e respectivos acessórios; 

m) desenvolvimento e assessoria na execução de projetos de montagem arquitetônica, cenográfico e 

decoração de estandes para feiras e eventos com a participação da Belotur e/ou Secretaria/Órgão 

demandante;  

n) fornecimento de material de consumo de escritório para os eventos; 
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o) fornecimento de serviços de decoração e programação visual; 

p) fornecimento de materiais e profissionais para realização de atividades recreativas e artísticas para 

os eventos; 

q) fornecimento de  materiais de apoio  (tais como: camisetas, sacolas, aventais e pastas) específicos  

para os eventos; 

r) locação de veículos (automóveis, vans, ônibus, micro-ônibus e similares, com   ou sem motoristas); 

s) produção e distribuição de peças de comunicação relacionadas aos patrocínios, com utilização de 

agências de propaganda contratadas pelo Órgão Gerenciador; 

t) coordenação e execução do todo ou parte de eventos patrocinados pelo Órgão Gerenciador. 

2.1.1. O Sistema de Registro de Preços será adotado conforme situações previstas 

no Art. 6º do Decreto Municipal 16.538/2019 e art. 27 do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da Belotur.  

 

2.2. A prestação de serviços ocorrerá conforme especificações e condições estabelecidas no 

Termo de Referência – ANEXO I deste edital, de acordo com a efetiva necessidade da 

BELOTUR e demais órgãos participantes da PBH, no prazo de 12 horas a partir da solicitação.  

 

2.3. Órgão GESTOR: BELOTUR – Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte SA  

 

2.4. Órgãos participantes: 

 

 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 

 

2.5. Os quantitativos estimados para a consecução do objeto constam da planilha anexo II deste 

edital. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES/RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES 

 

3.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 

condição de segurança - criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

 

3.2. Os trabalhos serão conduzidos por empregado da BELOTUR, denominado pregoeiro, 

mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o endereço 

eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. As despesas decorrentes das contratações futuras estimadas no Termo de Referência serão 

acobertadas por dotação(ões) orçamentária(s) indicadas quando do atendimento à 

demanda. 

 

http://www.licitacoes-e.com.br./
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5. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS 

 

5.1. Os pedidos de esclarecimentos e/ou questionamentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser apresentados no prazo de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente via internet, por meio do endereço 

www.licitacoes-e.com.br, ou ainda no pelo e-mail: licitacoes.belotur@pbh.gov.br.  

 

5.2. As respostas aos questionamentos e/ou esclarecimentos formalizados serão respondidas 

pelo mesmo canal utilizado pelo interessado e também poderão ser acessadas por todos os 

licitantes no Portal da PBH – www.pbh.gov.br/belotur após decorrido o prazo descrito no 

subitem 5.1. 

 

6. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

6.1. Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão, até 2 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio do endereço eletrônico 

http://licitacoes-e.com.br ou pelo e-mail licitações.belotur@pbh.gov.br,  que serão 

respondidas pela BELOTUR em até 24 (vinte e quatro) horas ou ser suspenso o certame 

licitatório. 

 

6.2. Não será acolhida impugnação fora do prazo estabelecido. 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS 

 

7.1. Poderão participar deste procedimento os interessados que atenderem a todas as exigências 

contidas neste Edital e seus anexos. 

 

7.2. Poderão participar desta licitação empresas categorizadas como ORGANIZADORAS DE 

EVENTOS, de acordo com a Lei Federal nº 11.771/2008. 

7.2.1.1. Conforme a Lei Federal nº 11.771 de 17/09/2008, compreendem-se por 

"Organizadoras de Eventos” as empresas que têm por objeto social a prestação de 

serviços de gestão, planejamento, organização, promoção, coordenação, 

operacionalização, produção e assessoria de eventos. 

 

7.3. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados que se 

enquadrarem em quaisquer das situações a seguir: 

a) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município; 

b) tenham sido declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo; 

c) estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação; 

d) constituídas sob qualquer forma de consórcio; 

e) demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. 

7.4. A observância das vedações do subitem 7.3 é de inteira responsabilidade do LICITANTE que, 

pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
http://www.pbh.gov.br/belotur
http://licitacoes-e.com.br/
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8. DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL 

 

8.1. Os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de identificação e senha 

pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A sediadas no país. 

 

8.2. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 

salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa devidamente 

justificada do Banco do Brasil S/A.  

 

8.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada, não cabendo ao Banco do Brasil S/A ou ao Município de Belo Horizonte a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por 

terceiros. 

 

8.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal pelos atos praticados e na presunção de capacidade técnica e 

habilitatória para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  

 

9. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

9.1. O acesso deve ser feito na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso 

Identificado”. 

 

9.2.  A participação no pregão se dará por meio de digitação da chave de identificação e da 

senha pessoal do representante credenciado e do subsequente encaminhamento da 

proposta de preços até a data e horário limite estabelecidos para abertura das propostas. 

9.2.1. O licitante deverá obrigatoriamente identificar o segmento da empresa, 

ficando responsável pela legitimidade e veracidade dessa informação, sob pena de 

aplicação da penalidade prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002. 

 

9.3. O acesso à sala de disputa deve ser feito na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, 

opção “Sala de Disputa”. 

 

9.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o processo 

do pregão, desde a publicação até a homologação, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda de negócios diante de sua desconexão ou da inobservância de qualquer mensagem 

emitida pelo sistema ou pelo pregoeiro, bem como da perda do direito ao benefício previsto 

na Lei Complementar nº 123/06. 

9.4.1. Havendo desconexão do pregoeiro por prazo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão será suspensa e reiniciada somente após comunicação eletrônica aos 

participantes. 

 

9.5. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste Edital. O licitante será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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e verdadeiras suas propostas e lances. 

9.6. O licitante deverá adotar como referência para sua proposta as informações constantes no 

presente Edital e seus anexos. 

 

9.7. Quando do lançamento da proposta, por meio do sistema eletrônico, o licitante deverá 

lançar o VALOR GLOBAL PARA TODO O SERVIÇO (valor dos itens a serem contratados + taxa 

de administração), com duas casas decimais após a vírgula, conforme anexo III deste edital. 

9.7.1. No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, 

fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 

objeto do presente pregão. 

9.7.2. É vedada a identificação do licitante em qualquer campo ou anexo quando 

do preenchimento da proposta eletrônica, sob pena de desclassificação imediata. 

9.7.3. Conforme descrito no ANEXO III deste Edital, o percentual máximo da taxa de 

administração é 21,83% (vinte e um vírgula oitenta e três porcento). 

 

9.8. Aplicam-se aos serviços todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. 

 

9.9. É vedada a participação de um mesmo procurador como representante de licitantes 

diferentes. 

 

9.10.  Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

apresentada. 

 

10. DA CONDUÇÃO DO CERTAME 

 

10.1.  O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

a) coordenar o procedimento licitatório; 

b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas relativas ao Edital; 

c) abrir e conduzir a sessão pública na INTERNET; 

d) abrir as propostas comerciais, examiná-las e classificá-las para a disputa de lances; 

e) conduzir a etapa de lances; 

f) julgar a proposta e a habilitação do arrematante; 

g) receber, examinar e decidir recurso, encaminhando-o à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão; 

h) declarar o vencedor do certame; 

i) adjudicar o objeto, exceto quando, havendo recurso, mantiver a sua decisão, hipótese em que 

a adjudicação será feita por autoridade superior; 

j) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior para  homologação. 

 

10.2.  Todas as ações do pregoeiro serão formalizadas via Sistema Eletrônico. 

 

11. DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

11.1.  A Proposta Comercial contendo o VALOR GLOBAL (valor dos itens a serem 
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contratados + taxa de administração),  deve ser enviada eletronicamente, até o dia e hora 

indicados no preâmbulo deste Edital, por meio do endereço eletrônico www.licitacoes-

e.com.br, sendo vedada a identificação do licitante em qualquer campo ou anexo quando do 

preenchimento nesta etapa, na forma do anexo III deste edital. 

11.1.1. Para fins de classificação das propostas na sessão de lances, será considerado o 

MENOR VALOR GLOBAL (valor total dos itens a serem contratados + taxa de 

administração). 

 

11.2.  O valor global máximo da proposta (valor dos itens a serem contratados + taxa de 

administração) não poderá exceder a: R$252.528.595,79 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS 

MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, 

SETENTA E NOVE CENTAVOS) , sob pena de desclassificação. 

11.2.1. Os valores dos itens ofertados deverão ser iguais ou inferiores ao 

respectivo valor de referência, conforme descritos no anexo III. 

11.2.2. O percentual da taxa de administração ofertada deverá ser igual ou inferior 

à taxa de administração de refêrencia, conforme descritos no anexo III, qual seja, 

21,83% (vinte e um vírgula oitenta e três porcento). 

 

11.3. Nos valores propostos, deverão ser consideradas todas as despesas, tais como, 

tributos, tarifas, encargos sociais, trabalhistas, insumo, contribuições ou obrigações 

decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária incidente sobre o serviço, frete, 

seguros, garantia e, ainda, quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 

objeto do pregão. 

 

11.4. A Proposta Comercial (anexo III - planilha .xlsx) com o valor global correspondente 

DEVERÁ ser anexada em arquivo único, sendo vedada a identificação do licitante em 

qualquer campo ou anexo quando do preenchimento nesta etapa. 

11.4.1. A extensão do arquivo deverá ser no seguinte formato:  Zipfile (.zip), ou seja, a 

planilha (.xlsx) deverá ser compactada para efetiva inserção. 

 

11.5. O licitante poderá retirar ou substituir a proposta comercial anteriormente 

apresentada até o prazo final para acolhimento de propostas no endereço eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br; 

11.5.1. Caso haja a substituição da Proposta Comercial anexada inicialmente, a nova Proposta 

Comercial deverá ser novamente digitada, sob pena de desclassificação. 

 

11.6. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste Edital. O licitante é responsável por todas as 

transações, assumindo como firmes e verdadeiras suas, as propostas de lances. 

 

12. DOS PROCEDIMENTOS 

 

12.1. A sessão pública do pregão eletrônico terá início a partir do horário previsto neste 

Edital, com abertura das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar a 

aceitabilidade das mesmas ou desclassificá-las no caso de não atenderem às exigências do 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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instrumento convocatório.  

12.1.1. O licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedido de participar da sessão 

pública de lances, podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a 

declaração do vencedor do certame, conforme o item 17 deste Edital. 

12.2. Classificadas as propostas, será aberta a etapa competitiva, quando os licitantes 

deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance 

ofertado, o participante será imediatamente informado de seu recebimento e dos 

respectivos registros de horário e valor. 

12.2.1. O acesso à sala de disputa deverá ser feito na página inicial do endereço eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br, opção “Sala de Disputa”. 

 

12.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 

seguintes condições: 

12.3.1. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema; 

12.3.2. No caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e registrado 

em primeiro lugar; 

12.3.3. Os lances a serem ofertados devem corresponder ao VALOR GLOBAL (valor dos itens 

a serem contratados + taxa de administração). 

 

12.4. Assim que o lance for acatado, ele ficará registrado no sistema, vedado a desistência, 

salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

12.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

12.6. Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado em tempo real, do 

valor do menor lance registrado por participante, vedada a identificação do detentor do 

lance. 

 

12.7. Na sessão púbica de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante 

que der causa a preço incompatível ou manifestamente inexequível, este poderá, 

motivadamente, ser excluído do sistema. 

 

12.8. A sessão pública de lances do pregão será composta de duas etapas, sendo a primeira 

encerrada após o tempo predeterminado, podendo este ser prorrogado a critério do 

pregoeiro, resguardado o tempo mínimo de 10 minutos, e a segunda aleatória determinada 

pelo sistema, consistindo em um tempo de até 30 (trinta) minutos. 

 

12.9. A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço 

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 

12.10. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o sistema indicará o licitante 

arrematante, detentor do menor preço global. 

12.10.1. O pregoeiro poderá solicitar a demonstração da exequibilidade da proposta 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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após o término da fase competitiva. 

 

12.11.Ocorrendo a situação de empate prevista nos artigos 44 e 45 da Lei nº 123/06, após a 

disputa de cada lote, o Sistema Eletrônico possibilitará, automaticamente, a condução pelo 

pregoeiro dos procedimentos para obtenção dos benefícios previstos. 

 

12.11.1.  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas eletrônicas 

apresentadas pelos beneficiários da Lei Complementar 123/06 sejam iguais ou até 5% 

(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, que não tiver sido 

apresentada por empresa beneficiária. 

  

12.12.Nas hipóteses de desclassificação ou inabilitação do então arrematante, o pregoeiro 

verificará a ocorrência de nova situação de empate, assegurando a preferência de 

contratação para os beneficiários da Lei Complementar nº 123/2006, procedendo da 

seguinte forma: 

12.12.1. A Convocação para realização de sessão pública, eletrônica, via chat de mensagem 

com antecedência mínima de 01 (uma) hora, onde será concedido ao beneficiário 

mais bem classificado, oportunidade de exercer o seu direito de preferência, no prazo 

máximo de 5 (cinco) minutos, apresentando proposta de preço inferior à atual, 

ofertada por empresa que não esteja enquadrada como beneficiária. Tal proposta 

deverá ser apresentada no prazo e limites estabelecidos pelo pregoeiro. 

12.12.2. A não apresentação de proposta no prazo estipulado na sessão pública implicará na 

decadência do direito conferido pela Lei Complementar nº.123/2006, sendo 

convocadas as empresas remanescentes que porventura se enquadrem na mesma 

situação, respeitada a ordem de classificação das propostas, para o exercício do 

mesmo direito, observado o procedimento previsto na alínea anterior. 

 

12.13.Na hipótese de não ocorrência de lances durante a sessão e caso haja igualdade dos valores 

das propostas apresentadas será realizado sorteio para classificação das propostas, 

observando-se na sequência o direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

12.14.Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante melhor 

classificado para que seja obtido menor valor, sendo essa negociação realizada no campo 

próprio para troca de mensagens exclusivamente por meio eletrônico www.licitacoes-

e.com.br 

12.14.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

12.15.Se a proposta ou o lance de menor valor - MENOR VALOR GLOBAL (valor dos itens a serem 

contratados + taxa de administração), não for aceitável, o pregoeiro examinará a proposta 

ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda ao presente edital, podendo negociar com 

o licitante para obter proposta de menor valor. 

12.15.1. O(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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ofertados.  

 

12.16.Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado 

vencedor e após o transcurso do prazo recursal será adjudicado o objeto do certame. 

 

13. DA PROPOSTA AJUSTADA A SER INSERIDA NO SISTEMA APÓS A SESSÃO PÚBLICA DE LANCES 

 

13.1. Encerrada a sessão pública de lances, o Pregoeiro solicitará ao licitante o envio da Proposta 

ajustada, conforme Modelo de Proposta – ANEXO IV desse edital juntamente com a planilha 

Anexo III, no formato xls ou xlsx (excel). 

13.1.1. A extensão dos arquivos deverá ser no seguinte formato:  Zipfile (.zip), ou seja, 

a planilha (xlsx) deverá ser compactada para efetiva inserção. 

13.1.1.1. A proposta ajustada, juntamente com a planilha devem ser encaminhada no 

prazo determinado pelo pregoeiro, sendo assegurado ao licitante o prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas, por meio do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.  

13.1.1.2. Os valores unitários contidos na proposta ajustada deverão ser iguais ou 

menores que os apresentados na proposta inicial. 

13.1.1.3. O percentual da taxa de administração contida na proposta ajustada deverá 

ser igual ou menor que o apresentado na proposta inicial. 

13.1.2.  Será desclassificada a proposta que: 

13.1.2.1. Não atenda as especificações, os prazos e as condições definidos neste Edital; 

13.1.2.2. Contenha vícios insanáveis; 

13.1.2.3. Apresente preço e/ou vantagem baseados em outras propostas; 

13.1.2.4. Apresente preço manifestamente inexequível, assim considerado aqueles que 

não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que 

comprove que os custos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes 

de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do edital, ou não 

tenha sua exequibilidade demonstrada, quando e caso exigido pela Empresa 

Municipal de Turismo de Belo Horizonte - BELOTUR; 

13.1.2.5. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, 

disponível em tempo real para todos os licitantes. 

13.2. O prazo estipulado no subitem 13.1.1.1. poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo 

licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Administração. 

 

14. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA (HABILITAÇÃO E PROPOSTA) 

 

14.1. Os documentos exigidos neste Edital (Proposta Ajustada, Planilha de Valores dos 

itens a serem registrados e Documentos de Habilitação) deverão ser enviados no prazo de 

até 02 (dois) dias úteis da convocação do pregoeiro para tal procedimento 

 

14.2. A documentação e proposta ajustada deverão ser encaminhados em envelope 

lacrado, A/C da Gerência de Licitação, por meio de correios ou outro serviço regulamentado 

de entrega que possibilite o rastreamento da encomenda, para a BELOTUR - Rua Dos Carijós, 

166 - Terreo, Centro - Belo Horizonte/MG, e contendo em sua parte externa, etiqueta com as 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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informações abaixo:  

 

           

 

 

 

 

 

 
14.2.1  O comprovante de postagem contendo o código de rastreamento do objeto deverá 

ser encaminhado para o e-mail: licitacoes.belotur@pbh.gov.br. 

14.2.2 Quando necessário, o Pregoeiro solicitará o envio da documentação por meio 

eletrônico. 

 

14.3.  A Proposta ajustada impressa deverá ser apresentada conforme Modelo de Proposta 

- ANEXO IV do edital, em uma via, preferencialmente com suas páginas numeradas e 

rubricadas, e a última assinada pelo representante legal do licitante, sem emendas, 

acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de 

desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais falhas não impedirem a exata compreensão 

de seu conteúdo e deverá conter: 

14.3.1 Razão Social, nº do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante; 

14.3.2 Modalidade e número da licitação; 

14.3.3 Descrição sucinta da prestação do serviço, conforme este Edital e seus anexos; 

14.3.4 Valor global do serviço (valor dos itens a serem contratados + taxa de administração), 

discriminando o valor unitário de cada item a ser fornecido e taxa de administração, 

conforme planilha Anexo II. 

14.3.4.1 O valor unitário deve ser apresentado em moeda nacional, em 

algarismo com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

14.3.4.2 O valor global deve ser apresentado em moeda nacional, em 

algarismo e por extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais após a 

vírgula. 

14.3.4.3  Os valores unitários contidos na nova proposta deverão ser iguais ou 

menores que os apresentados na proposta inicial. 

14.3.4.4 O percentual da taxa de administração contida na nova proposta 

deverá ser igual ou menor que o apresentado na proposta inicial. 

14.3.5 Declaração de validade da proposta de 90 (noventa) dias, contados da assinatura. 

 

14.4  Juntamente com a proposta ajustada, deverão ser entregues os seguintes documentos, 

sob pena de desclassificação: 

 

14.4.1 Planilha de itens a anexo III; 

14.4.2 Declaração de que o Proponente possui todas as condições para habilitação nesta 

licitação, nos termos do que dispõe o inciso VII do art. 4º da Lei 10.520 de 17 de 

Julho de 2002; 

14.4.3 Declaração de que a Proponente tem ciência de todas as condições, 

À EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE SA – BELOTUR  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA AJUSTADA 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2020  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 01-123.610/19-06 
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL ECNPJ) 
REPRESENTANTE LEGAL:  

mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
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especificações e exigências constantes neste Edital; 

14.4.4 Declaração de que no preço proposto encontram-se incluídos todos os tributos, 

encargos sociais, trabalhistas, valor da prestação de serviço de organização e 

quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente 

licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente do PROPONENTE 

vencedor; 

14.4.5 ANEXO V – Declaração de Elaboração Independente de Proposta de Preços, 

emitida pelo representante legal da empresa participante da licitação, detentor 

de plenos poderes e informações para firmá-la; 

14.4.6 ANEXO VI – Declaração de licitante beneficiário da Lei Complementar 123/06, se 

for o caso; 

 

14.5 Após o término da fase competitiva, o pregoeiro poderá solicitar a demonstração da 

exequibilidade da proposta. 

 

14.6 A documentação de Habilitação encaminhada pelo licitante arrematante será 

disponibilizada aos licitantes participantes no portal de licitações wwwl.licitacoes-e.com.br. 

 

14.7 O prazo estipulado no subitem 14.1. poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo 

licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Administração. 

 

14.8 A ausência da apresentação da documentação impressa, no prazo estabelecido no 

subitem 14.1 do Edital, implicará na desclassificação do licitante, salvo se o prazo tiver 

sido prorrogado nos termos do item anterior. 

 

15 DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 

15.1 Será considerado habilitado, o licitante que atender ao disposto abaixo: 

15.1.1 Se cadastrado no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município – 

SUCAF: 

a) Com situação regular e habilitado na linha de serviço compatível com o objeto licitado, 

deverá apresentar ao pregoeiro a documentação prevista nos subitens 15.1.1.1 a 

15.1.1.4 deste Edital; 

b) Com documentação vencida, mas habilitado na linha de serviço compatível com o objeto 

licitado, deverá apresentar ao pregoeiro o(s) documento(s) regularizador(es) e a 

documentação prevista nos subitens 15.1.1.1 a 15.1.1.4 deste Edital; 

c) Com situação regular, mas não habilitado na linha de serviço compatível com o objeto 

licitado, deverá apresentar ao pregoeiro os documentos exigidos nos subitens 15.1.1.1 a 

15.1.1.4 deste Edital. Neste caso, o documento previsto no subitem 15.1.1.2 será 

analisado pelo(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio para verificar a compatibilidade da 

linha de serviço descrita no objeto social. 

15.1.1.1 Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo, na condição de aprendiz, a partir de 
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14 (quatorze) anos e de que não adota relação trabalhista caracterizando trabalho 

forçado ou análogo a trabalho escravo. 

 

Quadro 01 – Modelo (sugerido) de Declaração – Subitem 15.1.1. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.1.2 Cópia autenticada do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

em se tratando de sociedades comerciais, devidamente registrado e 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, quando se 

tratar de sociedade por ações. 

 

Observação: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, o documento de constituição da empresa, acompanhado da(s) última(s) 

alteração(ões) referente(s) à natureza das atividades comerciais e à Administração da 

empresa, ou a última alteração consolidada. 

 

15.1.1.3 COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que demonstrem a 

situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancete ou 

balanços provisórios. 

a1) Será considerado aceito, na forma da lei, o balanço patrimonial assim 

apresentado: 

I) Para Sociedades Anônimas, cópia autenticada da publicação do 

Balanço em Diário Oficial ou jornal de grande circulação da sede do 

licitante; 

II) Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas do Balanço 

DECLARAÇÃO 
 

Ao Pregoeiro da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S.A – BELOTUR 
 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-123.610/19-06 
 

[Razão Social do licitante], CNPJ nº __________________DECLARA, sob as penas da Lei, que:  
 
- não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição da República de 
1988. 
 
- não adota relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou análogo a trabalho escravo, nos 
termos dispostos nas Leis nº 9.777, de 30 de dezembro de 1.998, nº 10.803, de 11 de dezembro de 2.003 
e Lei Complementar Federal nº 75, de 20 de maio de 1.993. 
 

____________________, _____ de _______________ de 2020. 
 

Assinatura do representante legal da empresa.  
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Patrimonial e a demonstração do resultado do último exercício social, 

com os respectivos termos de abertura e de encerramento registrados 

na Junta Comercial ou Cartório; 

III) As empresas com menos de 01(um) ano de existência, que ainda 

não tenham Balanço de Final de Exercício, deverão apresentar 

Demonstrações Contábeis na forma da lei envolvendo seus direitos, 

obrigações e patrimônio líquidos relativos ao período de sua 

existência. 

a.2) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do último 

exercício social deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

a3) Apresentar o cálculo dos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente 

(LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, independentemente da 

apresentação do balanço patrimonial, sendo considerada habilitada a empresa 

que apresentar resultado igual ou maior do que 1 (um), em todos os índices 

aqui mencionados: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

LC = Ativo Circulante 

   Passivo Circulante 

 

a4) Apresentar comprovação de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de 

Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, R$1.000.000,00 

(hum milhão de reais). 

b) Reserva-se ao pregoeiro o direito de efetuar os cálculos, caso o memorial dos 

cálculos dos índices não seja apresentado. 

 

15.1.1.4 Comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Comprovação de cadastro, válido e vigente, no Ministério do Turismo, categoria 

"Organizadoras de Eventos” e “Infraestrutura de Apoio a Eventos”, na forma e 

nas condições fixadas pela Lei Federal no. 11.771 de 17/09/2008 e legislação 

complementar. 

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), que contemplem pelo menos: palco, sonorização, iluminação, 

decorações, eletricistas, limpeza, organização/produção e banheiros químicos, 

emitidas em nome da Licitante, qualificada como Empresa adjudicatária, com 

público mínimo de 5.000 pessoas cada, e pelo menos um dos eventos, com 

público mínimo de 15 mil pessoas. Os atestados deverão conter: 

b1) Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, 

endereço, telefone); 
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b2) Local e data de emissão; 

b3) Nome, cargo, telefone, e-mail e assinatura do responsável pela veracidade 

das informações; 

c) O Pregoeiro poderá solicitar, caso julgue necessário, todas as informações 

pertinentes à comprovação da legitimidade do(s) atestado(s) fornecido(s), 

devendo a licitante apresentar, dentre outros documentos, cópia do contrato 

que deu suporte à contratação, endereço atual da adjudicatária e local em que 

foram prestados os serviços. 

d) Comprovante de Registro da Empresa e dos seus Responsáveis Técnicos na 

entidade profissional competente, no caso, o CRA - Conselho Regional de 

Administração, em conformidade com o disposto no Acórdão nº 01/2003 – CFA 

- Plenário, do Conselho Federal de Administração, de 11 de dezembro de 2003, 

que “tornou obrigatório, nos termos do art. 15 da Lei nº 4.769/65 e Lei nº 

6.839/80, o registro das empresas prestadoras de serviços de “Organização e 

Realização de Eventos”. 

d1) Em caso de registros de outro estado, a empresa e/ou o profissional 

deverá(ão) apresentar registro secundário no estado de Minas Gerais, quando 

da assinatura da ata de registro de preços, conforme previsto nas legislação do 

CFA/CRAS’s 

 

15.1.2 Se não cadastrado no SUCAF, deverá apresentar toda a documentação 

relacionada abaixo: 

15.1.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro comercial, em caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, em se tratando de 

sociedades comerciais, devidamente registrado e acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores, quando se tratar de sociedade por ações; 

c) Inscrição do ato constitutivo em cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no 

caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

Observações: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, o documento de constituição da empresa, acompanhado 

da(s) última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza das atividades comerciais e à 

Administração da empresa, ou a última alteração consolidada. 

15.1.2.1.1 Para os documentos previstos no subitem 15.1.2.1, será analisada 

pelo(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio a compatibilidade da linha de 

serviço descrita no objeto social com o serviço objeto desta licitação. 

15.1.2.2  REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de Inscrição e da Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ; 

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e 

Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

c) Certificado de Regularidade relativa à Seguridade Social e perante o Fundo de 
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Garantia por Tempo de Serviços (FGTS); 

d) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452/1943. 

15.1.2.2.1 A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser 

efetuada mediante a apresentação das competentes certidões 

negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.  

15.1.2.2.2 No município de Belo Horizonte, a emissão da Certidão de Quitação 

Plena se dá por meio de dois procedimentos:  

1º) Emissão do "DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO"  

2º) Autenticação do “DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO”  

*A Certidão de Quitação Plena de Belo Horizonte somente terá 

validade após ser emitida a certidão de quitação plena com os dizeres 

"CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE". Esta autenticação é feita na 

mesma página do Portal da PBH no ícone autenticação -

http://cndonline.siatu.pbh.gov.br/ - nos termos do Decreto 

15.927/2015". 

