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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 003/2019 

PROCESSO Nº 01-009.610/19-51 

 

1. PREÂMBULO 

A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur comunica a abertura de SELEÇÃO 

PÚBLICA SIMPLIFICADA, regida pela Lei Federal nº 13.303/2016, pelo Regulamento Interno de Licitações 

e Contratos da Belotur e demais normas legais atinentes à espécie, para a captação de recursos 

financeiros, por meio de pessoa jurídica de direito público e/ou privado interessadas em apoiar o 

“Laboratório de Experimentação do Carnaval 2019”, nos termos deste Edital e seus anexos.    

1.1 Recebimento dos envelopes: até às 10:00 horas do dia 27/02/2019, no Edifício Sede da Belotur, 
na Rua da Bahia, 888 – Bairro Centro, 6º andar nesta Capital; 
 
1.2 Sessão para credenciamento e abertura das propostas: 27/02/2019 às 10h00min; 
 
1.3 O edital está disponível aos interessados no endereço eletrônico:  ww.pbh.gov.br/belotur ou 
pelo e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br ; 
 
1.4 Qualquer informação ou orientação adicional poderá ser obtida junto à Comissão de Licitação 
da BELOTUR, PREFERENCIALMENTE através do e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br ou 
pessoalmente, na sede da Belotur - Rua da Bahia, 888 – 6º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, 
telefone (31) 3246-0261. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto deste edital a seleção de pessoas jurídicas de direito público e/ou privado para fins 

captação de recursos financeiros, por meio de COTA ÚNICA DE PATROCÍNIO, objetivando a premiação das 

propostas vencedoras do concurso de soluções inovadoras (produtos, serviços ou processos, de base 

tecnológica ou não) e demais ações correlatas no âmbito da Belotur, parte do Laboratório de 

Experimentação do Carnaval de Belo Horizonte. 

2.1.1. O patrocínio em COTA ÚNICA se dará na troca de exploração de publicidade/merchandising 

nas ações relacionadas ao projeto “Laboratório de Experimentação do Carnaval de Belo Horizonte 

2019”, com direito de exibição (também denominado “ativação”) de até 2 (duas) marcas sob a 

chancela de “patrocínio”. 

2.1.2. A concessão de patrocínio se dará, exclusivamente, em conformidade com a COTA ÚNICA e 

seus descritivos e contrapartidas. 

2.2. Poderão ser definidas subcategorias de “patrocínio” pela empresa vencedora para diferenciação do 

investimento de cada entidade, desde que pré-aprovadas pela Belotur. 

2.3. Será admitida a aquisição da COTA ÚNICA por até 2 (duas) pessoas jurídicas, desde que apresentada, 

na proposta, a entrega da totalidade dos itens e recurso solicitado na referida conta, e desde que 

observadas as regras a seguir: 

2.3.1. Comprovação do compromisso particular de participação conjunta no edital, subscrito 

pelos interessados. 

2.3.2. Indicação da empresa responsável pela celebração do contrato, que assumirá a posição de 

liderança e obrigatoriamente deverá atender ao compromisso a ser firmado perante à Belotur. 

2.3.3 Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados, tanto na fase de 

apresentação da proposta (de seleção do patrocinador) de quanto na de execução. 

2.3.4. No caso de participação em conjunto, todas as pessoas jurídicas envolvidas deverão estar 

indicadas na proposta, com a discriminação dos valores a serem suportados por cada uma e a 

descrição de sua respectiva atribuição e responsabilidade na parceria proposta. 

2.3.5. A relação entre as pessoas jurídicas participantes não poderá ser alterada sem prévio 
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consentimento da Belotur. 

 

3. DA COTA 

3.1. Para viabilizar a premiação do “Laboratório de Experimentação do Carnaval de Belo Horizonte 2019” 

estará disponível uma cota de patrocínio comercial, conforme estipulado a seguir: 

3.1.1. COTA ÚNICA: 1 (uma) cota disponível com aporte financeiro mínimo de R$40.000,00 

(quarenta mil reais) cada uma. 

3.1.2. O patrocínio se dará em troca de exploração de publicidade/merchandising nas ações 

definidas pela Belotur, com direito de ativação de até 2 (duas) marcas na cota. 

 

4. DAS CONTRAPARTIDAS 

4.1. O(s) Patrocinador(es) terão direito à exposição e ativação de suas marcas de acordo com a legislação 

vigente do município e assinam os materiais referentes apenas ao Laboratório de Experimentação do 

Carnaval de Belo Horizonte 2019 com as chancelas de Patrocinador conforme descrição a seguir. 