15.1.2.3  COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio da pessoa física. 

a1) Na hipótese em que a certidão para recuperação judicial ou extrajudicial for 

positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento, 

pelo juízo competente do plano de recuperação em vigor; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que demonstrem a 

situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancete ou 

balanços provisórios. 

b1) Será considerado aceito, na forma da lei, o balanço patrimonial assim 

apresentado: 

I) Para Sociedades Anônimas, cópia autenticada da publicação do 

Balanço em Diário Oficial ou jornal de grande circulação da sede do 

licitante; 

II) Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas do Balanço 

Patrimonial e a demonstração do resultado do último exercício social, 

com os respectivos termos de abertura e de encerramento registrados 

na Junta Comercial ou Cartório; 

III) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda 

não tenham Balanço de Final de Exercício, deverão apresentar 

Demonstrações Contábeis na forma da lei envolvendo seus direitos, 

obrigações e patrimônio líquidos relativos ao período de sua 

existência. 

b.2) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do último 

exercício social deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 



 

17 

 

b3) Apresentar o cálculo dos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente 

(LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, independentemente da 

apresentação do balanço patrimonial, sendo considerada habilitada a empresa 

que apresentar resultado igual ou maior do que 1 (um), em todos os índices 

aqui mencionados: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

LC = Ativo Circulante 

   Passivo Circulante 

 

b4) Apresentar comprovação de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de 

Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, R$1.000.000,00 

(hum milhão de reais). 

c) Reserva-se ao pregoeiro o direito de efetuar os cálculos, caso o memorial dos 

cálculos dos índices não seja apresentado. 

 

15.1.2.4  COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Comprovação de cadastro, válido e vigente, no Ministério do Turismo, categoria 

"Organizadoras de Eventos” e “Infraestrutura de Apoio a Eventos”, na forma e 

nas condições fixadas pela Lei Federal no. 11.771 de 17/09/2008 e legislação 

complementar. 

 

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 de  

pelo menos 04 (quatro) eventos simultâneos (endereços diferentes, em 

mesmas datas), que contemplem pelo menos: palco, sonorização, iluminação, 

decorações, eletricistas, limpeza, organização/produção e banheiros químicos, 

emitidas em nome da Licitante, qualificada como Empresa adjudicatária, com 

público mínimo de 5000 pessoas cada, e pelo menos um dos eventos, com 

público mínimo de 15 mil pessoas. Os atestados deverão conter: 

b1) Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, 

endereço, telefone); 

b2) Local e data de emissão; 

b3) Nome, cargo, telefone, e-mail e assinatura do responsável pela veracidade 

das informações; 

c) O Pregoeiro poderá solicitar, caso julgue necessário, todas as informações 

pertinentes à comprovação da legitimidade do(s) atestado(s) fornecido(s), 

devendo a licitante apresentar, dentre outros documentos, cópia do contrato 

que deu suporte à contratação, endereço atual da adjudicatária e local em que 

foram prestados os serviços. 

d) Comprovante de Registro da Empresa e dos seus Responsáveis Técnicos na 

entidade profissional competente, no caso, o CRA - Conselho Regional de 
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Administração, em conformidade com o disposto no Acórdão nº 01/2003 – CFA 

- Plenário, do Conselho Federal de Administração, de 11 de dezembro de 2003, 

que “tornou obrigatório, nos termos do art. 15 da Lei nº 4.769/65 e Lei nº 

6.839/80, o registro das empresas prestadoras de serviços de “Organização e 

Realização de Eventos”. 

d1) Em caso de registros de outro estado, a empresa e/ou o profissional 

deverá(ão) apresentar registro secundário no estado de Minas Gerais, quando 

da assinatura da ata de registro de preços, conforme legislação do CFA/CRA’s. 

e) Declaração formal da licitante de que possui instalações adequadas, 

apresentando a relação dos bens disponíveis para a execução do contrato. 

f) Declaração (apenas para as empresas sediadas fora de Belo Horizonte - MG), 

informando que caso seja declarada vencedora da licitação, implantará em Belo 

Horizonte - MG, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

início da vigência do contrato, filial ou representação dotada de infraestrutura 

adequada, com recursos humanos qualificados e materiais, necessários e 

suficientes para a prestação dos serviços a serem contratados. 

 

15.1.2.5 Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo, na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos e de que não adota relação 

trabalhista caracterizando trabalho forçado ou análogo a trabalho escravo. 

 

Quadro 01 – Modelo (sugerido) de Declaração – Subitem 15.1.2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

estar em nome do licitante, excetuando aqueles que por sua natureza serão de 

responsabilidade de terceiros, devendo ser observado: 

 

DECLARAÇÃO 
 
Ao Pregoeiro da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S.A – BELOTUR 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-123.610/19-06 
 
[Razão Social do licitante], CNPJ nº __________________DECLARA, sob as penas da Lei, que:  
 
- não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição da República de 1988. 
 
- não adota relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou análogo a trabalho escravo, nos termos 
dispostos nas Leis nº 9.777, de 30 de dezembro de 1.998, nº 10.803, de 11 de dezembro de 2.003 e Lei 
Complementar Federal nº 75, de 20 de maio de 1.993. 
 
____________________, _____ de _______________ de 2020 
 
Assinatura do representante legal da empresa.  
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a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da mesma; 

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles que, comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 

 

15.3  Para fins de habilitação, os documentos que não possuírem prazo de validade deverão 

possuir data de emissão de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a 

data de abertura do pregão. 

15.3.1 Não se enquadram no subitem 15.3 os documentos que, pela própria natureza, não 

apresentam prazo de validade, inclusive quanto aos atestados de capacidade técnica. 

 

15.4  As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

15.4.1  Para efeito da comprovação referida no subitem acima poderá ser admitida a certidão 

constante do CRC – Certificado de Registro Cadastral/SUCAF. 

 

15.5 Para efeito do julgamento da habilitação, o pregoeiro considerará como referência para a 

validação dos documentos a data da abertura das propostas, salvo na ocorrência do previsto 

no § 1º do art. 43 da LC nº 123/06. 

 

15.6 A regularidade da situação do licitante no SUCAF será confirmada por meio de consulta on-

line ao sistema correspondente. Procedida à consulta, serão impressos relatórios de 

situação de cada participante. 

 

15.7 Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação:  

15.7.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 

comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 

respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei nº 5.764 

de 1971;  

15.7.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI;  

15.7.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 

prestação do serviço;  

15.7.4 O registro previsto na Lei nº 5.764/71, art. 107;  

15.7.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados 

que executarão o contrato;  

15.7.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 

a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que aprovou; c) 

regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais 

de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de 

presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas 

reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a 

contratar o objeto da licitação. 

15.7.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art.112 da Lei 
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nº 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 

pelo órgão fiscalizador.  

 

15.8 Os documentos exigidos nos subitens acima deverão ser encaminhados em original ou cópia 

autenticada por cartório competente ou pelo(a) Pregoeiro(a) ou, ainda, por sua respectiva 

equipe de apoio, sendo necessária a apresentação da cópia e do documento original. 

15.8.1 Serão aceitas somente cópias legíveis; 

15.8.2 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

15.8.3 Serão aceitos documentos autenticados digitalmente por Juntas Comerciais, desde 

que seja possível a sua validação através de acesso a website. 

 

16 DO JULGAMENTO 

 

16.1 O critério de julgamento das propostas será o de MENOR VALOR GLOBAL (valor total dos 

itens a serem contratados + taxa de administração), observados os quantitativos, as 

especificações e demais condições definidas neste Edital e seus anexos. 

 

16.2 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o(a) Pregoeiro(a) 

examinará a aceitabilidade da proposta ofertada pelo arrematante quanto ao objeto e valor, 

decidindo motivadamente a respeito. 

16.2.1 O(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços 

ofertados. 

 

16.3 Havendo apenas uma oferta, desde que atenda a todos os termos deste Edital e que seu 

preço seja compatível com o valor praticado no mercado, esta poderá ser aceita. 

 

16.4 Sendo aceita a proposta de menor valor, será avaliada a documentação de habilitação, 

conforme item 15 e subitens seguintes deste Edital. Constatado o atendimento pleno às 

exigências deste Edital, o arrematante será declarado vencedor e, após o transcurso do 

prazo para recurso, será adjudicado o objeto, nos termos da legislação aplicável e condições 

deste Edital. 

16.4.1 Será declarado vencedor do processo licitatório, o licitante que atender a todas as 

exigências contempladas no Instrumento Convocatório e que apresentar o MENOR 

VALOR GLOBAL.  

 

16.5 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências para habilitação, 

o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

 

16.6 Após a declaração do vencedor e havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, será assegurado à ME ou EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da mesma. 

16.6.1 A prorrogação do prazo para a regularização fiscal prevista no subitem 16.6 dependerá 

de requerimento pelo interessado, devidamente fundamentado, dirigido a(o) 

Pregoeiro(a). 
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16.6.2 O requerimento deverá ser apresentado dentro do prazo inicial de 02 (dois) dias úteis 

concedidos para a regularização fiscal. 

16.6.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 16.6, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da BELOTUR e Lei nº 10.520/02, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes. 

 

16.7 Após a declaração de vencedor, deverão ser observados os procedimentos previstos neste 

Edital referentes aos recursos administrativos. 

 

16.8 Nos termos da Lei nº 10.520/02, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar para obtenção de melhor 

preço. 

 

17 DOS RECURSOS 

 

17.1 Declarado o vencedor, o licitante, inclusive aquele que foi desclassificado antes da sessão 

pública de lances, poderá manifestar motivadamente a intenção de recorrer no endereço 

eletrônico www.licitacoes-e.com.br, nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao 

ato da declaração de vencedor. 

 

17.2 Após o encerramento do prazo estabelecido no subitem 17.1, o pregoeiro tomará conhecimento 

da intenções manifestadas, bem como dos motivos informados pelos licitantes, e decidirá pelo 

acatamento ou não da intenção do recurso. 

 

17.3 Acatada a manifestação de intenção de recurso, será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis 

para apresentação das razões de recurso. Os demais licitantes ficarão automaticamente 

intimados a apresentarem as contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a ser 

contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

17.3.1 O(s) recurso(s) e contrarrazões deverá(ão) ser encaminhado(s), preferencialmente, 

na plataforma de licitações do Banco do Brasil no endereço eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br, ou pelo e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br. Poderá(ão) 

ser entregue(s) também diretamente à Gerência de Licitações da BELOTUR, em 

envelope lacrado, A/C da Gerência de Licitação, por meio de correios ou outro 

serviço regulamentado de entrega que possibilite o rastreamento da encomenda, 

para a BELOTUR - Rua Dos Carijós, 166 - Terreo, Centro - Belo Horizonte/MG 

17.3.2 O comprovante de postagem contendo o código de rastreamento do objeto deverá 

ser encaminhado para o e-mail: licitacoes.belotur@pbh.gov.br 

 

17.4 A ausência de manifestação da intenção de recorrer ou a não apresentação das razões de 

recurso, importará na decadência do direito, ficando o(a) pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar 

o objeto ao licitante declarado vencedor. 

 

17.5 A não apresentação de contrarrazões no prazo estipulado será entendido como desistência do 

exercício do direito de fazê-lo. 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
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17.6 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

17.7 Na hipótese de envio das razões do recurso e das contrarrazões para o e-mail 

licitacoes.belotur@pbh.gov.br, os documentos originais poderão ser solicitados pela Belotur.  

 

17.8 Não serão acolhidos recursos apresentados fora do prazo legal, nem subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para representar o 

licitante. 

 

18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1 O  licitante que ensejar o retardamento da execução do certame ou fizer declaração falsa, 

ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Belo Horizonte pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

18.2 O licitante vencedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para certame, não mantiver a proposta, fraudar ou falhar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com o Município de Belo Horizonte pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais 

cominações legais. 

18.2.1 O descredenciamento do licitante no SUCAF será imediatamente comunicado à 

Administração Municipal, ficando o licitante sujeito às penalidades previstas no art. 7º da Lei 

Federal nº 10.520/02. 

 

18.3 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência 

do CONTRATADO e o sujeitará à aplicação das sanções previstas no Regulamento Interno 

de Licitações e Contratos da Belotur, bem como, às sanções previstas no Decreto Municipal 

nº 15.113/ 2013, que preveem as seguintes penalidades:  

18.3.1 Advertência.  

 

18.3.2 Multa nos seguintes percentuais: 

I - multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na 

entrega ou execução do objeto contratual, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 

(trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, 

excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no 

documento fiscal; 

II - Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da 

licitação em caso de recusa do infrator em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou 

contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente; 

III - Multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na hipótese 

de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo 
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ou as obrigações assumidas, tais como: 

a)  deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório; 

b) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 

pelo Órgão Gerenciador; 

c) tumultuar a sessão pública da licitação; 

d) descumprir requisitos de habilitação, a despeito da declaração em sentido contrário; 

e) propor recursos manifestamente protelatórios; 

f) deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação junto ao 

Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte/SUCAF, 

dentro do prazo concedido pela Administração Pública, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo Órgão Gerenciador; 

g) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o 

infrator enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da 

Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

IV - Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, quando 

houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas. 

18.4 Nos casos de descumprimento das demais obrigações assumidas pela adjudicatária, 

poderão ser aplicadas as seguintes penalidades. 

a) Advertência escrita; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois anos); 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por 

prazo não inferior a 02 (dois) anos. 

18.4.1 A aplicação da penalidade de sanções de advertência e multa são de competência da 

Diretoria de Administração e Finanças da BELOTUR. 

18.4.2  A aplicação da penalidade de suspensão temporária e declaração de inidoneidade 

são de competência do Presidente da BELOTUR. 

18.4.3  Na aplicação das penalidades previstas no subitem 18.3.1, subitem 18.3.2 e subitem 

18.4, alíneas “a” e “b”, será facultada a defesa prévia do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação. 

18.6.4 Na aplicação da penalidade prevista no subitem 18.4, alínea “c” será facultada a 

defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 

abertura da vista.  

 

18.5 As multas não eximem a ADJUDICATÁRIA da plena execução do fornecimento contratado. 

 

18.6 As penalidades previstas neste item 18 serão aplicadas conforme procedimentos previstos 

no Decreto Municipal nº 15.113, de 08 de janeiro de 2013. 

 

18.7  O desempenho insatisfatório da adjudicatária será anotado em sua ficha cadastral, nos termos 

do artigo 24, do Decreto Municipal nº 11.245/03.  

 

19 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

19.1  Homologada a licitação, será lavrado um documento vinculativo obrigacional com força de 
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compromisso para futura aquisição denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos 

do ANEXO IX deste Edital e conforme Decreto Municipal nº 16.538/2016. 

19.1.1  Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, bem como do(s) contrato(s) desta 

decorrente(s), o signatário detentor deverá apresentar o Registro Cadastral no SUCAF - 

Sistema Único de Cadastro de Fornecedor.  

19.1.2 É de responsabilidade da adjudicatária providenciar seu cadastramento junto ao 

SUCAF, caso ainda não se encontre cadastrada, nos termos do Decreto Municipal nº 

11.245/03. Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone (31) 3277-8186 

e pelo e-mail sucaf@pbh.gov.br. 

19.1.3 O Cadastro no SUCAF deverá ser comprovado através do Certificado de Registro 

Cadastral e não pelo documento “Situação Do Fornecedor”. 

19.1.4 Se a empresa vencedora não for cadastrada no SUCAF, A BELOTUR poderá encaminhar 

ao órgão competente, a documentação apresentada para fins de habilitação, para as 

devidas providências relativas ao cadastramento da empresa junto ao SUCAF. 

19.1.5 Nessa hipótese, a exigência prevista no art. 4º do Decreto Municipal 11.245/03 será 

cumprida mediante o encaminhamento da referida documentação e da proposta 

contendo a solicitação para cadastramento. 

19.2 Apresentar previamente a assinatura da Ata de Registro de Preços declaração formal da 

licitante de que possui instalações adequadas, apresentando a relação dos bens disponíveis 

para a execução do contrato. 

 

19.3 Apresentar previamente a assinatura da Ata de Registro de Preços declaração (apenas para 

as empresas sediadas fora de Belo Horizonte - MG), informando que caso seja declarada 

vencedora da licitação, implantará em Belo Horizonte - MG, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, a contar da data de início da vigência do Ata de Registro de Preços, filial ou 

representação dotada de infraestrutura adequada, com recursos humanos qualificados e 

materiais, necessários e suficientes para a prestação dos serviços a serem contratados. 

 

19.4  A adjudicatária terá até 02 (dois) dias úteis, contados da sua convocação, para assinar a Ata 

de Registro de Preços e/ ou contrato, sob pena de decair o direito à contratação. 

19.4.1 O prazo para assinatura estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado, quando 

solicitado, durante seu transcurso, desde que haja motivo justificado, devidamente 

aceito pela CONTRATANTE. 

 

19.5 Caso o signatário detentor/adjudicatário se recuse a assinar a Ata de Registro de Preços, é 

prerrogativa da BELOTUR o direito de adjudicar à segunda colocada o objeto licitado, 

podendo aplicar a penalidade cabível. 

 

19.6  A Ata de Registro de Preços terá validade e vigência por 12 (doze) meses contados a partir 

de sua assinatura.  

 

20 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

20.1  Fica vedada a utilização da presente Ata de Registro de Preços por qualquer ente ou órgão 

da Administração incluindo outros órgãos de outras esferas governamentais que não 

mailto:sucaf@pbh.gov.br
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tenham participado do certame licitatório. 

 

21 DO REAJUSTE E REEQUILIBRIO FINANCEIRO DOS PREÇOS REGISTRADOS: 

  

21.1  Considerando o prazo de validade do Registro de Preços, FICA VEDADO QUALQUER 

REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, em atendimento ao § 1º, do artigo 2º, da Lei Federal 

10.192/01.  

 

21.2  O preço registrado, quando sujeito a controle oficial, poderá sofrer reequilíbrio financeiro, 

nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador. 

 

21.3  O Fornecedor/Detentor do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá 

solicitar o reequilíbrio do preço vigente, através de solicitação formal ao Órgão Gerenciador 

do Registro de Preços, desde que acompanhado de documentos que comprovem a 

procedência do pedido, tais como: lista de preço do fabricante, notas fiscais de aquisição de 

materiais, matérias primas, componentes ou de outros documentos pertinentes. 

 

21.4  O reequilíbrio financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado. 

 

21.5  O reequilíbrio deve, preferencialmente, manter a diferença percentual apurada na época da 

licitação entre o preço ofertado pelo licitante e o preço de mercado, nos termos da alínea 

“a”, inciso II, art. 16, do Decreto Municipal n.º 16.538, de 30 de dezembro de 2016. 

 

21.6  A Comissão de Gerenciamento do Registro de Preços do Órgão Gerenciador efetuará o 

monitoramento constante dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, e 

se constatar que o preço inicialmente registrado tornou-se superior ao praticado no 

mercado, deverá negociar com o Fornecedor/Detentor do Registro de Preços a sua redução, 

sendo que o novo preço a ser fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do 

Município de Belo Horizonte. 

 

21.7  Para os fins de que trata o item 21.6, considerar-se-á preço de mercado: 

a) Aquele apurado por meio de média aritmética entre os preços pesquisados dentre, no 

mínimo, cinco empresas do ramo, ou, caso não exista tal número, dentre as existentes 

acrescido de pesquisa junto a outros órgãos da Administração Pública. 

b) O oficialmente tabelado por órgão competente. 

 

21.8 O preço registrado poderá ser revisto de ofício pelo Órgão Gerenciador em decorrência de 

eventual redução do valor praticado no mercado, ou de fato que eleve o custo do item 

registrado, conforme Decreto 16.538/2016. 

 

21.9 Não havendo êxito nas negociações o Órgão Gerenciador poderá proceder à revogação do 

item, ou de toda a ARP, conforme o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção de 

contratação mais vantajosa, conforme Decreto 16.538/2016. 
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22 DAS CONTRATAÇÕES 

 

22.1 Os órgãos e entidades da PBH, participantes, celebrarão contratos – ANEXO XI, de acordo 

com suas respectivas demandas de prestação do serviço de organização de eventos, sendo 

limitados os quantitativos previstos em suas planilhas de itens a serem contratados para 

execução dos eventos. 

 

22.2 É de total responsabilidade do órgão participante, o gerenciamento e controle dos 

quantitativos previstos em suas planilhas, a utilização da Ata de registro de Preços é limitada 

à previsão do órgão. A fiscalização e o atestamento da prestação do serviço são de 

responsabilidade de cada Órgão Participante. 

 

22.3 A BELOTUR, Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços, para a efetiva contratação dos 

serviços licitados, relativa às suas demadas, emitirá Contrato na forma do - ANEXO X.  

 

22.4 A BELOTUR, assim como os órgãos e entidades participante, não estão obrigados a contratar 

a totalidade dos quantitativos estimados no Termo de Referência, ficando a exclusivo 

critério de cada órgão, a definição das quantidades necessárias de itens a serem contratados 

quando da realização do objeto do edital. 

 

22.5 O Signatário Detentor/Adjudicatário terá até 02 (dois) dias contados da convocação para 

assinar o Contrato de Prestação de Serviço. 

 

22.6 O prazo para assinatura estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado por uma vez, 

quando solicitado, desde que haja motivo justificado, devidamente aceito pela 

Administração. 

 

22.7  A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, dentro do prazo fixado, 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às sanções legais 

cabíveis. 

 

22.8  O contrato de prestação de serviços conterá, dentre suas cláusulas, as de Obrigações da 

CONTRATADA e Obrigações da CONTRATANTE, conforme minutas integrantes deste Edital. 

 
 

23 DA VIGÊNCIA DOS CONTRATOS 

 

23.1  Os Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços terão a vigência pelo período de até 

12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, de acordo com a demanda do evento.  

 

23.2  Havendo prorrogação do contrato após 12 (doze) meses, o valor poderá ser reajustado, 

com base no menor índice vigente no período. 

 

23.3 A prorrogação a que se refere o item anterior será realizada mediante celebração de Termo 

Aditivo. 
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24 DO RECEBIMENTO  

 

24.1  O CONTRATANTE - Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços e/ou órgãos participantes,  

designará empregado para fiscalizar a prestação do serviço. 

 

24.2  Em caso de irregularidade ou caso o serviço esteja fora dos padrões e especificações 

determinados, o CONTRATANTE - Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços e/ou órgãos 

participantes solicitarão imediata regularização. O atraso na substituição ou regularização 

acarretará a suspensão dos pagamentos pendentes além da aplicação das penalidades 

previstas neste edital e na Ata de Registro de Preços. 

 

24.3  Sendo aprovado, o empregado que acompanha a prestação do serviço certificará o fato 

dando recibo na nota fiscal respectiva. 

 

24.4  Em caso de irregularidade não sanada pelo prestador de serviços, o empregado responsável 

reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências 

de penalização. 

 

25 DA REMUNERAÇÃO 

25.1. A remuneração da empresa Organizadora de Eventos será composta pelo valor total dos 

itens/serviços registrados na Ata, acrescido do valor referente ao percentual da taxa de administração 

aplicado sobre o valor global dos itens para execução do objeto.  

a) A taxa de administração corresponderá ao percentual ofertado na proposta comercial, e 

incidirá sobre o valor global dos itens contratados para a realização de cada evento. 

a1) Essa taxa de administração visa a imputar responsabilidade à Signatária Detentora e visa 

garantir a prestação e a continuidade plena dos serviços, atendendo ao princípio da eficiência. 

 

26 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

26.1  O pagamento dos serviços executados será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega 

da Nota Fiscal/Fatura, contendo a discriminação do objeto a que se refere, o período da 

prestação do serviço, número da Ordem de Serviço e nome do evento ao qual se refere. 

 

26.2  Deverá ser discriminado na nota fiscal o valor da mão de obra utilizada na prestação dos 

serviços executados, bem como a retenção da seguridade social e/ou outros impostos 

cabíveis, conforme legislação vigente.  

 

26.3  A CONTRATADA encaminhará o documento fiscal ao gestor ou fiscal do contrato que deverá 

atestar a despesa, e enviar imediatamente ao setor competente para pagamento. 

 

26.4 As notas fiscais/fatura deverão obrigatoriamente discriminar a prestação dos serviços 

executados, bem como todos os impostos retidos na Fonte, quando couber. 
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26.5 O pagamento será realizado, pela Diretoria de Administração e Finanças, após a 

apresentação do documento fiscal devidamente atestado pelo responsável ou fiscal do 

contrato.  

 

26.6 Se houver incorreção(ões) no documento fiscal e/ou na documentação que o acompanha, 

o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) para a(s) devida(s) correção(ões) e o prazo acima será 

contado a partir do atestado do documento fiscal reapresentado, não cabendo qualquer 

acréscimo a título de correção monetária ou juros moratórios, conforme o caso.  

 

27 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

27.1  Poderá a Administração revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por 

conveniência administrativa e interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao 

licitante direito à indenização, salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da 

lei.   

 

27.2 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação e da execução do serviço. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 

contidas implicará na imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, 

caso tenha sido o vencedor, no cancelamento do Contrato, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

 

27.3 É facultado ao pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências.    

27.4 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 

prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

 

27.5 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da 

licitação ou que apresentarem preço manifestamente inexequível, assim considerado 

aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que 

comprove que os custos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto do edital, ou não tenha sua 

exequibilidade demonstrada, quando e caso exigido pela Empresa Municipal de Turismo de 

Belo Horizonte - BELOTUR; 

 

27.6 Caso todos os licitantes sejam inabilitados ou todas as propostas sejam desclassificadas, a 

BELOTUR poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de 

nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que ensejaram a sua 

desclassificação. 

 

27.7 O não atendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da 

proposta apresentada. 
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27.8  A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços, ou comprar, até 25% do valor inicial 

atualizado do contrato, termos do art. 101, §1º do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da BELOTUR.  

 

27.9  A tolerância do órgão gestor, com qualquer atraso ou inadimplência por parte da 

CONTRATADA, não importará de forma alguma em alteração ou novação. 

 

27.10 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, 

a finalidade e a segurança da contratação. 

 

27.11 As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes, via 

Sistema Eletrônico, ou por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento 

ou, ainda, mediante publicações no DOM e no Portal da PBH/BELOTUR, sendo de exclusiva 

responsabilidade do licitante acompanhar as informações disponibilizadas por estes meios. 

 

27.12 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo pregoeiro e pela equipe de apoio 

ou pela autoridade a ele superior. 

 

27.13 A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital e seus anexos. 

 

27.14 A execução dos serviços objeto deste Edital será tratada como contratação autônoma e 

independente, para todos os fins de direito. 

 

27.15 De acordo com o art. 43 do Decreto Federal nº. 7.381 de 2/12/2010, “o nome da empresa 

organizadora do evento e o número de seu cadastro no Ministério do Turismo deverão 

constar de toda e qualquer divulgação de congressos, convenções, exposições e congêneres, 

referidos no art. 30 da Lei Federal nº 11.771, de 2008, sob pena de aplicação das sanções 

legais”. 

 

27.16 A Licitante vencedora deste certame deverá manter seu cadastro no Ministério do Turismo 

atualizado durante todo o período de contratação. 

 

27.17 Atividades referentes a serviços de publicidade e complementares congêneres, que devem 

ser contratadas  por meio de licitação específica, conforme Lei Federal nº. 12.232, de 29 de 

abril de 2010. 

 

27.18 O Órgão Gerenciador não se responsabiliza por qualquer dano causado aos equipamentos, 

após o horário de término do evento. 

 
27.19  É vedada a subcontratação do objeto deste Edital, qual seja, planejamento, organização, 

coordenação, execução e ações de patrocínio, caracterizados como de maior complexidade, 

bem como aquelas expressamente previstas na lei. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11771.htm#art30
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11771.htm#art30
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27.20  Os servidores descritos abaixo serão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da 

execução do objeto descrito no item 1 deste Termo de Referência e seus anexos, atentando 

pela qualidade e quantidade, objetivando a verificação do cumprimento das disposições 

contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos. 

 
Gestora: Maria Cláudia Leonardo Costa  - Matrícula: 080030-0 - - Cargo: Diretora de Eventos -

Diretoria: Diretoria de Eventos – DREV 

Fiscal: Nathália Coelho Soares Reis - -Matrícula: 000927-2 - -Cargo: Gerente de Operação - 

Diretoria: Diretoria de Eventos – DREV 

 

27.21 Cabe salientar que a gestão e fiscalização dos contratos dos órgãos participantes da licitação 

serão feitos pelos próprios órgãos. 

 

27.22 Constituem anexos do presente Edital e dele fazem parte os seguintes documentos: 

 

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Relação de itens a serem registrados pela Belotur, necessários à consecução do objeto, 

detalhamento dos itens por órgão participante - valor unitário de referência 

ANEXO III – Planilha de preços a ser inserida no sistema (licitações-e) 

ANEXO IV – Modelo de Proposta ajutada a ser enviada após a sessão de lances 

ANEXO V – Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

ANEXO VI – Declaração de Beneficiário da Lei Complementar nº 123/06; 

Anexo VII – Declaração (Art 49-B Emenda à Lei orgânica nº 23); 

ANEXO VIII – Especificações Mencionadas nas Planilhas 

ANEXO IX – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

ANEXO X – Minuta de Contrato de Prestação de Serviços – Regido pela Lei Federal nº 

13.303/2016 

ANEXO XI - Minuta de Contrato de Prestação de Serviços – Regido pela Lei Federal nº 8.666/1993 

 

O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o 

da Comarca de Belo Horizonte, local da realização do certame.  

 

Belo Horizonte, 24 de abril de 2020. 

 

 

Gilberto César Carvalho de Castro 

Diretor Presidente 

EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE – BELOTUR 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

DECRETO Nº 15.748, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 

UNIDADE REQUISITANTE: DIRETORIA DE EVENTOS  

RESPONSÁVEL: LUCIANA LUTEMBARCK SOUZA PRATES – Matrícula: 001067-X 

 

1. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

 

Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob 

demanda, de planejamento, organização, coordenação, execução e ações de patrocínio, 

caracterizados como de maior complexidade, com viabilização de infraestrutura e fornecimento 

de apoio logístico, para atendimento a eventos realizados e/ou apoiados pela Belotur e demais 

órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte, em conformidade com os requisitos e condições deste 

instrumento e seus anexos: 

a) planejamento e organização dos eventos, em conjunto com o Órgão Gerenciador, 

contendo detalhamento do plano de trabalho e estratégia; 

b) assessoria em todas as fases do evento, com profissionais especializados; 

c) identificação de público-alvo e sugestão de parceiros estratégicos para eventos 

promovidos pelo Órgão Gerenciador, com o objetivo de consolidar a proposta do evento; 

d) identificação de características regionais e locais e as relativas a protocolo, que 

auxiliem na elaboração do formato e temas dos eventos, incluindo levantamento de dados 

regionais relevantes a serem levados em consideração na preparação do evento; 

e) elaboração de planejamento operacional dos eventos; 

f) organização, execução e acompanhamento da preparação e desmontagem da 

infraestrutura física e logística para a realização dos eventos; 

g) elaboração de relatórios, anais, sumários e outros, decorrentes dos eventos 

realizados; 

h) monitoramento e medição dos resultados, tanto dos prestadores dos atendimentos, 

quanto de diversos aspectos dos eventos, de acordo com o interesse do Órgão 

Gerenciador; 

i) aluguel de espaços  para a realização dos eventos, se houver solicitação específica do 

Órgão Gerenciador; 

j) aluguel de estruturas, mobiliário e complementos necessários para montagem e 

instalação de espaços em feiras e/ou eventos, com o fornecimento de apoio logístico para 

estandes, compreendendo a criação de layout, projetos arquitetônicos, cenografia, 

contratação e serviços de montagem de feiras e eventos; 

k) serviços de apoio aos participantes dos eventos como secretária executiva, receptivo, 

serviço de transporte (produtos e pessoas), saúde (serviço médico e paramédico), 

tradutores, manobristas, limpeza e segurança; 

l) fornecimento de alimentação, bebidas e respectivos acessórios; 
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m) desenvolvimento e assessoria na execução de projetos de montagem arquitetônica, 

cenográfico e decoração de estandes para feiras e eventos com a participação da Belotur 

e/ou Secretaria/Órgão demandante; 

n) fornecimento de material de consumo de escritório para os eventos; 

o) fornecimento de serviços de decoração e programação visual; 

p) fornecimento de materiais e profissionais para realização de atividades recreativas e 

artísticas para os eventos; 

q) fornecimento de  materiais de apoio  (tais como: camisetas, sacolas, aventais e pastas) 

específicos  para os eventos; 

r) locação de veículos (automóveis, vans, ônibus, micro-ônibus e similares, com   ou sem 

motoristas); 

s) produção e distribuição de peças de comunicação relacionadas aos patrocínios, com 

utilização de agências de propaganda contratadas pelo Órgão Gerenciador; 

t) coordenação e execução do todo ou parte de eventos patrocinados pelo Órgão 

Gerenciador. 

 

1.1 Delimitação do Objeto a ser licitado: 

1.1.1 Poderão participar desta licitação empresas categorizadas como ORGANIZADORAS DE 

EVENTOS, de acordo com a Lei Federal nº 11.771/2008. 

1.1.1.1 Conforme a Lei Federal nº 11.771 de 17/09/2008, compreendem-se por 

"Organizadoras de Eventos” as empresas que têm por objeto social a prestação de serviços de 

gestão, planejamento, organização, promoção, coordenação, operacionalização, produção e 

assessoria de eventos. 

1.1.1.2 A Licitante vencedora deste certame deverá manter seu cadastro no Ministério do 

Turismo atualizado durante todo o período de contratação. 

1.1.2 Tipos de eventos que NÃO estão incluídos no objeto desta licitação:  

1.1.2.1 Atividades referentes a serviços de publicidade e complementares congêneres, que 

devem ser contratadas por meio de licitação específica, conforme Lei Federal nº. 12.232, de 29 de 

abril de 2010. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE E RESULTADO ESPERADO 

 

2.1 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE 

A organização de eventos, tanto de pequeno quanto de grande porte, tem importância 

significativa para a consecução dos objetivos da nossa política cultural e de turismo. Os eventos 

criam conceito e estabelecem a imagem de organizações, serviços e ideias. Para que a realização 

desses projetos seja adequada, se faz necessária a contratação de uma empresa especializada na 

prestação de serviços, objeto deste Termo de Referência, a fim de realizar, organizar e executar 

os eventos da Belotur. Os eventos e os itens necessários para sua realização são classificados 

como serviços comuns.  

 

A discriminação dos itens foi feita na planilha anexa a este instrumento, atendendo às 

recomendações dos órgãos de controle, para que se tenha uma licitação legítima, lícita, primando 

pela economicidade e vantajosidade, alcançando assim a qualidade dos serviços que serão 

contratados para atender as demandas desta pasta. Vale ressaltar que o quantitativo 
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estabelecido, na planilha supracitada, foi colhido através de pesquisa com as áreas demandantes 

dos eventos, baseado em experiências anteriores da Belotur.  

 

A contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços, objeto deste Termo de 

Referência, justifica-se pela necessidade de organização dos frequentes eventos realizados pela 

Belotur e considerando, ainda, os seguintes fatores:  

a) Planejamento apropriado à tipologia dos eventos;  

b) Racionalização de procedimentos burocráticos, garantindo maior agilidade na 

organização dos eventos e no melhor planejamento dos serviços necessários a cada tipo de 

evento;  

c) Busca de qualidade e melhores custos no fornecimento de bens, serviços e suprimentos 

para a promoção de eventos;  

d) Personalização na organização dos eventos, padronização e a melhoria contínua, com 

vistas ao alcance de maior eficiência e eficácia;  

e) Contratações de maior vulto, possibilitando a redução de preços. 

 

2.2 RESULTADOS ESPERADOS 

O resultado esperado através da presente contratação é a realização de eventos institucionais e 

apoiados, corporativos, de representação e promocionais, visando agregar esse tipo de ação para 

atingir as metas e resultados que integram suas atividades fins e fomento ao Turismo, por meio 

do suporte técnico de empresa especializada em prestação dos serviços de organização e 

realização de eventos, para que se viabilizem de fato os resultados esperados de todos os tipos 

de eventos institucionais, e para que tal processo seja realizado com a economicidade e a 

qualidade devidas. 

 

3. VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

 

3.1 O valor total estimado para a contratação se dará conforme discriminado na planilha anexo I, 

deste termo referência . 

3.2 As estimativas deverão ser baseadas na possibilidade de demanda por contratação de eventos 

realizados pela Belotur. 

3.3 Não existe garantia de execução de 100% do valor que será previsto em ata. 

3.4 O valor total da contratação deverá prever o valor total da planilha de itens, conforme anexo, 

bem como a respectiva Taxa de Administração. 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes das contratações futuras estimadas neste Termo de Referência serão 

acobertadas por dotação orçamentária, devidamente identificada, por ocasião da contratação. 

 

5. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO, LOCAL E PRAZOS 

 

5.1  REMUNERAÇÃO DA EMPRESA QUE TIVER SEUS PREÇOS REGISTRADOS NA ATA 

A remuneração da empresa Organizadora de Eventos será composta pelo valor total dos 

itens/serviços registrados na Ata, acrescido do valor referente ao percentual da taxa de 
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administração aplicado sobre o valor global dos itens. 

5.1.1 A taxa de administração corresponderá a um percentual máximo que será apurado na 

pesquisa de mercado, e incidirá sobre o valor global dos itens contratados para a realização de 

cada evento. 

5.1.1.1 A taxa de administração visa a imputar responsabilidade à EMPRESA VENCEDORA DA 

LICITAÇÃO e garantir a prestação e a continuidade plena dos serviços, atendendo ao princípio da 

eficiência. 

 

5.2 TABELA DEMONSTRATIVA DA REMUNERAÇÃO: 

 

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

Preço dos itens/serviços  A 

Taxa de Administração (percentual máximo aplicado 

sobre o valor global dos itens/serviços contratados para 

o evento)  

% x A = B 

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO A + B  

 

OBSERVAÇÃO: A Taxa de Administração será definida por meio de pesquisa de mercado a ser 

realizada pela Gerência de Licitações, Contratos e Convênios. 

 

5.3 TABELA DE ITENS/SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA A SEREM FORNECIDOS, SOB 

DEMANDA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 

 

5.3.1 A tabela de itens/serviços de infraestrutura e logística está disponível no ANEXO II do 

edital. 

5.3.2 NÃO estão incluídas e NÃO podem ser incluídas na tabela de itens/serviços desta 

licitação: 

5.3.2.1 Atividades referentes a serviços de publicidade e complementares congêneres, que 

devem ser contratadas por meio de licitação específica, conforme Lei Federal nº. 12.232, de 29 de 

abril de 2010. 

5.3.3 Não é permitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência. 

 

5.4 CONDIÇÕES DE ENTREGA - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

 

5.4.1 A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO deverá estar apta a iniciar a prestação de 

serviços na data de publicação da Ata de Registro de Preços oriunda desta licitação. 

5.4.1.1 É vedada a subcontratação do planejamento, organização, coordenação, execução e ações 

de patrocínio, caracterizados como de maior complexidade, bem como aquelas expressamente 

previstas na lei. 

5.4.2 No ato de assinatura da Ata de Registro de Preços, a EMPRESA VENCEDORA DA 

LICITAÇÃO deverá designar os responsáveis pelo atendimento das demandas solicitadas pelo 

Órgão Gerenciador, sendo: 

5.4.2.1 Pelo menos 1 (um) profissional para prestar atendimento e esclarecimentos sobre 

questões técnicas relacionadas ao planejamento, organização, promoção, operacionalização, 

produção e assessoria de eventos; 
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5.4.2.2 Pelo menos 1 (um) profissional para prestar atendimento e esclarecimentos  sobre  

questões  financeiras  decorrentes  da  execução contratual. 

5.4.3 Quaisquer serviços somente poderão ser executados mediante prévia solicitação e  

aprovação formal do Órgão Gerenciador, sempre depois de emitida a Nota de Empenho. 

5.4.4 A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO deverá manter estrutura de pessoal técnico e 

administrativo, meios de comunicação e informática, com linhas telefônicas e Internet, no horário 

comercial (de segunda a sexta-feira de 08:00h às 18:00h),  e  atendimento  excepcional fora do  

horário comercial, sem custo complementar para o Órgão Gerenciador, por meio de contato 

indicado pela EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, assegurando a qualidade, tempestividade e  

segurança devidas, para o regular e correto atendimento das demandas. 

5.4.5 A cada solicitação de serviços, a EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO deverá 

providenciar e apresentar formalmente ao Órgão Gerenciador: 

5.4.5.1 Sugestões com opções de infraestrutura a ser fornecida e de serviços a serem 

prestados, de acordo com a demanda apresentada, as quais serão avaliadas e escolhidas pelo 

Órgão Gerenciador; 

5.4.5.2 Orçamento, com base na tabela de preços unitários máximos dos itens/serviços 

registrados na Ata de Registro de Preços e na remuneração definida neste instrumento; 

5.4.5.3 A cada evento a ser realizado, a EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, sempre que 

conseguir descontos ou reduções de preços, deverá repassá-los ao Órgão Gerenciador, mesmo 

que apresentem valores inferiores aos registrados na Ata de Registro de Preços; 

5.4.5.4 A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO deverá sempre procurar obter bons produtos 

e serviços com os menores preços possíveis, priorizando, se vantajoso para a redução de custos e 

sem perda na qualidade da prestação de serviços, a contratação de fornecedores de localidades 

próximas aos locais onde o evento será realizado; 

5.4.5.5 Caso o Órgão Gerenciador apresente cotação para qualquer item/serviço com valor 

inferior ao registrado pela EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, esta ficará obrigada a executar a 

prestação do serviço pelo menor preço apresentado, visando economicidade para o Município. 

5.4.5.6 Em cumprimento ao disposto no Decreto Municipal nº 16.538/2016, o preço 

registrado poderá ser revisto de ofício pelo Órgão Gerenciador em decorrência de eventual 

redução do valor praticado no mercado, ou de fato que eleve o custo do item registrado. 

5.4.6 Nos orçamentos dos serviços prestados pela EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, 

deverão estar incluídos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus 

que porventura possam recair sobre os fornecimentos, deverão conter ainda o detalhamento das 

especificações técnicas, preços unitários e totais. 

5.4.7 O gestor do contrato deverá verificar a conformidade dos orçamentos em relação aos 

valores da tabela registrada na Ata de Registro de Preços e aos preços praticados no mercado. 

5.4.8 A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO não poderá alterar a demanda, salvo motivo 

de força maior ou caso fortuito e mediante solicitação prévia ao Órgão Gerenciador, que irá 

avaliar o pedido de alteração e, desde que não haja impacto negativo nas características, na  

qualidade  e  na  pontualidade  do  fornecimento,  poderá,  a  seu  critério, autorizar a alteração 

solicitada. 

5.4.9 A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, quando designada para produzir um evento, 

deverá assessorar o Órgão Gerenciador até a operacionalização/execução/finalização do evento. 
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5.4.10 A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO emitirá nota fiscal discriminando todas as 

despesas decorrentes do evento, bem como a taxa de administração e o recolhimento de todos 

os tributos legalmente exigíveis. 

5.4.10.1 O não atendimento do exigido acima poderá implicar na suspensão do pagamento das 

faturas devidas pelo Órgão Gerenciador, até a regularização da situação pela EMPRESA 

VENCEDORA DA LICITAÇÃO. 

5.4.11 É vedado à EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO cobrar ou perceber comissão ou 

qualquer remuneração diversa das previstas neste instrumento, sendo assegurado ao Órgão 

Gerenciador o direito de rescindir unilateralmente o Contrato caso descumprida a vedação, 

sujeitando-se a EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO às penalidades cabíveis. 

 

5.5 DA SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.5.1 O Órgão Gerenciador terá os seguintes prazos para solicitação de execução do evento: 

5.5.1.1 Como padrão, o Órgão Gerenciador deverá emitir o pedido/ordem de serviço pelo 

menos 20 (vinte) dias úteis antes da data de realização do evento; 

5.5.1.2 Caso o evento apresente baixa complexidade, o prazo é de 10 (dez) dias úteis antes da 

data de realização do evento; 

5.5.1.3 Esse prazo poderá ser reduzido para pedidos em caráter de urgência, conforme 

acordo entre o Órgão Gerenciador e EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO. 

5.5.2 A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO terá os seguintes prazos para entrega do 

projeto/orçamento do evento: 

5.5.2.1 Como padrão, a EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO terá o prazo de 8 (oito) dias 

úteis, após recebimento do pedido/ordem de serviço; 

5.5.2.2 Caso o evento apresente baixa complexidade, a EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO 

terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar o orçamento, após recebimento do 

pedido/ordem de serviço; 

5.5.2.3 O Órgão Gerenciador, após recebimento do projeto/orçamento, deverá dar retorno o 

mais rápido possível à EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO quanto à sua aprovação ou não, de 

forma a não comprometer o tempo hábil necessário para as adequações que se fizerem 

necessárias e para não prejudicar a qualidade na realização do evento. 

 

5.6 DO CANCELAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

 

5.6.1 Como padrão, o Órgão Gerenciador terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, antes da data 

de realização do evento, para solicitar o cancelamento da prestação de serviços. 

5.6.2 Caso o evento apresente baixa complexidade, o Órgão Gerenciador terá o prazo de 03 

(três) dias úteis, antes da data de realização do evento,  para solicitar o cancelamento da 

prestação de serviços. 

5.6.3 A solicitação de cancelamento da prestação de serviços deverá ser devidamente 

justificada. 

5.6.4 Despesas já autorizadas pelo Órgão Gerenciador e já incorridas, cujos pagamentos não 

sejam passíveis de cancelamento, deverão ser pagas pelo Órgão Gerenciador. 
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5.7 RECOMENDAÇÕES REFERENTES À SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

5.7.1 Primar pela qualidade dos itens fornecidos e manter critérios de qualificação de 

fornecedores/terceiros, levando em consideração também as ações ambientais por estes 

realizadas. 

5.7.2 Utilizar e fornecer preferencialmente produtos que causem menor impacto negativo 

ao ambiente. 

5.7.3 Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos. 

5.7.4 Evitar desperdício. 

5.7.5 Fazer uso racional de água e energia e adotar controles de nível de ruído e de 

poluição. 

5.7.6 Adotar práticas de melhor aproveitamento dos alimentos e reduzir a produção de 

resíduos alimentares. 

5.7.7 Adotar critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de produtos 

biodegradáveis, privilegiando produtos detergentes de baixas concentrações e baixos teores de 

fosfato. 

5.7.8 Utilizar preferencialmente, para transporte dos itens contratados, veículos movidos a 

combustíveis que causem menor impacto ambiental. 

 

5.8 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

5.8.1 Comprovação de cadastro, válido e vigente, no Ministério do Turismo, categoria 

"Organizadoras de Eventos” e “Infraestrutura de Apoio para Eventos”, na forma e nas condições 

fixadas pela Lei Federal no. 11.771 de 17/09/2008 e legislação complementar. 

5.8.2 Comprovação de aptidão técnica pertinente e compatível com as características do 

objeto deste Termo de Referência e seus ANEXOS, por meio da apresentação de Atestados de 

Capacidade Técnica, devidamente registrados na entidade profissional competente, constando a 

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

datas), que contemplem pelo menos: palco, sonorização, iluminação, decoração, eletricistas, 

limpeza, organização/produção e banheiros químicos, acompanhados das respectivas ARTs, 

emitidas em nome da Licitante, com público mínimo de 5000 pessoas cada, e pelo menos um dos 

eventos, com público mínimo de 15 mil pessoas, contendo: 

a) Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, 

telefone); 

b) Local e data de emissão; 

c) Nome, cargo, telefone, e-mail e assinatura do responsável pela veracidade das 

informações; 

5.8.2.1 O Pregoeiro poderá solicitar, caso julgue necessário, todas as informações pertinentes 

à comprovação da legitimidade do(s) atestado(s) fornecido(s). 

5.8.3 Comprovante de Registro da Empresa e dos seus Responsáveis Técnicos na entidade 

profissional competente, no caso, o CRA - Conselho Regional de Administração, em conformidade 

com o disposto no Acórdão nº 01/2003 – CFA - Plenário, do Conselho Federal de Administração, 

de 11 de dezembro de 2003, que “tornou obrigatório, nos termos do art. 15 da Lei nº 4.769/65 e 

Lei nº 6.839/80, o registro das empresas prestadoras de serviços de “Organização e Realização de 

Eventos”. 
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5.8.3.1 Em caso de registros de outro estado a empresa e/ou o profissional deverá(ão) 

apresentar registro secundário no estado de Minas Gerais, quando da assinatura da ata de 

registro de preços. 

5.8.4 Comprovação de Qualificação Econômico Financeira: 

5.8.4.1 Certidão falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica;  

5.8.4.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que demonstrem a situação financeira do 

licitante, vedada a sua substituição por balancete ou balanços provisórios. 

a)  Será considerado aceito, na forma da lei, o balanço patrimonial assim apresentado: 

I) Para Sociedades Anônimas, cópia autenticada da publicação do Balanço em Diário Oficial 

ou jornal de grande circulação da sede do licitante; 

II) Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas do Balanço Patrimonial e a 

demonstração do resultado do último exercício social, com os respectivos termos de 

abertura e de encerramento registrados na Junta Comercial ou Cartório; 

III) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham Balanço 

de Final de Exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis na forma da lei 

envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquidos relativos ao período de sua 

existência. 

a.1) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do último exercício 

social deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade 

b) Apresentar o cálculo dos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), 

resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, independentemente da apresentação do 

balanço patrimonial, sendo considerada habilitada a empresa que apresentar resultado 

igual ou maior do que 1 (um), em todos os índices aqui mencionados: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

LC = Ativo Circulante 

   Passivo Circulante 

 

Apresentar comprovação de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante - 

Passivo Circulante) de, no mínimo, R$1.000.000,00 (hum milhão de reais). 

 

b.1) Reserva-se ao pregoeiro o direito de efetuar os cálculos, caso o memorial dos cálculos 

dos índices não seja apresentado. 

 

5.8.5 Declarações 

5.8.5.1 Declaração formal da licitante de que possui instalações adequadas, apresentando a 

relação dos bens disponíveis para a execução do contrato. 

5.8.5.2 Declaração (apenas para as empresas sediadas fora de Belo Horizonte - MG), 

informando que caso seja declarada vencedora da licitação, implantará em Belo Horizonte - MG, 

no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de início da vigência do contrato, filial ou 
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representação dotada de infraestrutura adequada, com recursos humanos qualificados e 

materiais, necessários e suficientes para a prestação dos serviços a serem contratados. 

 

5.9 EM RELAÇÃO ÀS LICITANTES COOPERATIVAS SERÁ, AINDA, EXIGIDA A SEGUINTE 

DOCUMENTAÇÃO 

 

5.9.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação 

de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 

4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei nº 5.764 de 1971;  

5.9.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI; 

5.9.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 

prestação do serviço;  

5.9.4 O registro previsto na Lei nº 5.764/71, art. 107;  

5.9.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados 

que executarão o contrato;  

5.9.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 

cooperativa:  

a) ata de fundação;  

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;  

c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;  

d) editais de convocação das 03 (três) últimas assembleias gerais extraordinárias;  

e) 03 (três) registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em 

assembleias gerais ou nas reuniões seccionais;  

f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar objeto da 

licitação. 

5.9.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispões o art.112 da 

Lei nº 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo 

órgão fiscalizador.  

 

6. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS 

SERVIÇOS    

 

6.1 Os servidores descritos abaixo serão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da 

execução do objeto descrito no item 1 deste Termo de Referência e seus anexos, atentando pela 

qualidade e quantidade, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, 

técnicas e administrativas em todos os seus aspectos. 

- Gestora: Maria Cláudia Leonardo Costa 

- Matrícula: 80030-0 

- Cargo: Diretora de Eventos 

-Diretoria: Diretoria de Eventos - DREV 

-Fiscal: Nathália Coelho Soares Reis 

-Matrícula: 000927-2 

-Cargo: Gerente de Operação 

-Diretoria: Diretoria de Eventos - DREV 
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6.2 Cabe salientar que a gestão e fiscalização dos contratos dos órgãos participantes da licitação 

serão feitos pelos próprios órgãos. 

 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

O critério de aceitação da proposta na licitação será o de MENOR VALOR GLOBAL ofertado em 

LOTE ÚNICO, apurado pelo valor da Taxa de Administração somado ao valor total dos itens 

discriminados na planilha, de acordo com o Modelo de Proposta Comercial para Serviços - ANEXO 

III e IV, do edital  observados os quantitativos, as especificações e demais condições definidas 

neste termo de referência. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO 

 

8.1 Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

8.2 Executar a prestação do serviço de acordo com o objeto deste termo. 

8.3 Executar o objeto, atuando em seu próprio nome, por sua conta e risco, sendo-lhe, portanto, 

vedado ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações dele decorrentes. 

8.4 Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 

impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à 

execução do objeto. 

8.5 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência. 

8.6 Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na vigência do contrato, 

facultando-se ao Órgão Gerenciador o direito de exigir, a qualquer tempo, a comprovação do 

cumprimento desta condição. 

8.7 Cumprir todos os princípios éticos e de conduta profissional da contratante. 

8.8 Não utilizar, em qualquer das atividades relacionadas à consecução do objetivo deste 

contrato, trabalho infantil nem de trabalho forçado ou análogo à condição de escravo. 

8.9 Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei nº 12.846/2013, de 01 de agosto de 2013, “Lei 

Anticorrupção”; e Decreto Municipal 16.954/2018, de 02 de agosto de 2018, abstendo-se de 

cometer os atos tendentes a lesar a administração pública e denunciando a prática de 

irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de denúncia disponíveis no 

Órgão Gerenciador. 

 

9. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

9.1 Indicar os servidores que serão responsáveis para acompanhar a prestação dos serviços. 

9.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste termo de referência. 

9.3 Instruir o processo de pagamento. 

9.4 Efetuar o pagamento, com as devidas retenções legais,  após a prestação do serviço. 

9.5 Tomar as providências administrativas cabíveis, no caso da empresa vencedora da licitação 

não cumprir as exigências previstas neste termo de referência. 
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10. PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, bem como dos contratos oriundos da Ata, será 

de 12 (doze) meses. 

 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

11.1 O  licitante que ensejar o retardamento da execução do certame ou fizer declaração 

falsa, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Belo Horizonte pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

11.2 O licitante vencedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não celebrar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para certame, não mantiver a proposta, fraudar ou falhar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 

de licitar e contratar com o Município de Belo Horizonte pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais. 

11.2.1 O descredenciamento do licitante no SUCAF será imediatamente comunicado à 

Administração Municipal, ficando o licitante sujeito às penalidades previstas no art. 7º da Lei 

Federal nº 10.520/02. 

 

11.3 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência do CONTRATADO e o sujeitará à aplicação das sanções previstas no Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos da Belotur, bem como, às sanções previstas no Decreto 

Municipal nº 15.113/ 2013, que preveem as seguintes penalidades: 

11.4 Advertência. 

11.5 Multa nos seguintes percentuais: 

I - multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na 

entrega ou execução do objeto contratual, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 

(trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, 

excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no 

documento fiscal; 

II - Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da 

licitação em caso de recusa do infrator em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou 

contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente; 

III - Multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na hipótese 

de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo 

ou as obrigações assumidas, tais como: 

a)  deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório; 

b) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 

pelo Órgão Gerenciador; 

c) tumultuar a sessão pública da licitação; 

d) descumprir requisitos de habilitação, a despeito da declaração em sentido contrário; 

e) propor recursos manifestamente protelatórios; 

f) deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação junto ao 
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Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte/SUCAF, 

dentro do prazo concedido pela Administração Pública, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo Órgão Gerenciador; 

g) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o 

infrator enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da 

Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

IV - Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, quando 

houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas. 

 

11.6 Nos casos de descumprimento das demais obrigações assumidas pela adjudicatária, 

poderão ser aplicadas as seguintes penalidades. 

a) Advertência escrita; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois anos); 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por 

prazo não inferior a 02 (dois) anos. 