4.1.1. Contrapartidas oferecidas para a aquisição da COTA ÚNICA: 

a) Chancela de PATROCÍNIO nas peças de comunicação do projeto. 

b) Uso de espaço, validado pela Belotur, para a realização de ações de experiência durante o 

evento de apresentação dos pitches, em local e período a ser definido pela Belotur. Os custos 

dessa ativação serão de responsabilidade do patrocinador. 

c) Direito de ações promocionais durante o evento de apresentação dos pitches, tais como 

distribuição de brindes e panfletagem. Os custos dessa ativação serão de responsabilidade do 

patrocinador. 

d) Direito de instalação de tendas promocionais e venda de produtos, durante o evento de 

apresentação dos pitches. Os custos dessa ativação serão de responsabilidade do patrocinador. 

e) Direito de veiculação de vídeo institucional da(s) marca(s) do patrocinador durante o evento de 

apresentação dos pitches com duração de até 5 minutos na abertura ou encerramento do evento. 

f) Aplicação da marca do patrocinador sob a chancela PATROCÍNIO nas peças de comunicação e 

divulgação do projeto, sejam elas físicas ou digitais, juntamente com as marcas de realização, 

parceria, apoio e órgãos competentes. 

g) Canais de Comunicação digitais da Belotur: portal Belo Horizonte; página oficial de Belo 

Horizonte no facebook; perfil oficial de Belo Horizonte no instagram, incluindo 2 menções 

específicas do PATROCÍNIO em postagens nas redes sociais oficiais. 

h) Assessoria de imprensa: o patrocinador participa com um representante na comissão julgadora 

de avaliação das propostas; sua marca assina sob a chancela de PATROCÍNIO as peças gráficas de 

divulgação. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO 

5.1. Somente poderão participar as pessoas jurídicas que atendam às exigências deste edital. 

5.2. No dia, hora e local indicados para a sessão pública os proponentes deverão entregar à Comissão 

Pernamente de Licitações, a cópia da carteira de identificação, a declaração de cumprimento dos 

requisitos de habilitação e 02 (dois) envelopes distintos, opacos e lacrados, contendo a Proposta e os 

Documentos de Habilitação do participante. 

5.2.1. Os envelopes devem ser dirigidos a Comissão de Licitação e identificados com o nome, a 

denominação ou a razão social do participante, a especificação do presente processo, e a seguinte 

identificação: 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA. 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
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5.3. Os representantes dos interessados no patrocínio deverão comparecer à sessão pública munidos de 

procuração pública ou particular, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente 

acompanhado do documento de identidade do representante, com sua respectiva cópia, para 

credenciamento junto a esta Comissão Permanente de Licitação, com os seguintes requisitos: 

a) a procuração deverá ter firma reconhecida em cartório, e conter os poderes para praticar todos 

os demais atos pertinentes à seleção, em nome do participante e vir acompanhada dos 

documentos discriminados na alínea “b” deste subitem; 

b) a condição de preposto deverá ser comprovada através de procuração que deverá ter firma 

reconhecida em cartório, e conter os poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao 

procedimento, em nome do participante. A procuração deve vir acompanhada do ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social para verificação de que o outorgante da procuração tem 

poderes para tal. 

5.3.1. É vedada a representação de mais de um interessado por um mesmo representante legal ou 

procurador no processo de seleção, sob pena de exclusão dos participantes do processo. 

5.3.2. Só serão admitidas as propostas acompanhadas de carta do patrocinador com garantias de 

realização. 

5.4. Instaurada a sessão, os interessados, por intermédio de seus representantes, apresentarão 

declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 

5.4.1. As credenciais e a declaração de que trata o subitem 5.2 devem ser apresentadas tanto no 

envelope nº 01, como também no envelope nº 02 e serão anexadas ao processo. 

5.4.2. Os interessados que não se fizerem representar ou se seus representantes não portarem 

documentos que os credenciem e os identifiquem não poderão rubricar documentos ou praticar 

outros atos pertinentes a este procedimento. 

5.5. Serão aceitos envelopes, via postal, desde que atendidas às seguintes condições: 

a) entrega seja efetuada diretamente a esta Comissão, até a data e hora marcadas no preâmbulo 

deste edital; 

b) Conste, em anexo, no envelope de proposta, a declaração prevista no subitem 5.2 deste edital. 