11.6.1 A aplicação da penalidade de sanções de advertência e multa são de competência da 

Diretoria de Administração e Finanças da BELOTUR. 

11.6.2  A aplicação da penalidade de suspensão temporária e declaração de inidoneidade são 

de competência do Presidente da BELOTUR. 

11.6.3  Na aplicação das penalidades previstas no subitem 18.3.1 e no subitem 18.3.2, alíneas 

“a” e “b”, será facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da intimação. 

11.6.4 Na aplicação da penalidade prevista no subitem 18.3.3, alínea “c” será facultada a defesa 

prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis da abertura da 

vista. 

 

11.7 As multas não eximem a ADJUDICATÁRIA da plena execução do fornecimento 

contratado. 

11.8 As penalidades previstas neste item 18 serão aplicadas conforme procedimentos 

previstos no Decreto Municipal nº 15.113, de 08 de janeiro de 2013. 

 

11.9  O desempenho insatisfatório da adjudicatária será anotado em sua ficha cadastral, 

nos termos do artigo 24, do Decreto Municipal nº 11.245/03. 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

12.1 O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega da NOTA 

FISCAL. 

12.2 A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO deverá emitir documento fiscal de acordo com 

a Legislação Municipal vigente, contendo a discriminação do objeto a que se refere, o período da 

prestação do serviço, número da Ordem de Serviço e nome do evento ao qual se refere. 

12.3 O documento fiscal deverá ser encaminhado ao gestor ou fiscal do contrato que 

deverá atestar a despesa, e enviar imediatamente ao setor competente para pagamento. 
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12.4 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, pela Diretoria de Administração e 

Finanças, após a apresentação do documento fiscal devidamente atestado pelo responsável ou 

fiscal do contrato.  

12.5 Se houver alguma incorreção(ões) no documento fiscal e/ou na documentação que o 

acompanha, o(s) mesmo(s)  será(ão) devolvido(s) para a(s) devida(s) correção(ões) e o prazo 

constante do subitem anterior será contado a partir do atestado do documento fiscal 

reapresentado. 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 Poderão participar desta licitação empresas categorizadas como ORGANIZADORAS DE 

EVENTOS, de acordo com a Lei Federal 11.771/2008. 

13.2 Conforme a Lei Federal nº 11.771 de 17/09/2008, compreendem-se por 

"Organizadoras de Eventos” as empresas que têm por objeto social a prestação de serviços de 

gestão, planejamento, organização, promoção, coordenação, operacionalização, produção e 

assessoria de eventos. 

13.3 De acordo com o art. 43 do Decreto Federal nº. 7.381 de 2/12/2010, “o nome da 

empresa organizadora do evento e o número de seu cadastro no Ministério do Turismo deverão 

constar de toda e qualquer divulgação de congressos, convenções, exposições e congêneres, 

referidos no art. 30 da Lei Federal nº 11.771, de 2008, sob pena de aplicação das sanções legais”. 

13.4 A Licitante vencedora deste certame deverá manter seu cadastro no Ministério do 

Turismo atualizado durante todo o período de contratação. 

13.5 Atividades referentes a serviços de publicidade e complementares congêneres, que 

devem ser contratadas  por meio de licitação específica, conforme Lei Federal nº. 12.232, de 29 

de abril de 2010. 

13.6 O Órgão Gerenciador não se responsabiliza por qualquer dano causado aos 

equipamentos, após o horário de término do evento. 

 

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2020. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11771.htm#art30
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11771.htm#art30
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ANEXO II 

RELAÇÃO DE ITENS A SEREM REGISTRADOS PELA BELOTUR DETALHAMENTO DOS ITENS POR ÓRGÃO 

PARTICIPANTE VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA 

 

(planilha no formato *.xls) 
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ANEXO III 

PLANILHA DE PREÇOS A SER INSERIDA NO SISTEMA – LICITAÇÕES-E 

 

(planilha no formato *.xls) 
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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Logotipo da Empresa 

Pregão Eletrônico nº 001/2020 

Processo Administrativo: 01-123.610/19-06 

DESCRIÇÃO DO OBJETO  

Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de 

planejamento, organização, coordenação, execução e ações de patrocínio, caracterizados como de maior 

complexidade, com viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, para atendimento a 

eventos realizados e/ou apoiados pela Belotur e demais órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte, em 

conformidade com os requisitos e condições do Termo de Referência. 

VALOR TOTAL DOS ITENS  

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   _____%  

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

(TOTAL DOS ITENS+TAXA DE ADM.) 
 

Dados da Licitante  

Razão Social:  

Endereço: 

CNPJ:  

Representante Legal: 

Fone:  

E-mail: 

Local e Data: 

Inscrição Municipal:                                                                   

Assinatura: 

Declarações: 

Declaramos que o Proponente possui todas as condições determinadas para a habilitação 

nesta licitação, nos termos do que dispõe o inciso VII do art. 4º da Lei 10.520 de 17 de 

Julho de 2002; 

Declaramos que o Proponente tem ciência de todas as condições, especificações e exigências 

constantes neste Termo de Referência; 

Declaramos que no preço proposto encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, 

trabalhistas, valor da taxa de administração e quaisquer outros ônus que porventura 

possam recair sobre o objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e 

exclusivamente do PROPONENTE vencedor. 

 

Em atendimento ao disposto no art. 4º do Decreto Municipal 11.245/03, solicito o 

cadastramento da empresa junto ao SUCAF. 

 

Validade da proposta: (não inferior a 90 dias)      

 

(Inserir local e data) 

(Inserir nome e assinatura do representante legal do proponente)   
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(A ser apresentada juntamente com a proposta comercial no site “Licitações Banco do Brasil)  

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 

 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DO LICITANTE], como representante devidamente 

constituído da empresa [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA EMPRESA LICITANTE], doravante denominado 

Licitante, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta foi elaborada de maneira independente e que seu conteúdo não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 

a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 

discutido com ou recebido de qualquer integrante do Município antes da abertura oficial das 

propostas; e 

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

_________________, em ______ de ________________ de ______ 

 

_________________________________________________________________________________ 

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO ÂMBITO DA LICITAÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA) 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO 

(A ser entregue juntamente com a proposta comercial impressa) 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa licitante _______________________________ é 

beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, na condição de _______________ (EPP – Empresa de 

Pequeno Porte /ME – Micro Empresa ou Cooperativa – Lei nº 11.488/2007), considerando os valores 

da receita bruta e o atendimento aos requisitos previstos na Lei supracitada. 

 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa licitante, não se encontra enquadrada em nenhuma 

das hipóteses que veda a concessão do tratamento jurídico diferenciado, previstas nos incisos I a X do 

§ 4º do art. 3º da Lei nº 123/2006: 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;  

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde 

que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 

beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 

trata o inciso II do caput deste artigo; 

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, 

desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;  

f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 

corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de 

arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;  

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 

jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;  

j) constituída sob a forma de sociedade por ações. 

 

Possuímos ciência da nossa obrigação de comunicar ao Município de Belo Horizonte quaisquer fatos 

supervenientes que alterem a situação de nossa empresa. 

 

____________________, _______ de ___________________ de ___________ 

 

Nome da empresa licitante 

 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO 

(A ser entregue no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 

 

Declaro, para os devidos fins, que os trabalhadores da empresa ___(Razão Social da empresa  

Licitante)___, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, sediada no endereço 

___________________________, envolvidos na execução do objeto da licitação mencionada acima, 

não incorrem nas proibições previstas no artigo 49-B da Lei Orgânica deste Município, in verbis: 

 

Art. 49-B - Não poderão prestar serviço a órgãos e entidades do Município, os trabalhadores da 

empresa Signatária Detentora, declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada em julgado 

ou proferida por órgão colegiado relativa a, pelo menos, uma das seguintes situações: 

 

Art. 49-B acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº 23, de 14/09/2011 (Art. 2º) 

 

I - representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de abuso do 

poder econômico ou político; 

 

II - condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o 

patrimônio público. 

  

Parágrafo único - Ficam as empresas a que se refere o caput deste artigo obrigadas a apresentar à  

Signatária Gestora, antes do início da execução da Ata de Registro de Preços, declaração de que os 

trabalhadores que prestarão serviço a BELOTUR não incorrem nas proibições de que trata este artigo. 

(NR) 

 

 

______________________, ______ de ________________ de ________ 

 

 

 

Assinatura do responsável legal da adjudicatária 
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ANEXO VIII 

 

ESPECIFICAÇÕES MENCIONADAS NA PLANILHA - TABELA DE ITENS/SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 

E LOGÍSTICA 

 

CAMINHÃO DE SOM 

 

- Veículos com sistemas de som, utilizados para acompanhar os puxadores de samba, durante o 

deslocamento das escolas de samba no trajeto de apresentação das mesmas na passarela e enviar o som 

dos mesmos para o sistema de som central, instalado na passarela, em 19 (dezenove) vias independentes 

de áudio. Cada veículo deverá ser composto de, no mínimo os seguintes equipamentos e 

características abaixo relacionadas: 

- Caminhões tipo 3/4 contendo cada um, o mínimo de: 

- Estrutura metálica em aluminio Q30, com largura máxima externa de 2,60 m, altura máxima de 

4,60 m e comprimento total de no máximo 6m, com suporte para fixação das caixas acústicas de frente e 

de fundo em estilo line array, suportes para caixas acústicas de monitor, suporte para posicionamento dos 

grupos geradores de energia e cobertura de proteção a prova de chuva para a área interna da carroceria; 

- 08 (oito) caixas acústicas estilo line array (sendo 04 direcionadas para frente e 04 direcionadas para a 

traseira do veiculo), cada uma composta de no mínimo: 

 

a) 02 (dois) alto-falantes de 12” (doze polegadas) para reprodução de freqüências graves, com 

bobinas de 3” a 04” (três a quatro polegadas), potência admissível mínima de 300 w rms cada 

uma, resposta de freqüência de no mínimo 80 hz a 800 hz, montados em configuração Di-Polito 

ou dispostos em V shape; 

b) 01 corneta de médio-agudos com progressão guia de ondas, ângulo de dispersão de 90º H 

x 10º V. acoplada a rivers de compressão reprodutores de freqüências médias e agudas com 

garganta de 1 1/2” a 2” de diâmetro, diafragma de titanium de no mínimo 3”, potência 

admissível de até 70 w rms, resposta de freqüência de no mínimo 800hz a 18khz. 

 

- 04 (quatro) canais de amplificadores profissionais com potência mínima de 2.000 w rms a 2 Ω, com 

entradas balanceadas, para a seção de graves, alto falantes de 12”; 

 

- 04 (quatro) canais de amplificadores profissionais com potência mínima de 1.000 w rms a 2 Ω, com 

entradas balanceadas para a seção de médios e agudos, drivers de compressão; 

 

- 02 (dois) canais de processadores ativos de no mínimo 02 vias, ajustados para as caixas acústicas 

acima mencionadas, contendo: conversores de A/D-D/A de 24 bits, 96khz, entradas e saídas de sinal 

balanceadas, filtros Linkwits-Riley de 24db/8° com cortes variáveis, ajustes individuais de níveis de entradas 

e saídas, 03 bandas de eq. Paramétricos, ajustes de fase, micro-delay e limiter em cada saída, ajuste de delay 

na entrada, interface de controle RS232; 

 

- 04 (quatro) canais de equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas, todos com sliders de 45mm, filtros de Q 

constante e atuação de + e – 15db, controle de ganho de saída ajustável, filtro de passa alta ajustável, 

filtros de contorno de graves e agudos, entradas e saídas balanceadas; sendo 02 para as caixas de frente e 



 

51 

 

fundo e dois para as vias de monitor; 

 

- 04 (quatro) caixas acústicas monitoras, profissionais, com resposta de freqüência entre 60hz e 18khz em 

mais ou menos 3db, capacidade de gerar SPL de 100db/1w/1m, contendo cada: 

 

a) 02 alto-falantes de 12” de, no mínimo, 300 w rms, resposta de freqüência de 50hz a 1000 

hz; 

b) 01 corneta de médio-agudos com progressão guia de ondas, ângulo de dispersão de 60º H 

x 40ºV. acoplada a driver de compressão reprodutor de freqüências médias e agudas com 

garganta de 2” de diâmetro, diafragma de titanium de no mínimo 3”, potência admissível 

de até 70 w rms, resposta de freqüência de no mínimo 1000 hz a 18khz. 

 

- 04 canais de amplificadores profissionais com potência mínima de 1.000 w rms a 4 Ω, com entradas 

balanceadas, para cada uma das caixas acústicas monitoras acima; 

 

- 01 console de mixagem, digital, com no mínimo as seguintes características: 

a) Processamento interno de 32 bits, conversores A/D/A de 24 bits/96khz com 110 db 

de faixa dinâmica, resposta de freqüência de 20hz a 20khz em mais ou menos 0.5-1.5db 

com +4db em 600 ohms; 

b) Disponibilidade de fornecer no mínimo 12 canais de entrada de microfones com 

conectores XLR, ganho, pam, pad, 48v,  por canal e 4 entradas de linha com conectores 

TRS; 

c) 04 bandas de equalização totalmente paramétricas (freqüência, ganho, Q/Bw) por canal de 

entrada; 

d) 01 filtro de graves (hi-pass) por canal de entrada; 

e) Compressores e gates por canal de entrada; 

f) 08 mix auxiliares pré/pós fader com saidas balanceadas; 

g) 08 sub-grupos endereçáveis: 

g.1) 02 saídas master L e R, 

balanceadas; g.2) 02 saídas 

auxiliares L e R, balanceadas; 

g.3) 04 multi efeitos 

programáveis; 

h) Saída para fone de ouvido com controle de AFL/PFL; 

i) 16 Faders motorizados de 100mm; 

j) Tela de monitoração de LCD; 

k) Até 99 armazenamentos de cenas com total recall. 

l) 01 aparelho de reprodução de mídia em cd e mp3. 

 

- 04 microfones profissionais para vozes com as seguintes características: 

a) cápsulas dinâmicas; 

b) padrão polar cardióide; 

c) resposta de freqüência de no mínimo 50hz a 15khz; 

d) saída xlr baixa impedância, balanceada. 
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- 04 microfones profissionais para instrumentos com as seguintes características: 

a) cápsulas dinâmicas; 

b) padrão polar cardióide; 

c) resposta de freqüência de no mínimo 50hz a 15khz; 

d) saída xlr baixa impedância, balanceada. 

 

- 02 microfones sem fio de mão, profissionais, com as seguintes características: 

a) sistema de transmissão UHF, com 02 antenas diversty; 

b) troca de freqüências de transmissão; 

c) saídas xlr baixa impedância, balanceada; 

d) cápsulas dinâmicas padrão polar super-cardióide; 

e) respostas de freqüência de no mínimo 50hz a 15khz. 

 

- 06 casadores de impedância HI z / LOW z, passivos, cada um com 02 entradas hi/z com conectores P10 e 01 

saída balanceada low/z com conector XLR macho e chaveamento de desconexão do pino 1; 

- 01 captador de contato para instrumentos acústicos com as seguintes características: 

a) Resposta de freqüência mínima de 20hz a 18khz; 

b) Admissão de pressão sonora de até 103db de SPL; 

c) Padrão polar em figura de oito; 

d) Pré amplificador com saída balanceada de 200 ohms e conector xlr macho; 

e) Alimentação de 48 v, fantasma; 

f) Cabo de conexão, fixo, de no mínimo 03 metros; 

g) Massa especifica de fixação. 

 

- 03 sistemas de microfones sem fio, profissionais, específicos para captação do som da bateria das escolas de 

samba (surdos 1 e 2 e over), para enviar o som da mesma para o sistema de som instalado na passarela; 

cada um com as seguintes características: 

 

a) sistema de transmissão e recepção multifrequenciais, UHF, na faixa de operação entre 

782mhz a 806mhz e resposta de freqüência de 45hz a 15khz em mais ou menos 2db; 

b) 03 transmissores tipo bodypack, contendo cada: 

b.1) troca de freqüências de transmissão de no mínimo 160 freqüências 

selecionáveis; b.2) entradas de linha com ganho ajustável e conectores 

TA4F; 

b.3) nível máximo de entrada de sinal 

de até 10dbv; b.4) potência de 

transmissão de no minimo 50mW; 

b.5) antenas de transmissão de ¼ de comprimento de onda; 

b.6) medidor do nível de alimentação, alimentação por baterias de 9v; 

 

c) 02 microfones específicos para captação de instrumentos de percussão com ênfase de 

freqüências graves, cápsulas dinâmicas de no mínimo ½ polegada, padrão polar cardióide, 

resposta de freqüência de no mínimo 30hz a 12khz, saída de baixa impedância, balanceada, 
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com conectores XLR; 

d) 01 microfone específico para captação de instrumentos de percussão com ênfase de 

freqüências médias-graves a agudas, com as seguintes características: 

d.1) cápsulas condensadoras de baixa massa, padrão polar cardióide, resposta de 

freqüência de no mínimo 50hz a 18khz, saída de baixa impedância, balanceada, com 

conectores XLR; 

 

d.2) 03 receptores, com grupos de freqüências de transmissão compatíveis com o 

transmissor; d.3) troca de freqüências de recepção de no mínimo 160 freqüências 

selecionáveis; 

d.4) recepção true diversty, com antenas remotas de ½ comprimento 

de onda; d.5) cabos de RF, específicos de no mínimo 05 m cada; 

d.6) display para monitoração de nível de RF e de 

sinal de áudio; d.7) indicador alerta de baixo nível 

de carga de bateria; 

d.8) ajuste de squelch, manual; 

 

d.9) saídas de baixa impedância, balanceada, com conectores XLR e seleção de nível de mic 

(140db) e nível de linha (+16db); 

 

d.10) fontes de alimentação especifica; 

 

d.11) 03 Cabos de conexão, específicos, com conectores XLR-F / TA4M de 02m cada. 

 

- 200 metros de multi-cabo de no mínimo 19 vias, específicos para transmissão de sinais de áudio 

balanceado, com conexão específica compatível com o carro de som e a console de mixagem da passarela e 

condições de enviar os sinais de áudio dos microfones dos puxadores de samba, seus instrumentos e dos 

microfones sem fio da bateria, para a central de comando do sistema de som instalado na passarela, 

todos individualmente e também fazer a interligação entre o sistema de comunicação; 

 

- 01 sub snake de no mínimo 19 canais para tráfego de sinais de áudio balanceado, com spliter de no 

mínimo 02 saídas cada, com conectores de entrada e saídas XLR apropriados, para direcionamento dos 

sinais a console de mixagem do carro de som a e console de mixagem da central da passarela; 

 

- 02 amplificadores específicos para instrumentos, contendo cada um no mínimo: 

a) 100 watts rms de potência transistorizada; 

b) 02 alto falantes de 12``; 

c) 02 prés de entradas independentes com plugs P10/TR, e controle de nível de linha; 

d) 02 controles de equalização independentes de 03 vias (graves, médios e agudos). 

 

- 01 main power distribuidor de energia eletrica AC, com as seguintes características: 

a) conectores de entrada de energia aproprioados a carga consumida pelos equipamentos 

instalados no carro de som; 

b) Transformador toroidal de isolação, com chaveamento de ajuste de tensão; 

c) conexões apropriadas aos equipamentos instalados no carro de som; 
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d) capacidade de sustentar a carga consumida pelos equipamentos instalados no carro de 

som; 

e) capacidade de fornecer corrente alternada em 220v e 110v. 

 

 

OBSERVAÇÃO: Deverão ser fornecidos todos os devidos cabos de áudio, de corrente alternada e demais 

acessórios adequados e necessários para a interligação dos equipamentos acima relacionados, montagem 

segura e perfeito funcionamento do sistema de som. 

 

SONORIZAÇÃO PARA TRAJETO DE DESFILE 400METROS 

 

- A Passarela será composta de um sistema de sonorização capaz de fazer cobertura acústica em 400 

(quatrocentos) metros lineares da passarela, distribuindo o som devidamente mixado e equilibrado, 

reproduzido pelas baterias das escolas de sambas e blocos caricatos quando dos seus desfiles, das locuções, 

pronunciamentos, anúncios e músicas mecânicas no estilo carnavalescas; Deve apresentar no mínimo 

16 pontos de sonorização distribuídos equidistantemente no percurso e instalados de forma que 

não venha interferir no ângulo de visão do público acomodado nas arquibancadas e camarotes; 

 

Os pontos de sonorização deverão ser idênticos, com os mesmos modelos e marcas de caixas acústicas, 

amplificação e processamento a serem utilizados. 

 

Todos os pontos deverão ter sua propagação sonora sincronizada com o deslocamento dos carros de som 

através de programas de delays, independentes e ajustados, levando em conta a variação de temperatura e 

sendo os mesmos controlados por sinais Midi. 

 

Cada ponto de som deverá conter um mínimo de 02 caixas acústicas sobrepostas, sendo capaz de fazer 

uma cobertura acústica em torno de 20º na vertical de no mínimo 90º na horizontal em mais ou 

menos 06 db; capacidade acústica de gerar SPL médio de 110 db a 20 metros, com a amplificação e 

processamento mencionados abaixo e resposta de freqüência de no mínimo 45 hz a 18 khz em mais ou 

menos 3db. 

 

- O sistema de som para a atender a passarela deverá ser composto de, no mínimo os seguintes 

equipamentos e características abaixo relacionadas: 

 

- 32 caixas acústicas estilo LINE ARRAY, profissionais, tree-way ativas, com estrutura para fly, contendo 

cada: 

a) 02 (dois) alto falantes de 15” para graves, com bobinas de 04”, potência admissível de no 

mínimo 600 w rms cada, resposta de freqüência de no mínimo 45hz a 200hz, montados em 

compartimento bass reflex de 4º ordem; 

b) 04 (quatro) alto falantes de 08” para médios graves, com bobinas de no mínimo 2.1/2”, 

potência admissível de no mínimo 175w rms cada, resposta de freqüência de no mínimo 200hz a 

1khz, dispostos em V shape de dois a dois, em compartimento selado; 

c) 01 corneta guia de ondas para médios e agudos com ângulo de dispersão acústica de no 

mínimo 90ºH x 10ºV. acoplada a 02 drivers de compressão, sobrepostos verticalmente, de 
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1,5” de garganta, diafragma de titanium de no mínimo 3” e potência admissível de no mínimo 

150 w rms cada, e resposta de freqüência de no mínimo 1khz a 18khz em mais ou menos 3db. 

d) Medidas máximas externas das caixas acústicas: 1,40 m de largura, 50 cm de altura e 60 

cm de profundidade. 

 

- 12 canais de amplificadores profissionais com potencia de no mínimo 2100w rms a 2Ω, com entradas 

balanceadas, para a seção de graves, alto falantes de 15”. 

- 12 canais de amplificadores profissionais com potencia de no mínimo 1500w rms a 4Ω, com entradas 

balanceadas, para a seção de médios graves, alto falantes de 8”. 

- 12 canais de amplificadores profissionais com potencia de no mínimo 750w rms a 8Ω, com entradas 

balanceadas, para a seção de médios e agudos, drivers de compressão. 

 

- 12 canais de processadores digitais de 03 vias, configurados e ajustados para as caixas acústicas 

acima mencionadas, contendo cada: 

a) conversores de A/D-D/A de 24 bits, 48khz, 

b) entradas e saídas de sinal balanceadas, 

c) filtros Linkwits-Riley de 24db/8° com cortes variáveis, 

d) ajustes individuais de níveis de entradas e saídas, 

e) 31 bandas de equalização gráfica de 1/3º de oitavas na entrada de sinal 

f) minimo de 04 bandas de EQ. Paramétricos por canal de saida de sinal, 

g) ajustes de fase, micro-delay e limiter em cada saída, 

h) ajuste de delay na entrada. 

i) interface de controle RS232 para controle remoto. 

 

- 02 canais de equalizadores gráficos analógicos de 1/3 de oitavas, todos com sliders de 45 mm, 

filtros de Q constante e atuação de + e – 15db, controle de ganho de saída ajustável, filtro de passa alta 

ajustável, filtros de contorno de graves e agudos, entradas e saídas balanceadas; 

 

- 02 canais de compressores de áudio analógicos com controles variáveis de threshold, ratio e gain; 

 

- 12 canais de delays, digitais, com conversores de A/D-D/A de no mínimo 20bits, 48khz, atraso de tempo de 

até 650 milisegundos com passos de 0.11 msec, entradas e saídas balanceadas com conectores XLR, nível de 

saída até mais 20dbu em 600 ohms, resposta de freqüência mínima de 20hz a 20khz em mais ou menos 

0.5db, controle variável de nível de saída, armazenamento de 50 memórias de cena programáveis, interface 

midi de 16 canais e condições de serem controlados por intermédio de PC ou unidade master via midi. 

 

- 01 console mixer DIGITAL com no mínimo 48 canais de entrada de microfone, com: 

a) 04 bandas de equalização totalmente paramétrica (ganho, freqüência e abertura de 

banda), filtro de passa alta variável, controle de ganho, pam, pad, 48v,  insert e conectores XLR 

por canal de entrada; 

b) 04 canais de entrada de linha, estéreos, com 04 bandas de equalização totalmente paramétrica 

(ganho, freqüência e abertura de banda), filtro de passa altas variável, controle de ganho, 

pam, pad,  insert e conectores XLR por canal de entrada; 

c) mínimo de 16 canais de saídas independentes com controle de volume e 04 bandas de 
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equalização totalmente paramétrica e conectores XLR, mínimo de 08 sub grupos enrdereçaveis, 

mínimo de 08 controles de VCA programáveis , mínimo de 08 grupos de mute programáveis, 02 

saídas máster L e R sistema de pré escuta pfl/afl com ajuste de delay, interface MIDI de 16 canais 

e 02 fontes de energia com link paralelo. 

 

- 01 console mixer com características semelhantes a mencionada acima que deverá ser instalada em paralelo 

com a console principal, ficando de reserva para uma eventual e rápida substituição. 

 

- 01 spliter de sinal de no mínimo 38 vias, específico para transmissão de sinais de áudio balanceados, com 

entradas XLR para receberem os sinais dos carros de som através dos multicabos de 200m e 02 saídas com 

multipino fêmea de engate rápido para receberem a conexão dos multicabos de direcionamento dos 

sinais as duas console de mixagem da central da passarela. 

 

- 01 Interface booster de sinais em protocolo MIDI com 08 portas de entradas, 08 portas de saídas, todas 

com 16 canais midi. 

 

- 01 Controle remoto manual gerador de pulsos em protocolo MIDI, com porta de saida de sinal Midi com 

16 canais Midi, controle de disparo de sinal Midi manual e sequenciado, armanezamento de 50 

memórias de cena programáveis. 

- 02 aparelhos de reprodução de mídia em cd e mp3. 

- 01 acervo de músicas no estilo carnavalescas, gravadas em cd ou mp3. 

 

- 02 sistemas de microfones de mão sem fio, com as seguintes características: 

a) sistema de transmissão e recepção, VHF; 

b) 02 receptores true diversty, com antenas de ¼ de onda; 

c) Indicadores de nível de RF e de sinal de áudio; 

d) saídas xlr baixa impedância, balanceada; 

e) fontes de alimentação compatíveis. 

 

- 02 transmissores com cápsulas dinâmicas padrão polar supercardióide, com respostas de freqüência de no 

mínimo 50hz a 15khz, potência de transmissão de no máximo 50mW, marcador de nível de alimentação Dc, 

chave on/of e de mute, controle de ajuste de ganho de áudio, alimentação por baterias de 9v. 

 

- 02 caixas acústicas profissionais tipo monitores, para mixagem e PFL, do áudio a ser enviado para os 12 

pontos de som na passarela do samba e os 02 PAs da concentração, com seus amplificadores de potência, 

e as seguintes características cada: 

a) 02 vias com filtros ativos; 

b) 01 woofer de 15” para graves com amplificador de no mínimo 100 watts; 

c) 01 corneta de directividade constante de 90ºH x 60ºV com driver de no mínimo 1” de 

garganta e diafragma de titanium de no mínimo 1.1/2” para médias altas com amplificador 

de no mínimo 50 watts; 

d) 01 pedestal tipo tripé para caixa acústica. 

 

- 02 canais de delays, digitais, com conversores de A/D-D/A de no mínimo 20bits, 48khz, atraso de tempo de 
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até 650 milisegundos, entradas e saídas balanceadas com conectores XLR, 50 memórias de cena 

programáveis, interface midi de 16 canais e condições de serem controlados por intermédio de PC ou 

unidade máster via midi, para ajustar o tempo das 02 caixas monitoras de PFL/AFL, em relação variação dos 

tempos da torre de som próxima da central de som. 

 

- 01 head fone stereo, profissional, dinâmico de baixa impedância. 

 

- 01 sistema de comunicação da central da passarela com os carros de som, com no mínimo 03 pontos 

(central da passarela do samba e os 02 veículos do sistema móvel) consistido de: 

a) 03 caixas acústicas amplificadas, sendo uma para cada ponto, com as seguintes 

características cada: a.1) 02 vias com filtros ativos; 

a.2) 01 woofer 10” a 15” para graves com amplificador de no mínimo 100 watts; 

a.3) 01 corneta de directividade constante de 90º h x 60º v com driver de no mínimo 1” de 

garganta e diafragma de titanium de no mínimo 1 1/2” para médias altas com amplificador 

de no mínimo 50 watts; 

b) 03 microfones de mão, sendo um para cada ponto, com as seguintes 

características cada: b.1) cápsula dinâmica; 

b.2) padrão polar cardióide unidirecional; 

b.3) resposta de freqüência de no mínimo 

50hz a 15khz; b.4) chave de liga desliga; 

b.5) saída xlr baixa impedância, balanceada. 

 

c) 01 mesa de mixagem para controle do sistema de comunicação acima, com no mínimo as 

seguintes características: 

c.1) 08 canais de entrada com (conectores XLR, mic/line, ganho, pam, pad, insert) por canal; 

 

c.2) 03 bandas de equalização (graves e agudos shelving e 01 seção de médios semi-

paramétricos) por canal de entrada; 

c.3) 01 filtro chaveado de graves (hi-pass) por 

canal de entrada; c.4) 03 mix auxiliares pré/pós 

fader, com saídas balanceadas; c.5) 02 saídas 

master L e R, com saídas balanceadas. 

- 12 Estruturas metálicas para sustentação das caixas acústicas nos 12 pontos de sonorização, distribuídas ao 

longo do percurso da passarela, com as seguintes características: 

a) Capacidade de sustentação de carga: mínimo 500 kg; 

b) Plataforma superior para apoio das caixas acústicas; 

c) Altura adequada para proporcionar as caixas acústicas sobrepostas a cobertura acústica 

exigida. 

 

OBSERVAÇÃO: Deverão ser fornecidos todos os devidos cabos de áudio, de corrente alternada e demais 

acessórios adequados e necessários para a interligação dos equipamentos acima relacionados, montagem 

segura e perfeito funcionamento do sistema de som. 

 

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL 
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- O sistema de comunicação será utilizado para a intercomunicação entre o pessoal em trabalho da empresa 

de som e será composto de no mínimo, os itens abaixo: 

 

- 03 rádios comunicadores com baterias, fontes e recarregadores, sendo 01 para a central de controle da 

passarela, 01 para a central de controle da concentração, 01 para o coordenador dos carros de som; 

 

- 01 sistema de intercom, com fio, para 03 pontos (01 central de controle da passarela, 01 para cada carro de 

som e 01 para a central de contole da concentração), tendo em cada um dos pontos, 01 fone de ouvido com 

microfone tipo headset auricular, composto de: 

a) 04 fones auriculares dinâmicos com microfones dinâmicos ou eletretos, tipo head-set; 

b) 04 body-pack com controle de volume de fone, chave liga/desliga microfone, botão de 

chamada e conectores XLR para linha e fone auricular; 

c) 01 fonte de alimentação de 12 V e 01 A, com conectores XLR de conexão para os body-pack e 

sinaleiras. 

 

- 01 distribuidor de sinal de áudio para as emissoras de rádio e TV, com as seguintes características: 

 

a) 02 entradas de sinal, balanceada, L e R; 

b) 06 saídas de sinal balanceadas com controle de volume individual. 

 

OBSERVAÇÃO: Deverão ser fornecidos todos os devidos cabos de áudio, de corrente alternada e demais 

acessórios adequados e necessários para a interligação dos equipamentos acima relacionados, montagem 

segura e perfeito funcionamento do sistema de som. 

 

SISTEMA DA CONCENTRAÇÃO 

 

- Será composto de um sistema de sonorização capaz de fazer cobertura acústica na área de 

concentração das escolas de samba do som, quando da preparação e aquecimento da escola de samba antes 

do início de cada desfile. 

 

- Quando do início de cada desfile, este sistema de som passará a ser controlado da central de som da 

Passarela do Samba, recebendo o áudio produzido pelos puxadores de samba, instrumentos de 

harmonia e percussão, devidamente mixado e equilibrado, pela console de mixagem da central da 

passarela e com os tempos de delay devidamente ajustados e programados em relação ao 

deslocamento dos carros de som. 

 

- Os 02 pontos de sonorização deverão ser idênticos, com os mesmos modelos e marcas de caixas 

acústicas, amplificação e processamento a serem utilizados. 

- Todos os pontos deverão ter sua propagação sonora sincronizada com o deslocamento dos carros de som 

através de programas de delays, independentes, ajustados levando em conta a variação de temperatura e 

sendo os mesmos controlados por sinais Midi, da central de som da passarela. 

 

- Cada ponto de som deverá ser capaz de fazer uma cobertura acústica em torno de 40º na vertical de no 

mínimo 110º na horizontal em mais ou menos 06 db; capacidade acústica de gerar SPL médio de 110db a 20 

metros, com a amplificação e processamento mencionados abaixo e resposta de freqüência de no mínimo 
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45 hz a 18 khz.em mais ou menos 3db. 

 

- O sistema de som da concentração será composto de, no mínimo os seguintes equipamentos e 

características abaixo relacionadas: 

 

- 02 pontos de som com um mínimo de 04 caixas acústicas cada, sendo capaz de fazer uma cobertura 

acústica de 90ºH e 40º V, em mais ou menos 06db de no mínimo 50hz a 18khz, cada um compostos de: 

a) 02 caixas acústicas, tri-way, cada uma composta de no mínimo: 

a.1) 01 (um) alto falante de 15” para graves, com bobinas de 04”, potência admissível de no 

mínimo 400 Watts rms, resposta de freqüência de no mínimo 50hz a 200hz, montados em 

compartimento com corneta exponencial; 

a.2) 01 (um) alto falante de 10” para médios graves, com bobinas de no mínimo 03”, 

potência admissível de no mínimo 250 Watts rms, resposta de freqüência de no mínimo 200hz 

a 1.6hz, montados em compartimento com corneta guia de ondas; 

 

a.3) 01.driver de compressão para médios e agudos de 02” de garganta, diafragma de 

titanium de no mínimo 3”, potência admissível de no mínimo 70 Watts rms., resposta de 

freqüência de no mínimo 1.6khz a 15khz, montado em corneta guia de ondas com angulo 

de dispersão de 55ºH x 40ºV. 

b) 04 caixas acústicas, sub woofer, cada uma composta de no mínimo: 

b.1) 02 (dois) alto falantes de 18” para subgraves, com bobinas de 04”, potência 

admissível de no mínimo 600 Watts rms, resposta de freqüência de no mínimo 45hz a 

100hz, montados em compartimento bass reflex de 4ª ordem. 

 

- 02 canais de amplificadores profissionais com potência mínima de 750 w rms a 4Ω, com entradas 

balanceadas, para a seção de graves, alto falantes de 15”; 

 

- 12 canais de amplificadores profissionais com potência mínima de 500 w rms a 4Ω, com entradas 

balanceadas, para a seção de médios graves, alto falantes de 10”; 

 

- 12 canais de amplificadores profissionais com potência mínima de 400w rms a 4Ω, com entradas 

balanceadas, para a seção de médios e agudos, drivers de compressão; 

 

- 02 canais de amplificadores profissionais com potência mínima de 1600w rms a 2Ω, com entradas 

balanceadas, para a seção de sub-graves, alto falantes de 18”; 

 

- 02 canais de processadores de 04 vias, configurados e ajustados para as caixas acústicas acima 

mencionadas, contendo cada: 

a) entradas e saídas de sinal balanceadas, 

b) filtros Linkwits-Riley de 24db/8° com cortes ajustados as faixas das caixas acústicas utilizadas, 

c) ajustes individuais de níveis de saídas; 

d) Pré ajustes fixos de fase, micro-delay e limiter em cada saída. 
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- 02 canais de equalizadores gráficos analógicos de 1/3 de oitavas, todos com sliders de 45mm, filtros de Q 

constante e atuação de + e – 15db, controle de ganho de saída ajustável, filtro de passa alta ajustável, 

filtros de contorno de graves e agudos, entradas e saídas balanceadas; 

 

- 02 canais de compressores de áudio analógicos com controles variáveis de threshold, ratio e gain; 

- 02 canais de delays, digitais, com conversores de A/D-D/A de no mínimo 20bits, 48khz, atraso de tempo de 

até 650 milisegundos com passos de 0,11 msec, entradas e saídas balanceadas com conectores XLR, nível de 

saída até mais 20dbu em 600 ohms, resposta de freqüência mínima de 20 hz a 20 khz em mais ou menos 

0.5db, controle variável de nível de saída, armazenamento de 50 memórias de cena programáveis, interface 

midi de 16 canais e condições de serem controlados por intermédio de PC ou unidade master via midi; 

 

- 01 console de mixagem com no mínimo as seguintes características: 

a) 08 canais de entrada com (conectores XLR, mic/line, ganho, filtro de graves, pam, 48v, 

insert) e 03 bandas de equalização (graves e agudos shelving e 01 seção de médios semi-

paramétricos por canal de entrada); 

b) 02 canais de entrada estéreos com conectores TRS line, ganho, pam e 04 bandas de equalização 

(graves médios grave, médios e agudos shelving) pôr canal de entrada; 

c) 03 mix auxiliares pré/pós fader; 

d) 02 sub grupos endereçáveis; 

e) 02 saídas master L e R, balanceadas com conectores XLR. 

- 01 aparelho de reprodução de midia em cd e mp3. 

 

- 04 microfones profissionais para vozes com as seguintes características: 

a) cápsulas dinâmicas; 

b) padrão polar cardióide; 

c) resposta de freqüência de no mínimo 50 hz a 15 khz; 

d) saída xlr baixa impedância, balanceada. 

 

- 04 casadores de impedância HI z / LOW z, passivos, cada um com 02 entradas hi/z com conectores P10 e 01 

saída balanceada low/z com conector XLR macho e chaveamento de desconexão do pino 1; 

 

- 01 cabo de sinal de áudio de no mínimo 30 metros específicos para transmissão de sinais de áudio 

balanceado, para conectar e enviar os sinais de áudio dos carros de som a console de mixagem do controle 

de som do sistema da concentração. 

 

- 02 Estruturas metálicas para sustentação das caixas acústicas nos 02 pontos de sonorização distribuídos na 

área da concentração, com as seguintes características: 

a) Capacidade de sustentação de carga: mínimo 500 kg; 

b) Plataforma superior para apoio das caixas acústicas; 

c) Altura adequada para proporcionar as caixas acústicas sobrepostas a cobertura acústica 

exigida. 

 

OBSERVAÇÃO: Deverão ser fornecidos todos os devidos cabos de áudio, de corrente alternada e demais 

acessórios adequados e necessários para a interligação dos equipamentos acima relacionados, montagem 
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segura e perfeito funcionamento do sistema de som. 

 

ILUMINAÇÃO - KIT TIPO 04 PARA DESFILE 400 METROS 

 

- 100 refletores HQI de 2000 Watts com reatores de alto fator de potência uso externo inclusive sob 

chuva para iluminação da área de desfile, aquecimento e dispersão; 

 

- 48 refletores HQI 400 Watts com reatores de alto fator de potência uso externo inclusive sob chuva para 

áreas de apoio e arquibancadas; 

 

- Nas áreas de apoio deverão ser fornecidas e instaladas 03 torres de andaime com 6m de altura e base 2m 

X 2m, para fixação do refletores; 

 

- 02 cabos de 500 metros quadripolar de 95 mm para instalação em cada lado da Passarela (3 fases + 

neutro); 

- 07 estruturas de alumínio Q50 ou Q76 (Box Truss) medindo 8,00 metros de altura e 12 metros de 

comprimento em forma de trave para sustentação da iluminação e adereços para serem distribuídas ao 

longo da avenida de desfiles, respeitando a luminosidade de cada trave; 

 

- 04 centrais de distribuição de energia com fusíveis ou chaves disjuntoras para proteção de todo o 

sistema. 

 

OBSERVAÇÕES: Toda a estrutura (cabeamento, distribuição, disjuntores, etc.) necessária para a montagem e 

realização do evento, deverá estar dentro das normas técnicas vigentes exigidas pelo CBMMG, bem como toda 

instalação e aterramento deverá ser feita por profissionais capacitados e habilitados. 

SONORIZAÇÃO KIT TIPO 1 –GRANDE PORTE 

02 - Torres de som (L, R), obrigatoriamente com montagem FLY. 

 

- 12 - Caixas acústicas line array direcionadas para baixas e medias frequenciais, compostas por 2 alto-falantes 

de 15¨ polegadas, quatro alto-falantes de 8¨ polegadas e 2 drivers de neodimeo,com dispersão e ângulo de 

cobertura de 90 graus 

 

- 12 - Caixas acústicas line array direcionadas para altas frequenciais, compostas por 2 alto-falantes de 

8¨polegadas e um driver de neodimeo, com dispersão e ângulo de cobertura de 120 graus 

- 24 - Caixas acústicas de subgrave direcionadas para baixas frequenciais, compostas por 2 alto-

falantes de 18¨polegadas cada. 

 

- 04 - Racks de amplificação digital contendo 5 amplificadores de 7200 watts 

 

- 01 - Rack de processadores do sistema contendo: 

 

- 02 processadores digitais com 4 entradas e doze saídas ligados a um pc com analizador de espectro em tempo 

real 
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- 01 - Trena lazer profissional com capacidade de medição de no mínimo 70 metros para 

alinhamento e direcionamento do sistema. 

 

- 01 - Clinômetro digital profissional com medidas decimais precisas para inclinação e dispersão do sistema 

 

- 01 - Pc com software de alinhamento e analisador de espectros ligados ao sistema, para correções e 

ajustes finos do áudio. 

 

- MESAS DE ÁUDIO: 

 

- 02 - Mesas de mixagem digital com no mínimo as seguintes características: 

 

- 48 - Canais de entrada com (mic/line, ganho, pad, 48v, ø, insert) pôr canal. 04 canais de entradas de linha 

estéreo. 04 canais específicos para volta de efeitos 04 bandas de equalização totalmente paramétricas 

(frequência, ganho e largura de banda) em todos os 48 canais de entradas incluindo os de volta dos 

efeitos. 01 compressor dinâmico completo em todos os canais de entrada. 01 noise gate completo e com 

ajustes de filtros low e hi em todos os canais de entrada. 01 filtro de graves (hi-pass variável), em todos os 

canais de entrada 24 mix auxiliares pré/pós fader, balanceados e com 08 equalizadores totalmente 

paramétricos em cada. 08 saídas de matrix, balanceadas e com 08 equalizadores totalmente 

paramétricos em cada. 02 saída máster estéreos A e B, balanceadas e com 08 equalizadores 

totalmente paramétricos em cada. 20 canais de equalizadores gráficos de 1/3° de oitavas, 

endereçáveis. 08 multi efeitos estéreos programáveis. 01 controle de solo in place 02 fontes de alimentação 

externa, com link redundante. 500 memórias de cenas programáveis. 02 aparelhos de reprodução de 

cd/dvd/mp3. 

 

- SISTEMA DE MONITORAÇÃO: 

 

- 16 caixas acústicas monitoras profissionais com o mínimo de 02 vias, ativas ou passivas contendo cada: 

02 auto falantes de 12” com potência mínima admissível de 400w rms, 01 driver com diafragma de titânio 

de no mínimo 03”, garganta de 02” e corneta de 90° x 40° de directividade constante ou guia de ondas, com 

potência mínima admissível de 75w rms. 

- 04 racks de amplificação digital para monitoração contendo 4 amplificadores de 4.000 watts com 

quatro canais cada 

- 02 sistemas de side druns(monitor, bateria e percussão) com no mínimo; 04 caixas acústicas 

monitoras, profissionais, com o mínimo de 03 vias ativas, contendo cada; 01 auto falante, woofer de 

18” para graves, com potência mínima admissível de 600w rms. 01 alto falante de 10’ ou 12” para médios 

graves, com potência mínima admissível de 300w rms. 01 driver com diafragma de titânio de no mínimo 

03”, garganta de 02” e corneta de 60° x 40° de directividade constante ou guia de ondas, para médios e 

agudos, com potência mínima admissível de 75w rms. 02 rack de amplificação para as caixas acústicas de 

side drums, contendo: 02 canais de amplificadores de potência para graves de no mínimo 1500w rms 

com carga de 2Ω, com entrada de sinal balanceada. 02 canais de amplificadores de potência para médios 

graves de no mínimo 800w rms com carga de 2Ω, com entrada de sinal balanceada. 02 canais de 

amplificadores de potência para médios e agudos de no mínimo 600w rms com carga de 2Ω, com entrada 

de sinal balanceada. 02 canais de processadores digitais ativos de 03 vias, compatíveis com as caixas 
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acústicas de side druns; contendo entradas e saídas de sinal balanceadas, filtros Linkwits-Riley de 24db/8° 

com cortes variáveis, ajustes individuais de níveis de entradas e saídas; ajustes de delay por canal de 

entrada; equalização paramétrica de 03 bandas, ajustes de fase de micro-delay e limitação em cada 

saída. 

 

- 02 sistemas de side fill (L e R), composto de 04 caixas acústicas profissionais, tree-way ativas (graves, 

médios e agudos), contendo cada; 01 auto falante, woofer de 15”, com potência mínima admissível de 

500w rms. 01 falante de 10” para médios graves, com potência mínima admissível de 300w rms. 01 driver 

com diafragma de titânio de no mínimo 03”, garganta de 02’ e corneta de 55° x 40° guia de ondas, para 

médios e agudos , com potência mínima admissível de 75w rms. 04 caixas acústicas profissionais para sub 

woofer, ativas contendo cada; 02 woofer 18”, com potência mínima admissível de 1000w rms. 01 rack de 

amplificação para as caixas acústicas de side fill, contendo: 02 canais de amplificadores de potência para 

sub woofer de no mínimo 2500w rms com carga de 2Ω, com entradas balanceadas. 02 canais de 

amplificadores de potência para graves de no mínimo 1500w rms com carga de 2Ω, com entrada de sinal 

balanceada. 

 

- 02 canais de amplificadores de potência para médios graves de no mínimo 800w rms com carga de 

2Ω, com entrada de sinal balanceada. 02 canais de amplificadores de potência para médios e agudos de no 

mínimo 600w rms com carga de 2Ω, com entrada de sinal balanceada. 02 canais de processadores ativos de 

04 vias, compatíveis com as caixas acústicas de side fill; contendo entradas e saídas de sinal balanceadas, 

filtros e cortes de xofer, fase e micro-delay ajustados internamente para as caixas utilizadas, ajustes 

individuais de níveis de saídas. 

 

- MICROFONES E DIRECT BOX: 

 

- 12 casadores de impedância HI z / LOW z, passivos com 02 entradas hi/z com conectores P10 e 01 saída 

balanceada low/z com conector XLR macho. 

- 12 casadores de impedância HI z / LOW z, ativos com 02 entradas hi/z com conectores P10 E 01 saída 

balanceada low/z com conector XLR macho. 

- 12 microfones de mão para vozes com as seguintes características: - Cápsulas dinâmicas padrão polar 

cardioide - Resposta de frequência de 50hz - Saída xlr baixa impedância, balanceada. 

- 12 microfones de mão para vozes com as seguintes características: - Cápsulas dinâmicas padrão polar 

super cardioide - Resposta de frequência de 50hz a 16khz - Saída xlr baixa impedância, balanceada. 

 

- 10 microfones para instrumentos e percussão com as seguintes características: cápsulas dinâmicas 

padrão polar cardioide - Resposta de frequência de 50hz a 15khz - Saída xlr baixa impedância, 

balanceada. 

- 06 microfones para instrumentos e percussão com as seguintes características: - Cápsulas dinâmicas padrão 

polar super cardioide - Resposta de frequência de 50hz a 16khz - Saída xlr baixa impedância, balanceada 

- 08 microfones para instrumentos e percussão com as seguintes características: - Cápsulas dinâmicas padrão 

polar super cardioide - Resposta de frequência de 30hz a 22khz - Saída xlr baixa impedância, balanceada. 

- 08 microfones para instrumentos e percussão com as seguintes características: - Cápsulas condensadoras 
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padrão polar cardioide - Resposta de frequência de 20hz 20khz - Saída xlr baixa impedância, balanceada - 

Com clamp ou presilha de fixação em instrumentos. 

 

- 03 microfones para instrumentos graves com as seguintes características: cápsulas dinâmicas de no 

mínimo1/2 polegada - Padrão polar cardioides resposta de frequência de 20hz a 17khz - Saída baixa 

impedância, balanceada 

- 03 microfones para instrumentos graves com as seguintes características: - Cápsulas dinâmicas de no 

mínimo ½ polegada - Padrão polar super cardioides Resposta de frequência de 20hz a 10khz - Saída xlr 

baixa impedância, balanceada 

 

- 02 microfones para instrumentos e percussão com as seguintes características: - Cápsulas condensadoras - 

Padrão polar meio cardioide tipo boundary - Resposta de frequência de 20hz a 20khz - Saída xlr 

baixa impedância, balanceada 

- 06 microfones para instrumentos e percussão com as seguintes características: - Cápsulas condensadoras - 

Padrão polar cardioide - Resposta de frequência de 20hz a 20khz - Saída xlr baixa impedância, 

balanceada 

- 06 microfones para instrumentos e percussão com as seguintes características: - Cápsulas condensadoras - 

Padrão polar super cardioide - Resposta de frequência de 20hz a 20khz - Saída xlr baixa impedância, 

balanceada 

 

- 02 microfones para instrumentos e percussão com as seguintes características: - Cápsulas 

condensadoras de diafragma grande - Padrão polar cardioide - Resposta de frequência de20hz a 20khz - 

Saída xlr baixa impedância, balanceada 

- 04 sistemas de microfones sem fio de mão com as seguintes características: - Sistema de transmissão UHF, 

com 02 antenas diversty, troca de frequências de transmissão, Cápsulas dinâmicas - Padrão polar super 

cardioide, Respostas de frequência de 50hz a 16khz Saídas xlr baixa impedância, balanceada. 

 

- BACK LINE: 

 

- 02 amplificadores, específicos para guitarra, contendo no mínimo, cada: - 100 watts rms de potência 

valvulada; - 02 prés de entradas independentes com plugs P10/TR, e controle de nível de linha; - 02 

controles de equalização independentes de 03 vias (graves, médios a agudos); - 01 caixa acústica 

específica com 04 alto falantes de 12”. 

 

- 01 amplificador, específicos para guitarra, contendo no mínimo: - 100watts rms de potência valvulada, - 02 

prés de entradas independentes com plugs P10/TR, e controle de nível de linha, - 02 controles de equalização 

independentes de 03 vias (graves, médios e agudos), - Com 02 alto falantes de 12”. 

- 02 amplificadores específicos para contra baixo, contendo no mínimo, cada: - 400watts rms de 

potência transitorizada ou valvulada, - 01 crossover de 02 vias com corte variável. - 01 pré de entrada com 

plugs P10/TR, e controle de nível de linha, - 01 controle de equalização de 04 vias (graves, médios baixos, 

médios altos e agudos), - 01 caixa acústica contendo 08 alto falantes de 10”, com cones de alumínio 
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- 02 sistemas específicos para teclados, contendo no mínimo, cada: - 01 mixer com no mínimo; - 12 

canais de entrada de linha, ESTEREO, com conectores P10. - 03 bandas de equalização (graves, médios e 

agudos) por canal de entrada. - 02 saídas master L e R, balanceadas - 02 saídas L e R de control room, 

balanceadas - 01 controle de pré escuta com saída para fones de ouvido 

 

- 02 caixas acústicas amplificadas no mínimo contendo cada: - 01 woofer de 12” ou 15’ para graves com 

amplificador de 300w a 8ohms, - 01 corneta CD de 90°h x 40°v com driver de 1” para médias altas com 

amplificador de 100w a 8ohms. 

 

- 01 bateria acústica em perfeito estado de uso, composta de; - 01 bumbo 22, 01 ton de 10, 01 ton de 

12,01 ton de 14, 01 surdo de 16, todos com peles novas - 01 caixa 14, de madeira, com pele porosa, de 

resposta e esteira. - 01 estante de caixa - 01 estante de chimbal com arruela, feltro e cachimbo - 06 

estantes de pratos girafa com feltros e borboletas01 pedal de bumbo - 01 banquinho com almofada 

 

- ACESSÓRIOS: 

 

- 01 multi cabo específico para transmissão de sinal de áudio balanceado com, 56 canais. 

 

- Entradas XLR, fêmea de painel - Saídas XLR, macho de linha para P.A., monitor e gravação 

 

- Spliter ativo para 02 pontos (P.A., monitor) 

 

- 50 metros de comprimento para P.A. 

 

- 10 metros de comprimento para monitor 

 

- 02 multi cabos específico para transmissão de sinal de áudio balanceado, cada um com 12 canais 

- Entrada XLR, fêmea de linha 

 

- Saídas XLR macho de linha 

 

- 70 metros de comprimento. 

 

- 08 sub snake – multi cabo específico para transmissão de sinal de áudio balanceado contendo cada; - 

Bandeja com 12 canais de entradas XLR, fêmea de painel e saídas com multipinos com 36 contatos 

macho, específicos, e de engate rápido. 

- Multi cabo específico com 12 vias com conectores XLR macho e multipinos com 36 contatos fêmea, de 

engate rápido, com 15 metros de comprimento cada. 

 

- 20 pedestais grandes, articulados, para microfones 

 

- 20 pedestais médios, articulados, para microfones 

 

- 20 pedestais pequenos, articulados, para microfones 
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- 12 garras específicas para fixação de microfones em instrumentos 

 

- 01 acervo de músicas típicas em cd, dvd ou mp3 

 

- 02 fones de ouvido estéreo, dinâmico de baixa impedância 

 

- 02 sistemas de ac. Trifásico com neutro e terra, necessários para energizar os equipamentos acima. 

 

- 01 sistema de intercom com fio de 04 pontos, composto de: 

 

- 04 fones auriculares com microfones dinâmicos tipo head-set - 04 body-pack com controle de volume 

de fone, chave liga/desliga mic, botão de chamada e conectores XLR para linha e auricular - 04 sinaleiras com 

alerta sonoro e flash luminoso, chave seletora de pulso constante ou intercalado - 01 fonte de 

alimentação 12v e 02, com conectores XLR. 

 

- 03 grides metálicos de sustentação para as caixas acústicas das torres de som, cada um com: - 02 

suportes de fixação de talhas com manilhas específicas - 04 pontos de fixação para as caixas acústicas - 

02 toneladas de capacidade de carga, mínima. 

- 06 talhas de elevação, cada uma com: - Capacidade carga mínima de trabalho de 1t. - Corrente de elevação 

com no mínimo 10m - Ganchos de fixação forjados - 01 kit de cabos de sinal, spliter e de microfones 

necessários para a interligação e funcionamento dos equipamentos acima. 

 

- 01 kit de cabos de ac e tomadas necessários para a ligação e funcionamento dos equipamentos acima. 

 

- 01 kit de acessórios necessários para a devida montagem do sistema e perfeito funcionamento dos 

equipamentos acima especificado. 