5.5.1. Fica ciente o interessado que a Comissão de Licitação não se responsabilizará por qualquer 

atraso na entrega dos envelopes. 

 

6. DOS IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO 

6.1. Encontram-se impedidos de participar todos aqueles: 

a) que tragam prejuízos à sociedade ou ao meio ambiente; 

b) que provoquem maus tratos a animais; 

c) que promovam qualquer tipo de ações discriminatórias de gênero, raça, crença religiosa ou 

orientação sexual; 

d) de cunho exclusivamente político-partidário e/ou religioso, à exceção de manifestações 

populares reconhecidamente tradicionais; 

e) que envolvam a fabricação de armamentos; 

f) que tenham vínculo com a exploração do trabalho infantil, degradante ou escravo; 

g) exerçam ou estejam relacionados a atividades ilegais ou que possam colocar em risco a 

imagem de Belo Horizonte. 

h) que comercializem e exponham qualquer tipo de material pornográfico; 

i) que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação ou que possuam 

impedimento na documentação Jurídico/Fiscal/Trabalhista. 

j) Impedimento com quaisquer entidades da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta 
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na prestação de contas; 

k) Declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública e/ou punidos com 

suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Municipal. 

 

7. DA PROPOSTA – ENVELOPE Nº 01 

7.1. A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado e rubricado por todos os concorrentes, 

preferencialmente em 02 (duas) vias, com indicação do nome e CNPJ do participante, redigida no 

idioma português, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, em papel timbrado, datada e assinada por 

representante legal do interessado, na última folha, e rubricada nas demais. 

7.2. A proposta deverá conter: 

7.2.1. O valor proposto para o Patrocícinio ao “Laboratório de Experimentação do Carnaval de 

Belo Horizonte 2019” e a garantia de pagamento em dinheiro do valor proposto. 

7.2.2. O valor mínimo em espécie aceito é de R$40.000,00 (quarenta mil reais), conforme 

COTA ÚNICA de participação, a serem depositados em conta específica da Belotur e 

administrados por ela para atendimento das despesas exclusivas de premiação. 

7.2.3. Caso todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 

a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de 

nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referentes à 

inabilitação/desclassificação. 

7.2.4. O prazo de validade das propostas não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data de abertura dos envelopes de propostas. 

7.3. Caso todos os proponentes sejam inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Administração PODERÁ fixar prazo de até oito dias úteis para a reapresentação de nova documentação ou 

de outras propostas escoimadas das causas referentes à inabilitação/desclassificação. 

 

8. DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 02 

8.1. Para fins de habilitação neste processo, os participantes deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

8.1.1. Prova de regularidade para com as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, através da 

apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), através da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS expedido pela 

Caixa Econômica Federal, CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Cartão CNPJ 

emitido eletronicamente. Todos os documentos mencionados deverão estar válidos. 

8.1.2. Ato constitutivo, estatuto social (acompanhado da ata de eleição da atual diretoria) ou 

contrato social acompanhado de todas as alterações (ou última alteração consolidada). 

8.2.3. Declaração do participante afirmando o cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal. 

8.2.4. Não serão aceitos “protocolo de entrega” ou “solicitação de documento” de nenhum 

documento mencionado no item anterior. 

8.2.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em uma única via, em cópia 

simples. Aqueles documentos cuja autenticidade não possa ser verificada eletrônicamente, deverá o 

licitante apreseantar os originais, durante a sessão pública, para serem autentidados pela Comissão 

Permanente de Licitação, sob pena de inabilitação. Os documentos que forem emitidos via Internet 

poderão ser autenticados pela CPL nos respectivos sites. 

8.2.5. Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor somente serão 

válidos desde que tenha sido expedido, no máximo, dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores à data fixada 

para o recebimento dos envelopes. 
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8.2.6. Será inabilitado o participante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou 

apresentá-los em desacordo com as exigências deste edital. 

 

9. DOS CRITÉRIOS E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

9.1. O critério de julgamento será o de MAIOR VALOR DE PATROCÍNIO OFERECIDO EM ESPÉCIE. 

9.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Apresentarem objeto diverso do indicado na cota; 

b) Ofertarem valores ou vantagem baseada nas ofertas dos demais interessados; 

c) Não atenderem às exigências deste Edital. 

9.3. A classificação das propostas dar-se-á pela ordem decrescente dos valores ofertados inicialmente para 

patrocínio e, no caso de empate, a Comissão realizará o sorteio. 

 

10. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

10.1. A autoridade competente da Belotur homologará o processo, e, no caso de interposição de recurso 

administrativo, fará a adjudicação do objeto ao vencedor após a decisão do recurso. 

10.2. Não havendo interposição de recurso, a adjudicação do objeto será efetuada por esta Comissão de 

Licitação. 

 

11. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

11.1. Não serão acolhidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal, nem os recursos 

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

proponente. 

11.2. O prazo para impugnação é de até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para a sessão. 

11.3. Declarado o vencedor, qualquer proponente poderá manifestar em até 10 (dez) minutos 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para 

apresentação das razões de recurso. Os demais proponentes ficarão  automaticamente intimados para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a ser contados do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

11.4. As razões do recurso poderão ser apresentadas no ato da sessão, sendo reduzidas a termo na ata, 

ficando os demais proponentes intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados 

da lavratura da ata. 

11.5. A falta de manifestação imediata e motivada do proponente importará na decadência do direito de 

recurso. 

11.5.1. O julgamento do recurso será publicado no Diário Oficial do Município - DOM. 

11.5.2. Os recursos contra decisões da Comissão Permanente de Licitação não terão efeito 

suspensivo. 

11.5.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.5.4. As razões de impugnação ao edital, as razões do recurso e as contrarrazões, quando 

propostas, deverão ser formalizadas por escrito e devem ser protocolizadas junto à Comissão de 

Licitação da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A situada na Rua da Bahia, 888 – 

6º andar, Funcionários - Belo Horizonte – MG, CEP 30.160-011, impreterivelmente no horário de 

atendimento, de 09h00min às 12h00min. e de 14h00min. às 17h00min. 

11.5.5. A não observância das condições previstas no subitem anterior ensejará o não 

conhecimento das razões de recurso ou contrarrazões apresentadas por meio de fax ou por outro 

meio eletrônico.   
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12. DAS OBRIGAÇÕES 

12.1. Constituem obrigações da BELOTUR: 

12.1.1. Observar e fazer cumprir o que se estabelece neste Termo de Referência. 

12.1.2. Proceder com o cumprimento das contrapartidas da cota. 

12.1.3. Fiscalizar todas as ações pertinentes aos patrocínios e apoios concedidos. 

12.2. Constituem obrigações dos PROPONENTES, sem prejuízo daquelas individualizadas, descritas para a 

Cota: 

12.2.1. Incluir nas peças publicitárias do projeto as marcas oficiais da Belotur; 

12.2.2. Alinhar e aprovar com a Belotur, em tempo hábil, todas as ativações de marca contidas no 

item 5., relativo às contrapartidas do Termo de Referência. 

12.2.3 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 contratante o direito de exigir, a qualquer tempo, a comprovação do cumprimento 

desta condição. 

12.2.4 Cumprir todos os princípios éticos e de conduta profissional da contratante; 

11.2.5 não utilizar, em qualquer das atividades da empresa, de trabalho infantil nem de trabalho 

forçado ou análogo à condição de escravo; 

12.2.6 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 

 

13. DA VIGÊNCIA 

13.1. O contrato decorrente do patrocínio vigorará até 31 de maio de 2019 ou até o cumprimento de todas 

as obrigações contratuais, com elaboração do relatório final pela Belotur e aprovação do patrocinador. 

 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. O PAGAMENTO EM ESPÉCIE DAS COTAS será efetuado pela selecionada no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis após a assinatura do respectivo contrato, conforme condições nele estabelecidas. 

14.2. O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária emitida por processamento 

eletrônico, a crédito da Belotur em instituição bancária definida por ela e será aplicado na premiação do 

“Laboratório de Experimentação do Carnaval de Belo Horizonte 2019” e demais ações correlatas no âmbito 

da Belotur. 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1 Inexecução total ou parcial do objeto descrito no presente termo sujeitará o selecionado às seguintes 

penalidades, assegurados o contraditório e a ampla defesa, na forma do artigo 117 do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos da Belotur, aplicável subsidiariamente: 

a) Advertência; 

b) Multa, correspondente a 10% (dez por cento) do valor pecuniário ofertado; 

c) Suspensão temporária da participação em licitação ou processos seletivos simplificados 

e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 

(dois) anos; 

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

prazo não superior a 02 (dois) anos; 

15.2. Com referência à sanção de que trata a alínea “b” acima, decorrido o prazo de defesa sem que o 

Selecionado se pronuncie ou se for considerada procedente a multa, ele será notificado a recolher ao 

erário municipal o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade 
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competente. 