 

SONORIZAÇÃO KIT TIPO 2 – MÉDIO PORTE 

 

- 02 - Torres de som (L, R), obrigatoriamente com montagem FLY. 

 

- 08 - Caixas acústicas line array direcionadas para baixas e medias frequenciais, compostas por 2 alto-falantes 

de 15¨ polegadas, quatro alto-falantes de 8¨ polegadas e 2 drivers de neodimeo,com dispersão e ângulo de 

cobertura de 90 graus 

- 08 - Caixas acústicas line array direcionadas para altas frequenciais, compostas por 2 alto-falantes de 

8¨polegadas e um driver de neodimeo, com dispersão e ângulo de cobertura de 120 graus 

 

- 16 - Caixas acústicas de subgrave direcionadas para baixas frequenciais, compostas por 2 alto-

falantes de 18¨polegadas cada. 

 

- 04 - Racks de amplificação digital contendo 5 amplificadores de 7200 watts 

 

- 01 - Rack de processadores do sistema contendo: - 02 processadores digitais com 4 entradas e doze saídas 

ligados a um pc com analizador de espectro em tempo real 
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- 01 - Trena lazer profissional com capacidade de medição de no mínimo 70 metros para 

alinhamento e direcionamento do sistema. 

 

- 01 - Clinômetro digital profissional com medidas decimais precisas para inclinação e dispersão do sistema 

 

- 01 - Pc com software de alinhamento e analisador de espectros ligados ao sistema, para correções e 

ajustes finos do áudio. 

 

- MESAS DE ÁUDIO: 

 

- 02 - Mesas de mixagem digital com no mínimo as seguintes características: 

 

- 48 - Canais de entrada com (mic/line, ganho, pad, 48v, ø, insert) pôr canal. 04 canais de entradas de linha 

estéreo. 04 canais específicos para volta de efeitos 04 bandas de equalização totalmente paramétricas 

(frequência, ganho e largura de banda) em todos os 48 canais de entradas incluindo os de volta dos 

efeitos. 01 compressor dinâmico completo em todos os canais de entrada. 01 noise gate completo e com 

ajustes de filtros low e hi em todos os canais de entrada. 01 filtro de graves (hi-pass variável), em todos os 

canais de entrada 24 mix auxiliares pré/pós fader, balanceados e com 08 equalizadores totalmente 

paramétricos em cada. 08 saídas de matrix, balanceadas e com 08 equalizadores totalmente 

paramétricos em cada. 02 saída máster estéreos A e B, balanceadas e com 08 equalizadores 

totalmente paramétricos em cada. 20 canais de equalizadores gráficos de 1/3° de oitavas, 

endereçáveis. 08 multi efeitos estéreos programáveis. 01 controle de solo in place 02 fontes de alimentação 

externa, com link redundante. 500 memórias de cenas programáveis. 02 aparelhos de reprodução de 

cd/dvd/mp3. 

 

- SISTEMA DE MONITORAÇÃO: 

- 10 caixas acústicas monitoras profissionais com o mínimo de 02 vias, ativas ou passivas contendo cada: 

02 auto falantes de 12” com potência mínima admissível de 400w rms, 01 driver com diafragma de titânio 

de no mínimo 03”, garganta de 02” e corneta de 90° x 40° de directividade constante ou guia de ondas, com 

potência mínima admissível de 75w rms. 

 

- 04 racks de amplificação digital para monitoração contendo 4 amplificadores de 4.000 watts com 

quatro canais cada 

- 02 sistemas de side druns(monitor, bateria e percussão) com no mínimo; 04 caixas acústicas 

monitoras, profissionais, com o mínimo de 03 vias ativas, contendo cada; 01 auto falante, woofer de 

18” para graves, com potência mínima admissível de 600w rms. 01 alto falante de 10’ ou 12” para médios 

graves, com potência mínima admissível de 300w rms. 01 driver com diafragma de titânio de no mínimo 

03”, garganta de 02” e corneta de 60° x 40° de directividade constante ou guia de ondas, para médios e 

agudos, com potência mínima admissível de 75w rms. 02 rack de amplificação para as caixas acústicas de 

side drums, contendo: 02 canais de amplificadores de potência para graves de no mínimo 1500w rms 

com carga de 2Ω, com entrada de sinal balanceada. 02 canais de amplificadores de potência para médios 

graves de no mínimo 800w rms com carga de 2Ω, com entrada de sinal balanceada. 02 canais de 

amplificadores de potência para médios e agudos de no mínimo 600w rms com carga de 2Ω, com entrada 

de sinal balanceada. 02 canais de processadores digitais ativos de 03 vias, compatíveis com as caixas 
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acústicas de side druns; contendo entradas e saídas de sinal balanceadas, filtros Linkwits-Riley de 24db/8° 

com cortes variáveis, ajustes individuais de níveis de entradas e saídas; ajustes de delay por canal de 

entrada; equalização paramétrica de 03 bandas, ajustes de fase de micro-delay e limitação em cada 

saída. 

 

- 02 sistemas de side fill (L e R), composto de 04 caixas acústicas profissionais, tree-way ativas (graves, 

médios e agudos), contendo cada; 01 auto falante, woofer de 15”, com potência mínima admissível de 

500w rms. 01 falante de 10” para médios graves, com potência mínima admissível de 300w rms. 01 driver 

com diafragma de titânio de no mínimo 03”, garganta de 02’ e corneta de 55° x 40° guia de ondas, para 

médios e agudos , com potência mínima admissível de 75w rms. 04 caixas acústicas profissionais para sub 

woofer, ativas contendo cada; 02 woofer 18”, com potência mínima admissível de 1000w rms. 01 rack de 

amplificação para as caixas acústicas de side fill, contendo: 02 canais de amplificadores de potência para 

sub woofer de no mínimo 2500w rms com carga de 2Ω, com entradas balanceadas. 02 canais de 

amplificadores de potência para graves de no mínimo 1500w rms com carga de 2Ω, com entrada de sinal 

balanceada. 

 

- 02 canais de amplificadores de potência para médios graves de no mínimo 800w rms com carga de 

2Ω, com entrada de sinal balanceada. 02 canais de amplificadores de potência para médios e agudos de no 

mínimo 600w rms com carga de 2Ω, com entrada de sinal balanceada. 02 canais de processadores ativos de 

04 vias, compatíveis com as caixas acústicas de side fill; contendo entradas e saídas de sinal balanceadas, 

filtros e cortes de xofer, fase e micro-delay ajustados internamente para as caixas utilizadas, ajustes 

individuais de níveis de saídas. 

 

- MICROFONES E DIRECT BOX: 

 

- 08 casadores de impedância HI z / LOW z, passivos com 02 entradas hi/z com conectores P10 e 01 saída 

balanceada low/z com conector XLR macho. 

- 08 casadores de impedância HI z / LOW z, ativos com 02 entradas hi/z com conectores P10 E 01 saída 

balanceada low/z com conector XLR macho. 

- 08 microfones de mão para vozes com as seguintes características: - Cápsulas dinâmicas padrão polar 

cardióide - Resposta de frequência de 50hz - Saída xlr baixa impedância, balanceada. 

 

- 08 microfones de mão para vozes com as seguintes características: - Cápsulas dinâmicas padrão polar 

super cardióide - Resposta de frequência de 50hz a 16khz - Saída xlr baixa impedância, balanceada. 

- 05 microfones para instrumentos e percussão com as seguintes características: cápsulas dinâmicas 

padrão polar cardioide - Resposta de frequência de 50hz a 15khz - Saída xlr baixa impedância, 

balanceada. 

- 05 microfones para instrumentos e percussão com as seguintes características: - Cápsulas dinâmicas padrão 

polar super cardioide - Resposta de frequência de 50hz a 16khz - Saída xlr baixa impedância, balanceada 

 

- 05 microfones para instrumentos e percussão com as seguintes características: - Cápsulas dinâmicas padrão 

polar super cardioide - Resposta de frequência de 30hz a 22khz - Saída xlr baixa impedância, balanceada. 
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- 05 microfones para instrumentos e percussão com as seguintes características: - Cápsulas condensadoras 

padrão polar cardioide - Resposta de frequência de 20hz 20khz - Saída xlr baixa impedância, balanceada - 

Com clamp ou presilha de fixação em instrumentos. 

 

- 03 microfones para instrumentos graves com as seguintes características: cápsulas dinâmicas de no 

mínimo1/2 polegada - Padrão polar cardioides resposta de frequência de 20hz a 17khz - Saída baixa 

impedância, balanceada 

- 02 microfones para instrumentos graves com as seguintes características: - Cápsulas dinâmicas de no 

mínimo ½ polegada - Padrão polar super cardioides - Resposta de frequência de 20hz a 10khz - Saída xlr 

baixa impedância, balanceada 

- 02 microfones para instrumentos e percussão com as seguintes características: - Cápsulas condensadoras - 

Padrão polar meio cardioide tipo boundary - Resposta de frequência de 20hz a 20khz - Saída xlr 

baixa impedância, balanceada 

 

- 03 microfones para instrumentos e percussão com as seguintes características: - Cápsulas condensadoras - 

Padrão polar cardioide - Resposta de frequência de 20hz a 20khz - Saída xlr baixa impedância, 

balanceada 

- 03 microfones para instrumentos e percussão com as seguintes características: - Cápsulas condensadoras - 

Padrão polar super cardioide - Resposta de frequência de 20hz a 20khz - Saída xlr baixa impedância, 

balanceada 

 

- 03 microfones para instrumentos e percussão com as seguintes características: - Cápsulas 

condensadoras de diafragma grande - Padrão polar cardioide - Resposta de frequência de20hz a 20khz - 

Saída xlr baixa impedância, balanceada 

- 04 sistemas de microfones sem fio de mão com as seguintes características: - Sistema de transmissão UHF, 

com 02 antenas diversty, troca de frequências de transmissão, Cápsulas dinâmicas - Padrão polar super 

cardioide, Respostas de frequência de 50hz a 16khz Saídas xlr baixa impedância, balanceada. 

 

- BACK LINE: - 02 amplificadores, específicos para guitarra, contendo no mínimo, cada: - 100 watts rms de 

potência valvulada; - 02 prés de entradas independentes com plugs P10/TR, e controle de nível de linha; - 

02 controles de equalização independentes de 03 vias (graves, médios a agudos); - 01 caixa acústica 

específica com 04 alto falantes de 12”. 

 

- 01 amplificador, específicos para guitarra, contendo no mínimo: - 100watts rms de potência valvulada, - 02 

prés de entradas independentes com plugs P10/TR, e controle de nível de linha, - 02 controles de equalização 

independentes de 03 vias (graves, médios e agudos), - Com 02 alto falantes de 12”. 

- 01 amplificador específico para contra baixo, contendo no mínimo: - 400watts rms de potência 

transitorizada ou valvulada, - 01 crossover de 02 vias com corte variável. - 01 pré de entrada com plugs 

P10/TR, e controle de nível de linha, - 01 controle de equalização de 04 vias (graves, médios baixos, médios 

altos e agudos), - 01 caixa acústica contendo 08 alto falantes de 10”, com cones de alumínio 

 

- 02 sistemas específicos para teclados, contendo no mínimo, cada: - 01 mixer com no mínimo; - 12 
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canais de entrada de linha, ESTEREO, com conectores P10. - 03 bandas de equalização (graves, médios e 

agudos) por canal de 

entrada. - 02 saídas master L e R, balanceadas - 02 saídas L e R de control room, balanceadas - 01 controle de 

pré escuta com saída para fones de ouvido 

- 02 caixas acústicas amplificadas no mínimo contendo cada: - 01 woofer de 12” ou 15’ para graves com 

amplificador de 300w a 8ohms, - 01 corneta CD de 90°h x 40°v com driver de 1” para médias altas com 

amplificador de 100w a 8ohms. 

 

- 01 bateria acústica em perfeito estado de uso, composta de; - 01 bumbo 22, 01 ton de 10, 01 ton de 

12,01 ton de 14, 01 surdo de 16, todos com peles novas - 01 caixa 14, de madeira, com pele porosa, de 

resposta e esteira. - 01 estante de caixa - 01 estante de chimbal com arruela, feltro e cachimbo - 06 

estantes de pratos girafa com feltros e borboletas - 01 pedal de bumbo - 01 banquinho com almofada - 

01 bateria acústica em perfeito estado de uso, composta de; - 01 bumbo 22, 01 ton de 12, 01 ton de 13, 01 

surdo de 16, todos com peles novas pinstripe - 01 caixa 14, com pele porosa, de resposta e esteira. - 01 

estante de caixa - 01 estante de chimbal com arruela, feltro e cachimbo - 02 estantes de pratos girafa 

com feltros e borboletas - 01 pedal de bumbo - 01 banquinho com almofada 

 

- ACESSÓRIOS: 

 

- 01 multi cabo específico para transmissão de sinal de áudio balanceado com, 56 canais. 

 

- Entradas XLR, fêmea de painel 

 

- Saídas XLR, macho de linha para P.A., monitor e gravação 

 

- Spliter ativo para 02 pontos (P.A., monitor) 

 

- 50 metros de comprimento para P.A. - 10 metros de comprimento para monitor 

 

- 02 multi cabos específico para transmissão de sinal de áudio balanceado, cada um com; - 12 canais - Entrada 

XLR, fêmea de linha - Saídas XLR macho de linha - 70 metros de comprimento. 

- 08 sub snake – multi cabo específico para transmissão de sinal de áudio balanceado contendo cada; - 

Bandeja com 12 canais de entradas XLR, fêmea de painel e saídas com multipinos com 36 contatos 

macho, específicos, e de engate rápido. 

- Multi cabo específico com 12 vias com conectores XLR macho e multipinos com 36 contatos fêmea, de 

engate rápido, com 15 metros de comprimento cada. 

 

- 20 pedestais grandes, articulados, para microfones 

 

- 20 pedestais médios, articulados, para microfones 

 

- 20 pedestais pequenos, articulados, para microfones 

 

- 12 garras específicas para fixação de microfones em instrumentos 
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- 01 acervo de músicas típicas em cd, dvd ou mp3 

 

- 02 fones de ouvido estéreo, dinâmico de baixa impedância 

 

- 02 sistemas de ac. Trifásico com neutro e terra, necessários para energizar os equipamentos acima. 

 

- 01 sistema de intercom com fio de 04 pontos, composto de: - 04 fones auriculares com microfones 

dinâmicos tipo head-set - 04 body-pack com controle de volume de fone, chave liga/desliga mic, botão de 

chamada e conectores XLR para linha e auricular - 04 sinaleiras com alerta sonoro e flash luminoso, chave 

seletora de pulso constante ou intercalado - 01 fonte de alimentação 12v e 02, com conectores XLR. 

- 03 grides metálicos de sustentação para as caixas acústicas das torres de som, cada um com: - 02 

suportes de fixação de talhas com manilhas específicas - 04 pontos de fixação para as caixas acústicas - 

02 toneladas de capacidade de carga, mínima. 

 

- 06 talhas de elevação, cada uma com: - Capacidade carga mínima de trabalho de 1t. 

 

- Corrente de elevação com no mínimo 10m 

 

- Ganchos de fixação forjados 

 

- 01 kit de cabos de sinal, spliter e de microfones necessários para a interligação e funcionamento dos 

equipamentos acima. 

 

- 01 kit de cabos de ac e tomadas necessários para a ligação e funcionamento dos equipamentos acima. 

 

- 01 kit de acessórios necessários para a devida montagem do sistema e perfeito funcionamento dos 

equipamentos acima especificado. 

 

SONORIZAÇÃO KIT TIPO 3 – PEQUENO PORTE 

 

- 02 - Torres de som (L, R), obrigatoriamente com montagem FLY. 

 

- 04 - Caixas acústicas line array direcionadas para baixas e medias frequenciais, compostas por 2 alto-falantes 

de 15¨ polegadas, quatro alto-falantes de 8¨ polegadas e 2 drivers de neodimeo,com disperssão e ângulo de 

cobertura de 90 graus 

 

- 04 - Caixas acústicas line array direcionadas para altas frequencias, compostas por 2 alto-falantes de 

8¨polegadas e um driver de neodimeo, com dispersão e ângulo de cobertura de 120 graus 

- 08 - Caixas acústicas de sub-grave direcionadas para baixas frequenciais, compostas por 2 alto-

falantes de 18¨polegadas cada. 

 

- 04 - Racks de amplificação digital contendo 5 amplificadores de 7200 watts 

 

- 01 - Rack de processadores do sistema contendo: - 02 processadores digitais com 4 entradas e doze saídas 
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ligados a um pc com analizador de espectro em tempo real 

 

- 01 - Trëna lazer profissional com capacidade de medição de no mínimo 70 metros para 

alinhamento e direcionamento do sistema. 

 

- 01 - Clinömetro digital profissional com medidas decimais precisas para inclinação e dispersão do sistema 

 

- 01 - Pc com software de alinhamento e analisador de espectros ligados ao sistema, para correções e 

ajustes finos do áudio. 

 

- MESAS DE ÁUDIO: 

 

- 02 - Mesas de mixagem digital com no mínimo as seguintes características: - 48 - Canais de entrada com 

(mic/line, ganho, pad, 48v, ø, insert) pôr canal. 04 canais de entradas de linha estéreo. 04 canais 

específicos para volta de efeitos 04 bandas de equalização totalmente paramétricas (frequência, ganho e 

largura de banda) em todos os 48 canais de entradas incluindo os de volta dos efeitos. 01 compressor 

dinâmico completo em todos os canais de entrada. 01 noise gate completo e com ajustes de filtros low e 

hi em todos os canais de entrada. 01 filtro de graves (hi-pass variável), em todos os canais de entrada 

24 mix auxiliares pré/pós fader, balanceados e com 08 equalizadores totalmente paramétricos em 

cada. 08 saídas de matrix, balanceadas e com 08 equalizadores 

totalmente paramétricos em cada. 02 saída máster estéreos A e B, balanceadas e com 08 equalizadores 

totalmente paramétricos em cada. 20 canais de equalizadores gráficos de 1/3° de oitavas, 

endereçáveis. 08 multi efeitos estéreos programáveis. 01 controle de solo in place 02 fontes de 

alimentação externa, com link redundante. 500 memórias de cenas programáveis. 02 aparelhos de 

reprodução de cd/dvd/mp3. 

 

- SISTEMA DE MONITORAÇÃO: 

 

- 05 caixas acústicas monitoras profissionais com o mínimo de 02 vias, ativas ou passivas contendo cada: 

02 auto falantes de 12” com potência mínima admissível de 400w rms, 01 driver com diafragma de titânio 

de no mínimo 03”, garganta de 02” e corneta de 90° x 40° de directividade constante ou guia de ondas, com 

potência mínima admissível de 75w rms. 

 

- 02 racks de amplificação digital para monitoração contendo 4 amplificadores de 4.000 watts com 

quatro canais cada 

- 02 sistemas de side druns(monitor, bateria e percussão) com no mínimo; 02 caixas acústicas 

monitoras, profissionais, com o mínimo de 03 vias ativas, contendo cada; 01 auto falante, woofer de 

18” para graves, com potência mínima admissível de 600w rms. 01 alto falante de 10’ ou 12” para médios 

graves, com potência mínima admissível de 300w rms. 01 driver com diafragma de titânio de no mínimo 

03”, garganta de 02” e corneta de 60° x 40° de directividade constante ou guia de ondas, para médios e 

agudos, com potência mínima admissível de 75w rms. 02 rack de amplificação para as caixas acústicas de 

side drums, contendo: 02 canais de amplificadores de potência para graves de no mínimo 1500w rms 

com carga de 2Ω, com entrada de sinal balanceada. 02 canais de amplificadores de potência para médios 

graves de no mínimo 800w rms com carga de 2Ω, com entrada de sinal balanceada. 02 canais de 
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amplificadores de potência para médios e agudos de no mínimo 600w rms com carga de 2Ω, com entrada 

de sinal balanceada. 02 canais de processadores digitais ativos de 03 vias, compatíveis com as caixas 

acústicas de side druns; contendo entradas e saídas de sinal balanceadas, filtros Linkwits-Riley de 24db/8° 

com cortes variáveis, ajustes individuais de níveis de entradas e saídas; ajustes de delay por canal de 

entrada; equalização paramétrica de 03 bandas, ajustes de fase de micro-delay e limitação em cada 

saída. 

 

- 02 sistemas de side fill (L e R), composto de 02 caixas acústicas profissionais, tree-way ativas (graves, 

médios e agudos), contendo cada; 01 auto falante, woofer de 15”, com potência mínima admissível de 

500w rms. 01 falante de 10” para médios graves, com potência mínima admissível de 300w rms. 01 driver 

com diafragma de titânio de no mínimo 03”, garganta de 02’ e corneta de 55° x 40° guia de ondas, para 

médios e agudos , com potência mínima admissível de 75w rms. 02 caixas acústicas profissionais para sub 

woofer, ativas contendo cada; 02 woofer 18”, com potência mínima admissível de 1000w rms. 01 rack de 

amplificação para as caixas acústicas de side fill, contendo: 02 canais de amplificadores de potência para 

sub woofer de no mínimo 2500w rms com carga de 2Ω, com entradas balanceadas. 02 canais de 

amplificadores de potência para graves de no mínimo 1500w rms com carga de 2Ω, com entrada de sinal 

balanceada. 

 

- 02 canais de amplificadores de potência para médios graves de no mínimo 800w rms com carga de 

2Ω, com entrada de sinal balanceada. 02 canais de amplificadores de potência para médios e agudos de no 

mínimo 600w rms com carga de 2Ω, com entrada de sinal balanceada. 02 canais de processadores ativos de 

04 vias, compatíveis com as caixas acústicas de side fill; contendo entradas e saídas de sinal balanceadas, 

filtros e cortes de xofer, fase e micro-delay ajustados internamente para as caixas utlizadas, ajustes 

individuais de níveis de saídas. 

 

- MICROFONES E DIRECT BOX: 

 

- 08 microfones de mão para vozes com as seguintes características: - Cápsulas dinâmicas padrão polar 

cardioide - Resposta de frequência de 50hz - Saída xlr baixa impedância, balanceada. 

- 08 microfones de mão para vozes com as seguintes características: - Cápsulas dinâmicas padrão polar 

super cardioide - Resposta de frequência de 50hz a 16khz - Saída xlr baixa impedância, balanceada. 

- 05 microfones para instrumentos e percussão com as seguintes características: cápsulas dinâmicas 

padrão polar cardioide - Resposta de frequência de 50hz a 15khz - Saída xlr baixa impedância, 

balanceada. 

- 04 sistemas de microfones sem fio de mão com as seguintes características: - Sistema de transmissão UHF, 

com 02 antenas diversty, troca de frequências de transmissão, Cápsulas dinâmicas - Padrão polar super 

cardioide, Respostas de frequência de 50hz a 16khz Saídas xlr baixa impedância, balanceada. 

 

- BACK LINE: 

 

- 02 amplificadores, específicos para guitarra, contendo no mínimo, cada: - 100 watts rms de potência 

valvulada; - 02 prés de entradas independentes com plugs P10/TR, e controle de nível de linha; - 02 

controles de equalização independentes de 03 vias (graves, médios a agudos); - 01 caixa acústica 

específica com 04 alto falantes de 12”. 
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- 01 amplificador, específicos para guitarra, contendo no mínimo: - 100watts rms de potência valvulada, - 02 

prés de entradas independentes com plugs P10/TR, e controle de nível de linha, - 02 controles de equalização 

independentes de 03 vias (graves, médios e agudos), - Com 02 alto falantes de 12”. 

- 01 amplificador específico para contra baixo, contendo no mínimo: - 400watts rms de potência 

transitorizada ou valvulada, - 01 crossover de 02 vias com corte variável. - 01 pré de entrada com plugs 

P10/TR, e controle de nível de linha, - 01 controle de equalização de 04 vias (graves, médios baixos, médios 

altos e agudos), - 01 caixa acústica contendo 08 alto falantes de 10”, com cones de alumínio 

 

- 02 sistemas específicos para teclados, contendo no mínimo, cada: - 01 mixer com no mínimo; - 12 

canais de entrada de linha, ESTEREO, com conectores P10. - 03 bandas de equalização (graves, médios e 

agudos) por canal de entrada. - 02 saídas master L e R, balanceadas - 02 saídas L e R de control room, 

balanceadas - 01 controle de pré escuta com saída para fones de ouvido 

 

- 02 caixas acústicas amplificadas no mínimo contendo cada: - 01 woofer de 12” ou 15’ para graves com 

amplificador de 300w a 8ohms, - 01 corneta CD de 90°h x 40°v com driver de 1” para médias altas com 

amplificador de 100w a 8ohms. 

 

- 01 bateria acústica em perfeito estado de uso, composta de; - 01 bumbo 22, 01 ton de 10, 01 ton de 

12,01 ton de 14, 01 surdo de 16, todos com peles novas - 01 caixa 14, de madeira, com pele porosa, de 

resposta e esteira. - 01 estante de caixa - 01 estante de chimbal com arruela, feltro e cachimbo - 06 

estantes de pratos girafa com feltros e borboletas - 01 pedal de bumbo - 01 banquinho com almofada 

 

- ACESSÓRIOS: - 01 multi cabo específico para transmissão de sinal de áudio balanceado com, 56 canais. 

 

- Entradas XLR, fêmea de painel - Saídas XLR, macho de linha para P.A., monitor e gravação 

 

- Spliter ativo para 02 pontos (P.A., monitor) - 50 metros de comprimento para P.A. 

 

- 10 metros de comprimento para monitor 

 

- 02 multi cabos específico para transmissão de sinal de áudio balanceado, cada um com; - 12 canais 

 

- Entrada XLR, fêmea de linha 

 

- Saídas XLR macho de linha - 70 metros de comprimento. 

 

- 08 sub snake – multi cabo específico para transmissão de sinal de áudio balanceado contendo cada; 

 

- Bandeja com 12 canais de entradas XLR, fêmea de painel e saídas com multipinos com 36 contatos 

macho, específicos, e de engate rápido. 

- Multi cabo específico com 12 vias com conectores XLR macho e multipinos com 36 contatos fêmea, de 

engate rápido, com 15 metros de comprimento cada. 

 

- 20 pedestais grandes, articulados, para microfones 
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- 20 pedestais médios, articulados, para microfones 

 

- 20 pedestais pequenos, articulados, para microfones 

 

- 12 garras específicas para fixação de microfones em instrumentos 

 

- 01 acervo de músicas típicas em cd, dvd ou mp3 

 

- 02 fones de ouvido estéreo, dinâmico de baixa impedância 

 

- 02 sistemas de ac. Trifásico com neutro e terra, necessários para energizar os equipamentos acima. 

 

- 01 sistema de intercom com fio de 04 pontos, composto de: - 04 fones auriculares com microfones 

dinâmicos tipo head-set - 04 body-pack com controle de volume de fone, chave liga/desliga mic, botão de 

chamada e conectores XLR para linha e auricular - 04 sinaleiras com alerta sonoro e flash luminoso, chave 

seletora de pulso constante ou intercalado - 01 fonte de alimentação 12v e 02, com conectores XLR. 

 

- 03 grides metálicos de sustentação para as caixas acústicas das torres de som, cada um com: - 02 

suportes de fixação de talhas com manilhas específicas - 04 pontos de fixação para as caixas acústicas - 

02 toneladas de capacidade de carga, mínima. 

 

- 06 talhas de elevação, cada uma com: - Capacidade carga mínima de trabalho de 1t. - Corrente de elevação 

com no mínimo 10m - Ganchos de fixação forjados - 01 kit de cabos de sinal, spliter e de microfones 

necessários para a interligação e funcionamento dos equipamentos acima. 

- 01 kit de cabos de ac e tomadas necessários para a ligação e funcionamento dos equipamentos acima. 

 

- 01 kit de acessórios necessários para a devida montagem do sistema e perfeito funcionamento dos 

equipamentos acima especificado 

 

ILUMINAÇÃO KIT TIPO 1 – GRANDE PORTE 

 

- 18 Refletores PAR 64 de 1000 watts Foco 02 com filtros de cores; 

- 32 Refletores PAR Led SGM de 03 watts; 

- 04 Refletores Mini Brut de 06 Lâmpadas; 

- 04 Super Strobo Atomic 3000; 

- 12 Aparelhos Robotizados Moving Head Beam 7R; 

- 08 Aparelhos Robotizados Moving Led com Zoom; 

- 02 Máquinas de Fumaça DMX com ventiladores; 

- 24 Canais de Dimmer DMX; 

- 01 Mesa Avolite Perola 2010; 

- 01 Sistema de Main Power para distribuição e proteção do sistema de AC; 

- Toda a fiação necessária para perfeito funcionamento do sistema. 

ILUMINAÇÃO KIT TIPO 2 – MÉDIO PORTE 
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- 12 Refletores PAR 64 de 1000 watts Foco 02 com filtros de cores; 

- 18 Refletores PAR Led SGM de 03 watts; 

- 02 Refletores Mini Brut de 06 Lâmpadas; 

- 02 Super Strobo Atomic 3000; 

- 08 Aparelhos Robotizados Moving Head Beam 7R; 

- 02 Máquinas de Fumaça DMX com ventiladores; 

- 24 Canais de Dimmer DMX; 

- 01 Mesa Avolite Perola 2010; 

- 01 Sistema de Main Power para distribuição e proteção do sistema de AC; 

- Toda a fiação necessária para perfeito funcionamento do sistema. 

 

ILUMINAÇÃO KIT TIPO 3 – PEQUENO PORTE 

 

- 12 Refletores PAR Led SGM de 03 watts; 

- 02 Refletores Mini Brut de 04 Lâmpadas; 

- 01 Máquina de Fumaça DMX com ventilador; 

- 24 Canais de Dimmer DMX; 

- 01 Mesa Avolite Perola 2010; 

- 01 Sistema de Main Power para distribuição e proteção do sistema de AC; 

- Toda a fiação necessária para perfeito funcionamento do sistema. 

 

MOBILIÁRIO - KIT TIPO 1 

 

· 16 CADEIRAS PRETAS COM ASSENTO ESTOFADOS 

· 01 MESA DE CENTRO, 

· 04 MESAS DE CANTO, 

· 03 CINZEIRO2, 

· 01 FRIGOBAR 

· 01 LUMINÁRIA COM PEDESTAL 

· 02 VASOS COM ARRANJOS DE PLANTAS ALTAS 

· 01 ARARA COM 20 CABIDES 

· 01 ESPELHO(CORPO INTEIRO) 

· 04 ESPELHO NA BANCADA DE MAQUIAGEM 

· BANCADA PARA MAQUIAGEM COM BOA ILUMINAÇÃO 

· MESA BRANCA PVC 80cm x 80cm, 

· 02 ARRANJO DE FLORES 

· 08 PUFS EM CORINO 

· 01 TOALHA DE MESA PARA MESA DE CENTRO. 

 

MOBILIÁRIO - KIT TIPO 2 

 

· 01 SOFÁ P/ 04 LUGARES DE COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA 

· 01 SOFÁ DE COURO ECOLÓGICO DE 02 LUGARES NA COR PRETA 
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· 04 POLTRONAS ESTOFADAS EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA 

· 01 MESA DE CENTRO COM 04 CADEIRAS DE APROXIMAÇÃO COM ESTOFADOS NO ASSENTO DE COR PRETO 

· 02 MESAS DE CANTO 

· 12 CADEIRAS METÁLICAS COM ESTOFADO FIXA E SEM BRAÇO 

· 02 CINZEIROS 

· 01 FRIGOBAR 

· 01 MESA DE FERRO COM TAMPA REDONDA DE VIDRO 

· 02 LUMINÁRIAS COM PEDESTAL, 

· VASO COM ARRANJO DE PLANTAS ALTAS PARA DECORAÇÃO 

 

MOBILIÁRIO - KIT TIPO 

3 

 

· 10 CADEIRAS METÁLICAS ESTOFADA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS 

· 05 CADEIRAS METÁLICAS COM ESTOFADO FIXA E SEM BRAÇO 

· 01 MESA LAMINADA 120 x 60cm PARA COMPUTADOR 

· 01 MESA COM BASE DE FERRO E TAMPO DE MADEIRA PARA COMPUTADOR 1, 60 x 60cm 

· 01 CINZEIRO 

· 01 MESA COM BASE DE FERRO E TAMPO DE MADEIRA PARA REUNIÃO DE 10 LUGARES 

· 01 MODÚLO ESTOFADO DE 3 LUGARES COR PRETA 

· 02 ARMÁRIOS COM CHAVES 

· 06 PRATELEIRAS PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS 

· 01 GELADEIRA, 

MOBILIÁRIO - KIT TIPO 4 

 

· 10 CADEIRAS METÁLICAS ESTOFADAS GIRATÓRIAS 

· 04 CADEIRA METÁLICA COM ESTOFADO FIXA E SEM BRAÇO, 

· 04 MESAS LAMINADAS 120 x 60cm PARA COMPUTADOR, 

· 01 MESA COM BASE DE FERRO E TAMPO DE MADEIRA PARA REUNIÕES COM 8 LUGARES, 

· 03 CINZEIROS 

· 01 SOFÁ DE 3 LUGARES. 

 

TABLADO DE DANÇA 

 

Tablado de dança medindo 20 x 20 x 0,10h, 

 Com estrutura de vigas metálicas; 

 Piso firme, em excelente estado de conservação, totalmente plano, nivelado, liso, sem buracos, sem 

pregos e nem ondulações. Composto por traves em material tubular retangular com medida de 

75 mm x 80 mm e espessura de 2,25mm, fixados com sistema de encaixe e contra pinos. Módulos 

2005mm x 600mm em perfil de aço enrijecido de 5mm de altura, revestidos em compensado 14 

mm fixado à estrutura com parafusos em sua totalidade. Capacidade carga 400 kg m². 

 Acabamento - Montado em compensado NAVAL de 15mm com acabamento em lâmina de madeira 

lixada e colagem em resina fenólica resistente a água, todas as chapas novas; 

 A madeira não poderá ser pintada; 
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 Manter madeiras em reserva; 

 Ignifugação de toda a madeira – aplicação de retardande de chamas conforme norma CBMMG; 

 Faixa de segurança instalada conforme norma de segurança do Corpo de Bombeiro de Minas 

Gerais; 

 Acabamento da lateral do tablado também em madeira; 

 Duas rampas de acesso ao tablado, reforçadas, medindo 5 metros de largura cada, dispostas 

conforme determinação da Belotur. 

 Observações: Para montagem dos equipamentos da estrutura na Praça da estação é obrigatório o 

uso de proteção entre o piso e as sapatas para que o piso da Praça da Estação não seja 

danificado. 

 Manter equipe de manutenção durante todos os dias do evento ARRAIAL DE BELÔ; 

 O tablado deverá suportar, no mínimo, 100 pessoas dançando quadrilha sobre ele. A empresa 

deverá apresentar laudo de carga da estrutura e atestado de capacidade técnica. A empresa 

deverá cumprir todas as normas da NBR exigidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas 

Gerais. 

 ART´s de estrutura e ignifugação da madeira. 

 

RÁDIOS 

COMUNICADORES 

 

Especificação técnica mínima: 

• 16 Canais 

• Anuncio de Canal por Voz 

• Transmissão Interna Ativada por Voz (VOX) 

• 2 Botões Programáveis 

• Senha de leitura e escrita 

• Bloqueio de Canal Ocupado (Channel Busy Lockout) 

• Bloqueio de Teclas 

• Compressão de Voz programável por Canal 

• Canal Exclusivo de Recepção 

• Alerta de Chamada 

• Eliminação de Canal Ruidoso 

• Talk Around (modo simplex) 

• Led de três cores 

• Limitador de Tempo de Transmissão 

• Repetidor / Comunicação Direta 

• Varredura de Dupla Prioridade 

• Possibilidade de adicionar ou eliminar canais no Rastreamento 

• Número de Série Eletrônico 

• Criptografia por inversão de voz sem placa opcional 

• Ganho programável do Microfone 
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• Programável e ajustável via Software em ambiente Windows. 

• Sinalização MDC-1200 

- PTT-ID (envio) - Verificação do Rádio (recepção) 

- Inibição Seletiva do Rádio (recepção) 

• Sinalização FleetSync© 

- Alerta de Chamada (recepção) - Chamada Seletiva (recepção) 

• Sinalização DTMF 

- PTT-ID (envio) 
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ANEXO IX 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

A EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S.A. – BELOTUR, com sede à Rua Espírito 

Santo, 527 – Belo Horizonte – MG - CEP: 30.160-030, inscrita no CNPJ sob o nº 21.835.111/0001-98, neste 

ato representada por seus Diretores in fine assinados, doravante denominada SIGNATÁRIA GESTORA e a 

empresa ________________________, estabelecida no endereço_______________________________, 

CNPJ nº _____________________________, representada por __________________________________, 

CPF nº ________________________ neste ato denominada SIGNATÁRIA DETENTORA, celebram a 

presente Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2020, processo administrativo 

01.123.610/19-06, em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Belotur, com 

os Decretos Municipais nº 16.935/18, nº 12.436/06, nº 12.437/06 e nº 15.113/13; Lei Municipal 10.936/16; 

Lei Federal nº. 13.303/14 e nº. 10.520/02 e 10.192/01 e Lei Complementar nº. 123/06, bem como normas 

deste instrumento e demais normas legais atinentes à espécie. 

 

1 CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO, DAS CONDIÇÕES GERAIS E DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

1.1. Registro de preços para prestação de serviços, sob demanda, de concepção, organização, 

coordenação, execução e ações de patrocínio, caracterizados como de maior complexidade, com 

viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, para atendimento a eventos 

realizados e/ou apoiados pela Prefeitura de Belo Horizonte/Belotur, em conformidade com os 

requisitos e condições do Termo de Referência. 

 

a)planejamento e organização dos eventos, em conjunto com o Órgão Gerenciador, contendo 

detalhamento do plano de trabalho e estratégia; 

b)assessoria em todas as fases do evento, com profissionais especializados; 

c)identificação de público-alvo e sugestão de parceiros estratégicos para eventos promovidos pelo 

Órgão Gerenciador, com o objetivo de consolidar a proposta do evento; 

d)identificação de características regionais e locais e as relativas a protocolo, que auxiliem na 

elaboração do formato e temas dos eventos, incluindo levantamento de dados regionais relevantes a 

serem levados em consideração na preparação do evento; 

e)elaboração de planejamento operacional dos eventos; 

f)organização, execução e acompanhamento da preparação e desmontagem da infraestrutura física e 

logística para a realização dos eventos; 

g)elaboração de relatórios, anais, sumários e outros, decorrentes dos eventos realizados; 

h)monitoramento e medição dos resultados, tanto dos prestadores dos atendimentos, quanto de 

diversos aspectos dos eventos, de acordo com o interesse do Órgão Gerenciador; 

i)aluguel de espaços  para a realização dos eventos, se houver solicitação específica do Órgão 

Gerenciador;  

j)aluguel de estruturas, mobiliário e complementos necessários para montagem e instalação de 

espaços em feiras e/ou eventos, com o fornecimento de apoio logístico para estandes, 

compreendendo a criação de layout, projetos arquitetônicos, cenografia, contratação e serviços de 

montagem de feiras e eventos; 

k)serviços de apoio aos participantes dos eventos como secretária executiva, receptivo, serviço de 

transporte (produtos e pessoas), saúde (serviço médico e paramédico), tradutores, manobristas, 

limpeza e segurança; 
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l)fornecimento de alimentação, bebidas e respectivos acessórios; 

m)desenvolvimento e assessoria na execução de projetos de montagem arquitetônica, cenográfico e 

decoração de estandes para feiras e eventos com a participação da Belotur e/ou Secretaria/Órgão 

demandante;  

n)fornecimento de material de consumo de escritório para os eventos; 

o)fornecimento de serviços de decoração e programação visual; 

p)fornecimento de materiais e profissionais para realização de atividades recreativas e artísticas para 

os eventos; 

q)fornecimento de  materiais de apoio  (tais como: camisetas, sacolas, aventais e pastas) específicos  

para os eventos; 

r)locação de veículos (automóveis, vans, ônibus, micro-ônibus e similares, com   ou sem motoristas); 

s)produção e distribuição de peças de comunicação relacionadas aos patrocínios, com utilização de 

agências de propaganda contratadas pelo Órgão Gerenciador; 

t)coordenação e execução do todo ou parte de eventos patrocinados pelo Órgão Gerenciador. 

 

1.1.1. Órgão gerenciador:  Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte SA / BELOTUR 

 

1.1.2. Órgãos Participantes:  

 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 

 

1.2. Os preços registrados encontram-se indicados no Anexo II desta ATA. 

 

1.3.  Os quantitativos estimados para a contratação dos itens e serviços necessários à consecução do 

objeto serão definidos conforme necessidade e conveniência das Contratantes, mediante emissão de 

“Ordem de Serviço” e assinatura de contrato. 

 

1.4.  As condições, quantidades, os locais e os prazos para a contratação dos serviços, cujos preços 

encontram-se registrados nesta ata, serão definidos na respectiva “Ordem de Serviço” ou outros 

documentos correlatos.  

 

1.5. A existência de preços registrados, não obriga a Belotur e os órgãos participantes a firmar as 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 

legislação relativa às licitações, sendo assegurada preferência ao Detentor do Registro quando o preço 

encontrado for igual ou superior ao registrado, caso em que o Detentor do Registro terá assegurado 

direito à contratação no valor vigente praticado.  

 

1.6. Fica vedada a utilização da presente Ata de Registro de Preços por qualquer ente ou órgão da 

Administração incluindo outros órgãos de outras esferas governamentais que não tenham participado 

do certame licitatório.  

 

1.7. Vincula-se à presente Ata de Registro de Preços o Edital de Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 

001/2020. 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA: DA(S) DOTAÇÃO(ÇÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 

 

2.1. As despesas decorrentes das contratações futuras estimadas neste edital serão acobertadas por 

dotação orçamentária a ser indicada por ocasião da contratação. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR  

 

3.1. Estima-se em R$________________ (_______________________________), o valor total registrado 

para contratação dos serviços constantes na presente Ata de Registro de Preços, nos moldes definidos 

pelo Anexo I, do edital PE 001/2020.  

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DIFERENÇA PERCENTUAL 

 

4.1. Fica estabelecida a seguinte diferença percentual entre o valor global registrado e o valor global 

pesquisado para o serviço, a qual deve, preferencialmente, ser mantida durante a vigência desta Ata: 

 

ITEM 
VALOR TOTAL  

REGISTRADO 

VALOR TOTAL  

REFERÊNCIA 

DIFERENÇA 

PERCENTUAL* 

    

 

5. CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE 

 

5.1. Os preços propostos pela SIGNATÁRIA DETENTORA, não sofrerão qualquer tipo de reajuste. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

6.1. Esta Ata de Registro de Preços terá validade e vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

da sua assinatura. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA GESTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Sem prejuízo ao disposto no ANEXO I do Edital PE 001/2020, à GESTORA da Ata de Registro de Preços, 

caberá ainda: 

 

7.1. Preparar e instruir os processos de contratação de acordo com a demanda de eventos  

7.2. Fiscalizar e acompanhar o trabalho desenvolvido pela empresa Detentora da Ata de Registro de 

Preços. 

 

7.3. Preparar e instruir para pagamento, as faturas apresentadas e remetê-las a tempo ao setor 

competente. 

 

7.4. Indicar os servidores que serão responsáveis para acompanhar a prestação dos serviços. 

 

7.5. Efetuar o pagamento do contrato, no vencimento, efetuando as devidas retenções legais. 

 

7.6. Notificar a Signatária Detentora, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades 

encontradas na prestação do serviço. 
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7.7. Prestar as informações necessárias, com clareza, à Signatária Detentora, para a execução dos serviços 

contratados. 

 

7.8. A BELOTUR procederá na forma da lei quanto à retenção de impostos por ocasião do faturamento. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA SIGNATÁRIA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Sem prejuízo do disposto no ANEXO I do Edital PE 001/2020, a Detentora do Registro de Preços, caberá 

ainda:  

 

8.1. Cumprir rigorosamente os prazos e horários pactuados pela signatária gestora, a serem informados 

após a assinatura do contrato. 

 

8.2. Executar o serviço conforme objeto contratado, com estrita observância às especificações e 

detalhamentos contidos no edital e seus anexos e às disposições da legislação em vigor com relação às 

normas de segurança; 

 

8.3. Executar o objeto, atuando em seu próprio nome, por sua conta e risco, sendo-lhe portanto, vedado 

ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações dele decorrentes. 

 

8.4. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e 

quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do objeto. 

 

8.5. Responsabilizar-se por todas as despesas relacionadas à prestação do serviço, no endereço informado 

pela BELOTUR.  

 

8.6. Credenciar representante da empresa junto ao signatário gestor para gerenciar a realização do serviço 

contratado e atuar como interlocutor entre as partes. 

 

8.7. Cumprir fielmente prazos determinados pela Signatária Gestora, a serem informados na emissão da 

respectiva “Ordem de Serviço”. 

 

8.8. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório, facultando-se à 

Belotur o direito de exigir, a qualquer tempo, a comprovação do cumprimento desta condição. 

 

8.9. Cumprir todos os princípios éticos e de conduta profissional da Belotur; 

 

8.10. Não utilizar, em qualquer das atividades da empresa, de trabalho infantil nem de trabalho forçado ou 

análogo à condição de escravo; 

 

8.11. Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei nº 12.846/2013, de 01 de agosto de 2013, “Lei 

Anticorrupção”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração pública e 

denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de denúncia 

disponíveis na Signatária Gestora; 

 

8.12. Apresentar sempre que solicitado pelo Gestor, comprovação de cumprimento das obrigações 
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tributárias e sociais legalmente exigidas. 

 

8.13. Cumprir o disposto na Portaria n° 3214 e seus ANEXOS, do Ministério do Trabalho, no tocante às 

 exigências de segurança e medicina do trabalho; 

 

8.14. Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar por    

descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste contrato.  

 

8.15. Cumprir o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal. 

 

9. CLÁUSULA NONA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

9.1. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega da NOTA FISCAL. 

 

9.2. A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO deverá emitir documento fiscal de acordo com a 

Legislação Municipal vigente, contendo a discriminação do objeto a que se refere, o período da 

prestação do serviço, número da Ordem de Serviço e nome do evento ao qual se refere. 

 

9.3. O documento fiscal deverá ser encaminhado ao gestor ou fiscal do contrato que deverá atestar a 

despesa, e enviar imediatamente ao setor competente para pagamento. 

 

9.4. O pagamento será realizado pela Diretoria de Administração e Finanças, após a apresentação do 

documento fiscal devidamente atestado pelo responsável ou fiscal do contrato.  

 

9.5. Se houver alguma incorreção(ões) no documento fiscal e/ou na documentação que o acompanha, 

o(s) mesmo(s)  será(ão) devolvido(s) para a(s) devida(s) correção(ões) e o prazo constante do 

subitem anterior será contado a partir do atestado do documento fiscal reapresentado 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA: DA ANTICORRUPÇÃO 

 

10.1 Na execução da presente Ata de Registro de Preços é vedado à BELOTUR e a SIGNATÁRIA 

DETENTORA/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:  

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou 

a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato;  

c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no edital;  

d) Alegar o desconhecimento e/ou descumprir as regras previstas na Lei 12.846/2013 e 

Decreto Municipal nº 16.954/18, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a 

administração pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, 

por meio dos canais de denúncia disponíveis na contratante. 

e) Manipular ou fraudar o presente Contrato, assim como realizar quaisquer ações ou 

omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 e 

Decreto Municipal nº 16.954/18. 
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 

SIGNATÁRIA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, que estará sujeita à aplicação das 

penalidades contidas no Decreto Municipal nº 15.113/2013 c/c com o Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da Belotur, a seguir: 

 

11.1.1. Advertência; 

 

11.1.2. Multa nos seguintes percentuais: 

 

I - multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de 

material ou execução de serviços, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, 

calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela 

correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 

II - multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso 

de recusa do infrator em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato, ou recusar-se a aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente; 

III - multa de 3% (três por cento) sobre o valor total de adjudicação para a licitação, na hipótese de o 

infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações 

assumidas, tais como: 

a) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório; 

b) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pela BELOTUR;  

c) tumultuar a sessão pública da licitação; 

d) descumprir requisitos de habilitação, a despeito da declaração em sentido 

contrário;  

e) propor recursos manifestamente protelatórios  

f) deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da 

contratação direta junto ao SUCAF, dentro do prazo concedido pela Administração 

Pública, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

BELOTUR; 

g) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o 

infrator enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos 

termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

 

IV - multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, quando houver o 

descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos termos do art. 

7º, IV, do Decreto Municipal nº 15.113/13; 

V - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação na hipótese de o 

infrator entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade 

Signatária Detentoras e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio 

para o fim a que se destina; 

VI - multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando o infrator 

der causa à rescisão do contrato; 

VII - multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão do 

contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados.   
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11.2. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Empresa Municipal de Turismo de Belo 

Horizonte SA - BELOTUR, conforme disposto no art. 11 do Decreto Municipal nº 15.113/13. 

 

11.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

BELOTUR, nos termos do art. art. 15 do Decreto Municipal nº 15.113/13. 

 

11.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, com o consequente 

descredenciamento do SUCAF- Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo 

Horizonte, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PESQUISA DE PREÇOS 

 

12.1. Para autorizar a contratação, a critério do Órgão Gestor ou da autoridade competente poderá ser 

realizada sempre que necessária pesquisa de preço dos itens a serem contratados considerando o tempo 

decorrido, a sazonalidade de mercado ou outras condições específicas. 

 

12.2. A pesquisa de preços consistirá em consultas ao mercado, às publicações especializadas, a bancos 

de dados de preços praticados no âmbito da Administração Pública ou a listas de instituições privadas e 

públicas de formação de preços. 

 

12.3. As consultas referidas no subitem anterior poderão ser realizadas por qualquer meio de 

comunicação. 

12.4. Será utilizada, preferencialmente, a média aritmética simples dos preços pesquisados como 

referência. 

 

12.5. Qualquer alteração na forma da pesquisa de preços deverá ser devidamente motivada. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS REVISÕES DE PREÇOS REGISTRADOS 

 

13.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, nos termos do 

Decreto Municipal nº 16.538/2016 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 

 

13.2. A solicitação de revisão de preços, por parte do Signatário Detentor, deverá ser devidamente 

justificada e acompanhada de documentos comprobatórios da sua necessidade, originais ou cópias 

autenticadas, a qual será analisada pela Comissão Permanente de Licitação.  

 

13.2.1. Para a solicitação de revisão de preços, o Signatário Detentor terá que apresentar planilha 

atualizada da composição de preços dos itens, considerando todos os itens constantes na 

anterior apresentada, quando da apresentação da proposta. 

 

13.3. A análise para deferimento total ou parcial, ou ainda indeferimento da revisão solicitada, deverá ser 

instruída com justificativa e memória dos respectivos cálculos para deliberação da área competente 

e ratificação do Presidente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da entrega da 

documentação completa pelo Signatário Detentor. 
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13.4. A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da data de publicação da 

deliberação no Diário Oficial do Município (DOM). 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

14.1.  O Órgão Gerenciador poderá cancelar o registro de preços do fornecedor observados o 

contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:  

 

I - pelo descumprimento parcial ou total, por parte do fornecedor, das condições da ARP;  

II - quando o fornecedor não atender à convocação para firmar as obrigações contratuais 

decorrentes do Registro de Preços, não retirar ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pelo Órgão Gerenciador; 

III - nas hipóteses de inexecução parcial ou total do contrato decorrente da ARP;  

IV - nas hipóteses dos preços registrados se tornarem superiores àqueles praticados no mercado e o 

fornecedor se recusar a adequá-los na forma prevista no edital e na Ata de Registro de Preços;  

V - por razões de interesse público; 

VI - quando o fornecedor for suspenso ou impedido de licitar e contratar com a Administração 

Municipal;  

VII - quando o fornecedor for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

VIII – amigavelmente, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a 

Administração; 

IX - por ordem judicial.  

 

14.2.  O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na ocorrência de fato 

superveniente decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados, bem como 

nas hipóteses compreendidas na legislação aplicável a que venham comprometer o fornecimento do 

bem, excluída a alegação de elevação dos preços de mercado. 

 

14.3.  A solicitação do fornecedor para cancelamento do seu Registro de Preço deverá ser formulada por 

escrito, assegurando-se o fornecimento do bem registrado por prazo mínimo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, contado a partir da comprovação do recebimento da solicitação do cancelamento, salvo 

na hipótese da impossibilidade de seu cumprimento, devidamente justificada e aprovada pelo Órgão 

Gerenciador.  

 

14.4.  A notificação para o cancelamento do preço registrado será enviada diretamente ao fornecedor 

por ofício, correspondência eletrônica ou por outro meio eficaz, e no caso da ausência do 

recebimento, a notificação será publicada no Diário Oficial do Município.  

 

14.5.  O cancelamento da ARP não afasta a possibilidade de aplicação de sanções, observadas as 

competências previstas na legislação.  

 

14.6.  O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, será formalizado por despacho da autoridade 

superior do Órgão Gerenciador e publicado no Diário Oficial do Município- DOM.  
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1. Para ciência dos interessados e efeitos legais, a publicação do resumo ou da íntegra da presente Ata 

de Registro de Preços no DOM – Diário Oficial do Município - será providenciada e correrá por conta 

e ônus da Administração Municipal. 

 

15.2. Aplicam-se à presente Ata de Registro de Preços e às contratações dela decorrentes as penalidades 

previstas No Decreto Municipal nº 15.113/2016, na Lei Federal nº. 10.520/02 e no Regulamento 

Interno de Licitações e Contrato. 

 

15.3. As questões decorrentes da utilização desta Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente 

serão processadas e julgadas no foro da cidade de Belo Horizonte/MG, eleito pelas partes com 

exclusão de qualquer outro. 

 

Belo Horizonte, XX de XXXXXXX de 2020 

 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTUR 

SIGNATÁRIA GESTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

SIGNATÁRIA DETENTORA 

SIGNATÁRIA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Testemunhas: 

1) Nome/ CPF/ Assinatura                                                                                                    2) Nome/ CPF/ Assinatura  
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ANEXO I da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

(Termo de Referência) 

 

 

 

ANEXO II da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

(Planilha de Preços para os Itens – Valores Registrados – Proposta vencedora) 
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ANEXO X 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – BELOTUR 

 

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram a Empresa 

Municipal de Turismo de Belo Horizonte - BELOTUR e a empresa 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

A EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S.A. – BELOTUR, com sede à Rua Espírito 

Santo, 527 – Belo Horizonte – MG - CEP: 30.160-030, inscrita no CNPJ sob o nº 21.835.111/0001-98, 

neste ato representada por seus Diretores in fine assinados doravante denominada Contratante e a 

empresa _______________________________, estabelecida no endereço 

______________________________________________, CNPJ ___________________________, 

representada por ______________________, neste ato denominada Contratada, celebram o presente 

contrato, decorrente do pregão eletrônico nº 001/2020, processo administrativo 01-123.610/19-06, e 

em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da BELOTUR, com o Decretos 

Municipais nº 16.935/18, nº. 12.436/06, 12.437/06 e nº 15.113/13; Lei Municipal 10.936/16; Lei 

Federai nº. 13.303/14 e nº. 10.520/02 e Lei Complementar nº. 123/06 e normas deste instrumento e 

demais normas legais atinentes à espécie. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. Prestação de serviços ao Contratante de concepção, organização, coordenação, execução e ações 

de patrocínio, caracterizados como de maior complexidade, com viabilização de infraestrutura e 

fornecimento de apoio logístico, para atendimento a eventos realizados e/ou apoiados pela 

Prefeitura de Belo Horizonte/Belotur, em conformidade com os requisitos e condições do Termo 

de Referência, especificamente para o evento____________________________, 

 

a)planejamento e organização dos eventos, em conjunto com o Órgão Gerenciador, contendo 

detalhamento do plano de trabalho e estratégia; 

b)assessoria em todas as fases do evento, com profissionais especializados; 

c)identificação de público-alvo e sugestão de parceiros estratégicos para eventos promovidos pelo 

Órgão Gerenciador, com o objetivo de consolidar a proposta do evento; 

d)identificação de características regionais e locais e as relativas a protocolo, que auxiliem na 

elaboração do formato e temas dos eventos, incluindo levantamento de dados regionais 

relevantes a serem levados em consideração na preparação do evento; 

e)elaboração de planejamento operacional dos eventos; 

f)organização, execução e acompanhamento da preparação e desmontagem da infraestrutura 

física e logística para a realização dos eventos; 

g)elaboração de relatórios, anais, sumários e outros, decorrentes dos eventos realizados; 

h)monitoramento e medição dos resultados, tanto dos prestadores dos atendimentos, quanto de 

diversos aspectos dos eventos, de acordo com o interesse do Órgão Gerenciador; 

i)aluguel de espaços  para a realização dos eventos, se houver solicitação específica do Órgão 

Gerenciador;  

j)aluguel de estruturas, mobiliário e complementos necessários para montagem e instalação de 

espaços em feiras e/ou eventos, com o fornecimento de apoio logístico para estandes, 
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compreendendo a criação de layout, projetos arquitetônicos, cenografia, contratação e serviços 

de montagem de feiras e eventos; 

k)serviços de apoio aos participantes dos eventos como secretária executiva, receptivo, serviço de 

transporte (produtos e pessoas), saúde (serviço médico e paramédico), tradutores, manobristas, 

limpeza e segurança; 

l)fornecimento de alimentação, bebidas e respectivos acessórios; 

m)desenvolvimento e assessoria na execução de projetos de montagem arquitetônica, 

cenográfico e decoração de estandes para feiras e eventos com a participação da Belotur e/ou 

Secretaria/Órgão demandante;  

n)fornecimento de material de consumo de escritório para os eventos; 

o)fornecimento de serviços de decoração e programação visual; 

p)fornecimento de materiais e profissionais para realização de atividades recreativas e artísticas 

para os eventos; 

q)fornecimento de  materiais de apoio  (tais como: camisetas, sacolas, aventais e pastas) 

específicos  para os eventos; 

r)locação de veículos (automóveis, vans, ônibus, micro-ônibus e similares, com   ou sem 

motoristas); 

s)produção e distribuição de peças de comunicação relacionadas aos patrocínios, com utilização 

de agências de propaganda contratadas pelo Órgão Gerenciador; 

t)coordenação e execução do todo ou parte de eventos patrocinados pelo Órgão Gerenciador. 

 

Parágrafo único: Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, os seguintes 

documentos: 

a) Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 001/2020, com todos os seus anexos; 

b) Ata de Registro de Preços; 

c) Proposta de Preços Registrados; 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DA(S) DOTAÇÃO(ÇÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato serão acobertadas pela(s) seguinte(s) 

dotação(ções) orçamentária(s): 

2805.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR  

O presente contrato tem o valor total de R$ (         ), conforme ordem de serviço emitida para 

atendimento ao evento ____________________________. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA  

4.1. O presente contrato terá vigência a partir de sua assinatura, pelo período até 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado em conformidade com Regulamento Interno de Licitações e Contratos.  

4.2. A prorrogação a que se refere o item anterior será realizada mediante celebração de termo 

aditivo. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE 

5.1. Os preços e a taxa de administração propostos pela Contratada não sofrerão qualquer tipo de 

reajuste. 
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6. CLÁUSULA SEXTA: DOS PROCEDIMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/LOCAL 

 

6.1. A “Ordem de Serviço” e/ou Nota de Empenho será enviada, preferencialmente, para a Contratada 

pela Belotur, via e-mail. 

 

6.2. O local para a prestação dos serviços contratados será informado com antecedência à contratada 

 

6.3. Os serviços serão executados conforme Termo de Referência. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Sem prejuízo do disposto no ANEXO I – Termo de Referência - do Edital PE 001/2020, a Contratante 

deverá, ainda: 

 

7.1. Fiscalizar e acompanhar o trabalho desenvolvido pelo CONTRATADO. 

7.2. Preparar e instruir para pagamento, as faturas apresentadas e remetê-las a tempo ao setor 

competente. 

7.3. Indicar os servidores que serão responsáveis para acompanhar a prestação dos serviços. 

7.4. Efetuar o pagamento do contrato efetuando as devidas retenções legais. 

7.5. Preparar e instruir para pagamento as notas fiscais apresentadas pela contratada. 

7.6. Notificar a contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades 

encontradas na prestação do serviço. 

7.7. Prestar as informações necessárias, com clareza, à contratada, para a execução dos serviços 

contratados. 

7.8. Pagar no vencimento, as faturas apresentadas pela contratada, correspondente ao serviço 

efetivamente prestado. 

7.9.  A BELOTUR procederá na forma da lei quanto à retenção de impostos por ocasião do 

faturamento. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Sem prejuízo do disposto no ANEXO I – Termo de Referência - do Edital PE 001/2020, a Contratada 

deverá, ainda: 

8.1. Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

8.2. Executar o serviço de acordo com o objeto contratado. 

8.3. Executar o objeto, atuando em seu próprio nome, por sua conta e risco, sendo-lhe, portanto, 

vedado ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações dele decorrentes. 

8.4. Responsabilizarem-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 

impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à 

execução do objeto. 

8.5. Executar os serviços contratados com estrita observância das especificações e detalhamentos 

contidos no edital e seus ANEXOs com fiel observância às disposições da legislação em vigor; 

8.6. Responsabilizar-se por todas as despesas relacionadas com a prestação de serviço no endereço 

informado pela BELOTUR.  

8.7. Credenciar representante da empresa junto ao BELOTUR para gerenciar a realização do 

fornecimento a ser contratado e atuar como interlocutor entre as partes. 

8.8. Cumprir fielmente prazos determinados pela signatária gestora/contratante, a serem informados 
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na emissão da respectiva “Ordem de Serviço”. 

8.9. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento 

licitatório, facultando-se à Belotur o direito de exigir, a qualquer tempo, a comprovação do 

cumprimento desta condição 

8.10.  Cumprir todos os princípios éticos e de conduta profissional da Belotur; 

8.11. Não utilizar, em qualquer das atividades da empresa, de trabalho infantil nem de trabalho 

forçado ou análogo à condição de escravo; 

8.12. Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei nº 12.846/2013, de 01 de agosto de 2013, “Lei 

Anticorrupção”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração pública e 

denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de 

denúncia disponíveis na contratante; 

8.13. Apresentar sempre que solicitado pela Contratante, a comprovação de cumprimento das 

obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas. 

8.14. Cumprir o disposto na Portaria n° 3214 e seus ANEXOS, do Ministério do Trabalho, no tocante 

às exigências de segurança e medicina do trabalho; 

8.15. Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar por 

descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste contrato.  

8.16. Cumprir o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal. 

8.17. Sempre praticar os preços vigentes publicados no Diário Oficial do Município pelo Órgão 

Gestor, dando ciência, se necessário, aos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do 

serviço contratado. 

8.18. Implantar em Belo Horizonte - MG, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

início da vigência do Contrato, filial ou representação e manter estrutura de pessoal técnico e 

administrativo, meios de comunicação e informática, com linhas telefônicas e internet, no 

horário comercial (de segunda a sexta feira de 08:00h às 18:00h) e atendimento excepcional 

fora do horário comercial, sem custo adicional para o CONTRATANTE, por meio de contato 

indicado pela CONTRATADA, assegurando a qualidade, tempestividade e segurança devidas, 

paro o regular e correto atendimento das demandas.  

8.19. Apresentar as respectivas ART’s (Anotações de Responsabilidade Técnica) quando da execução 

do objeto em situação que é cabível tal exigência. 

 

9. CLÁUSULA NONA: DA REMUNERAÇÃO 

9.1. A remuneração da empresa CONTRATADA será composta da seguinte forma: 

 

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

Preço dos itens/serviços A 

Taxa de Administração (percentual máximo aplicado 

sobre o valor global dos itens/serviços contratados). 

(% x A) = B 

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO A + B 

 

9.2. A taxa de administração corresponderá ao percentual máximo de  XXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

por cento), conforme proposta comercial, que incidirá sobre o valor global dos itens/serviços 

contratados para consecução do objeto. 

9.3. A taxa de administração visa a imputar responsabilidade a contratada e garantir a prestação e 
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continuidade plenas dos serviços, atendendo ao princípio da eficiência. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. A Contratada deverá emitir documento fiscal de acordo com a legislação Municipal vigente, 

contendo a discriminação do objeto a que se referem e o período da prestação do serviço. 

10.2. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, pela Contratante, após a apresentação do 

documento fiscal devidamente atestado pelo responsável ou fiscal do contrato.  

10.3. Se houver alguma incorreção(ões) no documento fiscal e/ou na documentação que o 

acompanha, o(s) mesmo(s)  será(ão) devolvido(s) para a(s) devida(s) correção(ões) e o prazo 

constante. 

10.4. Na hipótese de a contratada não apresentar tempestivamente a nota fiscal ou os documentos 

exigidos no edital ou ainda se apresentá-los com incorreções, a quitação dar-se-á em até 30 

(trinta) dias após a regularização da pendência, não cabendo qualquer acréscimo a título de 

correção monetária ou juros moratórios, conforme o caso. 

10.5. A contratada entregará a nota fiscal diretamente à Gerência Financeira da BELOTUR, que, após 

aprová-la, providenciará o pagamento. 

10.6. A Nota Fiscal/Fatura deverá obrigatoriamente discriminar a prestação dos serviços executados, 

bem como todos os impostos retidos na fonte, quando for cabível. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ANTICORRUPÇÃO 

11.1. Na execução do presente Contrato é vedado à BELOTUR e a CONTRATADA/ou a 

empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:  

 

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público 

ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato;  

c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no edital;  

d) Alegar o desconhecimento e/ou descumprir as regras previstas na Lei 12.846/2013 e 

Decreto Municipal nº 16.954/18, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a 

administração pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, 

por meio dos canais de denúncia disponíveis na contratante. 

e) Manipular ou fraudar o presente Contrato, assim como realizar quaisquer ações ou 

omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 e 

Decreto Municipal nº 16.954/18. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do 

CONTRATADO e o sujeitará à aplicação das normas contidas no Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da Belotur, que preveem as seguintes penalidades: 

12.2. Advertência; 

12.3. Multa nos seguintes percentuais: 

I - multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega 

ou execução do objeto contratual, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias 

de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for 
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o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 

II - Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação 

em caso de recusa do infrator em assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente; 

III - Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, quando 

houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas. 

 

12.4. Nos casos de descumprimento das demais obrigações assumidas pela Contratada, poderão ser 

aplicadas as seguintes penalidades. 

a) Advertência escrita; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois anos); 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por 

prazo não inferior a 02 (dois) anos. 

12.4.1 A aplicação da penalidade de sanções de advertência e multa são de competência da 
Diretoria de Administração e Finanças da BELOTUR. 
12.4.2  A aplicação da penalidade de suspensão temporária e declaração de inidoneidade são 
de competência do Presidente da BELOTUR. 
12.4.3  Na aplicação das penalidades previstas no subitem 12.4, alíneas “a” e “b”, será 
facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da intimação. 
12.4.4 Na aplicação da penalidade prevista no subitem 12.4, alínea “c” será facultada a defesa 
prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis da abertura da 
vista. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO 

13.1. O presente contrato extinguir-se-á ao seu término, sem necessidade de qualquer notificação 

ou interpelação ou judicial ou extrajudicial, podendo, no entanto, ser rescindido a qualquer 

tempo.  

13.2. O presente contrato poderá ser rescindido, desde que formalmente motivado nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas hipóteses da Contratada: 

13.2.1. infringir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato; 

13.2.2. entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se; 

13.2.3. transferir ou ceder o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte; 

13.2.4. recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução deste 

 contrato, insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo; 

13.2.5. deixar de executar o serviço, abandonando-o ou suspendendo-o por mais de 2 (dois)   

dias seguidos, salvo por motivo de força maior, desde que haja comunicação prévia e 

imediata ao Contratante; 

13.2.6. deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, 

tributárias  e sociais; 

13.2.7. ser declarada inidônea e/ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou 

contratar com a Administração Municipal; 

13.2.8. associar-se com outrem, praticar fusão, cisão ou incorporação, exceto na hipótese de 

serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente 

autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade da 
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Contratada; 

13.2.9. demais hipóteses previstas na legislação. 

13.3. A rescisão do contrato poderá ser ainda:  

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados no 

subitem anterior; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO 

14.1. Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do Contratante, devidamente 

justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem indenização à Contratada, a não ser 

em caso de dano efetivo disso resultante. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1.  A Contratada poderá  aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme 

previsto nos §1º, art.101 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Belotur. 

15.2. A tolerância do Contratante com qualquer atraso ou inadimplência por parte da Contratada, 

não importará de forma alguma em alteração ou novação. 

15.3. A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO 

16.1. A publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município “DOM” correrá 

por conta e ônus da Administração Municipal. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO 

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, renunciando-se a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida ou pendência oriunda do presente 

instrumento. 

 

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 3 (três) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas abaixo: 

 

Belo Horizonte, xx de xxxxxx de 2020. 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTUR 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

1) ............................................................  2) ............................................................ 
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ANEXO XI 

MINUTA DE CONTRATO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REGIDA PELA LEI FEDERAL Nº 8666/93 

 

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

A <<NOME DA CONTRATANTE>>, com sede à <<Endereço completo contratante>>, inscrita no CNPJ 

sob o nº <<xx.xxx.xxx/xxxx-xx>>, neste ato representada por seus Diretores in fine assinados 

doravante denominada Contratante e a empresa _______________________________, estabelecida 

no endereço ______________________________________________, CNPJ 

___________________________, representada por ______________________, neste ato 

denominada Contratada, celebram o presente contrato, decorrente do pregão eletrônico nº 

001/2020, processo administrativo 01-123.610/19-06, e em conformidade com o Decretos Municipais 

nº. 12.436/06, 12.437/06 e nº 15.113/13; Lei Municipal 10.936/16; Lei Federal nº. 8.666/93 e nº. 

10.520/02 e Lei Complementar nº. 123/06, e normas deste instrumento e demais normas legais 

atinentes à espécie. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. Prestação de serviços ao Contratante, sob regime de Sistema de Registro de Preços, para 

atendimento à Contratante, de serviços de concepção, organização, coordenação, execução e 

ações de patrocínio, caracterizados como de maior complexidade, com viabilização de 

infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, para atendimento a eventos realizados e/ou 

apoiados pela Prefeitura de Belo Horizonte, em conformidade com os requisitos e condições do 

Termo de Referência 

a)planejamento e organização dos eventos, em conjunto com o Órgão Gerenciador, contendo 

detalhamento do plano de trabalho e estratégia; 

b)assessoria em todas as fases do evento, com profissionais especializados; 

c)identificação de público-alvo e sugestão de parceiros estratégicos para eventos promovidos pelo 

Órgão Gerenciador, com o objetivo de consolidar a proposta do evento; 

d)identificação de características regionais e locais e as relativas a protocolo, que auxiliem na 

elaboração do formato e temas dos eventos, incluindo levantamento de dados regionais 

relevantes a serem levados em consideração na preparação do evento; 

e)elaboração de planejamento operacional dos eventos; 

f)organização, execução e acompanhamento da preparação e desmontagem da infraestrutura 

física e logística para a realização dos eventos; 

g)elaboração de relatórios, anais, sumários e outros, decorrentes dos eventos realizados; 

h)monitoramento e medição dos resultados, tanto dos prestadores dos atendimentos, quanto de 

diversos aspectos dos eventos, de acordo com o interesse do Órgão Gerenciador; 

i)aluguel de espaços  para a realização dos eventos, se houver solicitação específica do Órgão 

Gerenciador;  

j)aluguel de estruturas, mobiliário e complementos necessários para montagem e instalação de 

espaços em feiras e/ou eventos, com o fornecimento de apoio logístico para estandes, 

compreendendo a criação de layout, projetos arquitetônicos, cenografia, contratação e serviços 

de montagem de feiras e eventos; 



 

98 

 

k)serviços de apoio aos participantes dos eventos como secretária executiva, receptivo, serviço de 

transporte (produtos e pessoas), saúde (serviço médico e paramédico), tradutores, manobristas, 

limpeza e segurança; 

l)fornecimento de alimentação, bebidas e respectivos acessórios; 

m)desenvolvimento e assessoria na execução de projetos de montagem arquitetônica, 

cenográfico e decoração de estandes para feiras e eventos com a participação da Belotur e/ou 

Secretaria/Órgão demandante;  

n)fornecimento de material de consumo de escritório para os eventos; 

o)fornecimento de serviços de decoração e programação visual; 

p)fornecimento de materiais e profissionais para realização de atividades recreativas e artísticas 

para os eventos; 

q)fornecimento de  materiais de apoio  (tais como: camisetas, sacolas, aventais e pastas) 

específicos  para os eventos; 

r)locação de veículos (automóveis, vans, ônibus, micro-ônibus e similares, com   ou sem 

motoristas); 

s)produção e distribuição de peças de comunicação relacionadas aos patrocínios, com utilização 

de agências de propaganda contratadas pelo Órgão Gerenciador; 

t)coordenação e execução do todo ou parte de eventos patrocinados pelo Órgão Gerenciador. 

 

Parágrafo único: Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, os seguintes 

documentos: 

 

a) Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 001/2020, com todos os seus anexos; 

b) Ata de Registro de Preços; 

c) Proposta de Preços Registrados; 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DA(S) DOTAÇÃO(ÇÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato serão acobertadas pela(s) seguinte(s) 

dotação(ções) orçamentária(s): 

xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR  

O presente contrato tem o valor total de R$ (         ) 

 

4. CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA  

4.1. O presente contrato terá vigência a partir de sua assinatura, pelo período de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado em conformidade com o art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.  

4.2. A prorrogação a que se refere o item anterior será realizada mediante celebração de termo 

aditivo. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE 

5.1. Os preços propostos pela Contratada não sofrerão qualquer tipo de reajuste. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA: DOS PROCEDIMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/LOCAL 

6.1. A “Ordem de Serviço” e/ou Nota de Empenho será enviada, preferencialmente, para a Contratada 



 

99 

 

pela Belotur, via e-mail. 

 

6.2. O local para a prestação dos serviços contratados será informado com antecedência à contratada 

 

6.3. Os serviços serão executados conforme Termo de Referência. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Sem prejuízo do disposto no ANEXO I – Termo de Referência - do Edital PE 001/2020, a Contratante 

deverá, ainda: 

 

7.1. Fiscalizar e acompanhar o trabalho desenvolvido pelo CONTRATADO. 

7.2. Preparar e instruir para pagamento, as faturas apresentadas e remetê-las a tempo ao setor 

competente. 

7.3. Indicar os servidores que serão responsáveis para acompanhar a prestação dos serviços. 

7.4. Efetuar o pagamento do contrato efetuando as devidas retenções legais. 

7.5. Preparar e instruir para pagamento as notas fiscais apresentadas pela contratada. 

7.6. Notificar a contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades 

encontradas na prestação do serviço. 

7.7. Prestar as informações necessárias, com clareza, à contratada, para a execução dos serviços 

contratados. 

7.8. Pagar no vencimento, as faturas apresentadas pela contratada, correspondente ao serviço 

efetivamente prestado. 

7.9.  A CONTRATANTE procederá na forma da lei quanto à retenção de impostos por ocasião do 

faturamento. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Sem prejuízo do disposto no ANEXO I – Termo de Referência - do Edital PE 001/2020, a Contratada 

deverá, ainda: 

8.1. Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

8.2. Executar o serviço de acordo com o objeto contratado. 

8.3. Executar o objeto, atuando em seu próprio nome, por sua conta e risco, sendo-lhe, portanto, 

vedado ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações dele decorrentes. 

8.4. Responsabilizarem-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 

impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à 

execução do objeto. 

8.5. Executar os serviços contratados com estrita observância das especificações e detalhamentos 

contidos no edital e seus ANEXOs com fiel observância às disposições da legislação em vigor; 

8.6. Responsabilizar-se por todas as despesas relacionadas com a prestação de serviço no endereço 

informado pela CONTRATANTE.  

8.7. Credenciar representante da empresa junto à Contratante para gerenciar a realização do 

fornecimento a ser contratado e atuar como interlocutor entre as partes. 

8.8. Cumprir fielmente prazos determinados pela signatária gestora/contratante, a serem informados 

na emissão da respectiva “Ordem de Serviço” e Nota de Empenho ou documento correlato. 

8.9. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento 
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licitatório, facultando-se à Contratante o direito de exigir, a qualquer tempo, a comprovação do 

cumprimento desta condição 

8.10.  Cumprir todos os princípios éticos e de conduta profissional da Contratante; 

8.11. Não utilizar, em qualquer das atividades da empresa, de trabalho infantil nem de trabalho 

forçado ou análogo à condição de escravo; 

8.12. Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei nº 12.846/2013, de 01 de agosto de 2013, “Lei 

Anticorrupção”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração pública e 

denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de 

denúncia disponíveis na contratante; 

8.13. Apresentar sempre que solicitado pela Contratante, a comprovação de cumprimento das 

obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas. 

8.14. Cumprir o disposto na Portaria n° 3214 e seus ANEXOS, do Ministério do Trabalho, no tocante 

às exigências de segurança e medicina do trabalho; 

8.15. Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar por 

descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste contrato.  

8.16. Cumprir o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal. 

8.17. Sempre praticar os preços vigentes publicados no Diário Oficial do Município pelo Órgão 

Gestor, dando ciência, se necessário, aos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do 

serviço contratado. 

8.18. Implantar em Belo Horizonte - MG, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

início da vigência do Contrato, filial ou representação e manter estrutura de pessoal técnico e 

administrativo, meios de comunicação e informática, com linhas telefônicas e internet, no 

horário comercial (de segunda a sexta feira de 08:00h às 18:00h) e atendimento excepcional fora 

do horário comercial, sem custo adicional para o CONTRATANTE, por meio de contato indicado 

pela CONTRATADA, assegurando a qualidade, tempestividade e segurança devidas, paro o 

regular e correto atendimento das demandas.  

8.19. Apresentar as respectivas ART’s (Anotações de Responsabilidade Técnica) quando da execução 

do objeto em situação que é cabível tal exigência. 

 

9. CLÁUSULA NONA: DA REMUNERAÇÃO 

9.1. A remuneração da empresa CONTRATADA será composta da seguinte forma: 

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

Preço dos itens/serviços A 

Taxa de Administração (percentual máximo aplicado 

sobre o valor global dos itens/serviços contratados) 

(% x A) = B 

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO A + B 

 

9.2. A taxa de administração corresponderá ao percentual máximo de  XXX 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX por cento), conforme proposta comercial, que incidirá sobre o valor 

global dos itens/serviços contratados para consecução do objeto. 

9.3. A taxa de administração visa a imputar responsabilidade a contratada e garantir a prestação e 

continuidade plenas dos serviços, atendendo ao princípio da eficiência. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. A Contratada deverá emitir documento fiscal de acordo com a legislação Municipal vigente, 
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contendo a discriminação do objeto a que se referem e o período da prestação do serviço. 

10.2. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, pela Contratante, após a apresentação do 

documento fiscal devidamente atestado pelo responsável ou fiscal do contrato.  

10.3. Se houver alguma incorreção(ões) no documento fiscal e/ou na documentação que o 

acompanha, o(s) mesmo(s)  será(ão) devolvido(s) para a(s) devida(s) correção(ões) e o prazo 

constante. 

10.4. Na hipótese de a contratada não apresentar tempestivamente a nota fiscal ou os documentos 

exigidos no edital ou ainda se apresentá-los com incorreções, a quitação dar-se-á em até 30 

(trinta) dias após a regularização da pendência, não cabendo qualquer acréscimo a título de 

correção monetária ou juros moratórios, conforme o caso. 

10.5. A contratada entregará a nota fiscal diretamente ao <<local de entrega da Nota Fiscal>>, que, 

após aprová-la, providenciará o pagamento. 

10.6. A Nota Fiscal/Fatura deverá obrigatoriamente discriminar a prestação dos serviços executados, 

bem como todos os impostos retidos na fonte, quando for cabível. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ANTICORRUPÇÃO 

11.1. Na execução do presente Contrato é vedado à CONTRATANTE e a CONTRATADA/ou a 

empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:  

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público 

ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato;  

c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no edital;  

d) Alegar o desconhecimento e/ou descumprir as regras previstas na Lei 12.846/2013 e 

Decreto Municipal nº 16.954/18, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a 

administração pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, 

por meio dos canais de denúncia disponíveis na contratante. 

e) Manipular ou fraudar o presente Contrato, assim como realizar quaisquer ações ou 

omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 e 

Decreto Municipal nº 16.954/18. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência do CONTRATADO e o sujeitará à aplicação das normas contidas no 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Belotur, que preveem as seguintes 

penalidades: 

12.2. Advertência; 

12.3. Multa nos seguintes percentuais: 

I - multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega 

ou execução do objeto contratual, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias 

de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for 

o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 

II - Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação 

em caso de recusa do infrator em assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o 
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instrumento equivalente; 

III - Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, quando 

houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas. 

 

12.4. Nos casos de descumprimento das demais obrigações assumidas pela Contratada, 

poderão ser aplicadas as seguintes penalidades. 

a) Advertência escrita; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois anos); 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por 

prazo não inferior a 02 (dois) anos. 

12.4.1 A aplicação da penalidade de sanções de advertência e multa são de competência da 
Diretoria de Administração e Finanças da BELOTUR. 
12.4.2  A aplicação da penalidade de suspensão temporária e declaração de inidoneidade são 
de competência do Presidente da BELOTUR. 
12.4.3  Na aplicação das penalidades previstas no subitem 12.4, alíneas “a” e “b”, será 
facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da intimação. 

12.4.4 Na aplicação da penalidade prevista no subitem 12.4, alínea “c” será facultada a defesa 

prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis da abertura da vista.  

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO 

13.1. O presente contrato extinguir-se-á ao seu término, sem necessidade de qualquer notificação 

ou interpelação ou judicial ou extrajudicial, podendo, no entanto, ser rescindido a qualquer 

tempo.  

13.2. O presente contrato poderá ser rescindido, desde que formalmente motivado nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas hipóteses da Contratada: 

13.2.1. infringir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato; 

13.2.2. entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se; 

13.2.3. transferir ou ceder o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte; 

13.2.4. recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução deste 

 contrato, insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo; 

13.2.5. deixar de executar o serviço, abandonando-o ou suspendendo-o por mais de 2 (dois)   

dias seguidos, salvo por motivo de força maior, desde que haja comunicação prévia e 

imediata ao Contratante; 

13.2.6. deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, 

tributárias  e sociais; 

13.2.7. ser declarada inidônea e/ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou 

contratar com a Administração Municipal; 

13.2.8. associar-se com outrem, praticar fusão, cisão ou incorporação, exceto na hipótese de 

serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente 

autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade da 

Contratada; 

13.2.9. demais hipóteses previstas na legislação. 

13.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados no 
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subitem anterior; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO 

14.1. Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do Contratante, devidamente 

justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem indenização à Contratada, a não ser 

em caso de dano efetivo disso resultante. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1.  A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme 

previsto nos §§1º e 2º, art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

15.2. A tolerância do Contratante com qualquer atraso ou inadimplência por parte da Contratada, 

não importará de forma alguma em alteração ou novação. 

15.3. A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO 

16.1. A publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município “DOM” correrá 

por conta e ônus da Administração Municipal. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO 

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, renunciando-se a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida ou pendência oriunda do presente 

instrumento. 

 

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 3 (três) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas abaixo: 

 

Belo Horizonte, xx de xxxxxx de 2020 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATANTE 

 

 

 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

1) ............................................................  2) ............................................................ 

 

 