15.2.1. Uma vez recolhida a multa de que trata o item 13, letra “b”, e na hipótese de vir o 

patrocinador a lograr êxito em recurso que apresentar, a BELOTUR contratante devolverá  a 

quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. É facultada a esta Comissão, a autoridade superior, em qualquer fase deste procedimento, promover 

diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

16.2. No uso da prerrogativa que lhe é conferida, a Comissão poderá solicitar, a qualquer tempo, os 

originais de procurações, documentos de habilitação, documentos que integrem as propostas dos 

participantes e quaisquer outros cujas cópias sejam apresentadas durante este processo simplificado. 

16.3. Reserva-se à Belotur o direito de revogar este procedimento por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado. 

16.4. Qualquer impugnação deverá ser entregue diretamente a esta Comissão, nos termos do item 11 deste 

edital.   

16.5. Decairá do direito de impugnar o edital ou parte dele o interessado que após ter o aceitado sem 

objeção, venha a apontar, depois do credenciamento, falhas no edital, hipótese em que tal comunicação 

não terá efeito de recurso; 

16.6. A divulgação de informações referentes a este procedimento e os resultados de habilitação, de 

julgamento das propostas e de recursos interpostos serão publicados no Diário Oficial do Município - DOM. 

16.7. Quaisquer esclarecimentos sobre este procedimento deverão ser solicitados, sempre por escrito, 

diretamente a esta Comissão, no 6º andar da sede da Belotur, por meio do e-mail 

licitacoes.belotur@pbh.gov.br,  no prazo máximo de 03 (três) dias úteis antes da entrega dos envelopes. As 

respostas serão enviadas via e-mail aos proponentes, até o dia anterior à data marcada para recebimento 

dos envelopes. 

16.8. Os interessados poderão solicitar este Edital pelo e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br, ou 

pessoalmente na sede da Belotur – Rua da Bahia, 888, 6º andar - Centro. 

16.9. Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão analisados pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

17. INTEGRAM O PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 

17.1 Anexo I Termo de Referência 

17.2 Anexo II Minuta do Contrato 

 

Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2019. 

 

 

Gilberto César Carvalho de Castro 

Diretor Presidente - Interino  

mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DA CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A inovação pode ter diversas definições, mas na essência ela deve ser entendida como a introdução de uma 

nova ideia ou método, que possa gerar benefícios e pela qual as pessoas tenham interesse. Nas últimas 

décadas, a maneira de se praticar inovação vem mudando. Se antes, a inovação era mais fechada e restrita 

a pequenos e seletos grupos de pesquisadores nas universidades e grandes empresas, atualmente a 

inovação está mais colaborativa (open innovation) e dinâmica.  

 

No turismo, a inovação tem transformado radicalmente a experiência do viajante em todos os aspectos. 

Nunca antes o turista esteve tão bem informado e nesse momento ele não exige apenas um serviço de 

qualidade como também viver uma experiência inesquecível. Algumas mudanças, que só foram possíveis 

em virtude da tecnologia proporcionada pela Internet, alteraram de forma definitiva a maneira de se fazer 

turismo e da forma como esse tema é abordado pelos destinos e seus moradores. Sob a ótica desse 

movimento de inovação no turismo que a Belotur incorporou dentre suas estratégias políticas de fomento, 

estímulo e desenvolvimento de ações pautadas pela inovação, em que o Carnaval de Belo Horizonte, um 

dos maiores eventos urbanos geradores de fluxo turístico da capital mineira configura-se como um evento 

propício para a condução de testes inovadores, colaborativos e criativos que impactem de forma benéfica o 

evento, a cidade e os usuários. 

 

Assim, o Carnaval de Belo Horizonte, pela proporção e relevância para a cidade se apresenta como um 

evento e um momento propício para que interessados apresentem soluções inovadoras, de base 

tecnológica ou não, como ação integrante do Laboratório de Experimentação do Carnaval de Belo 

Horizonte 2019. Isso, considerando as possibilidades de testes de ideias, propostas, soluções, que grandes 

eventos urbanos como o Carnaval trazem para os diversos nichos de mercado, além das oportunidades 

elencadas anteriormente para os interessados em alinharem suas propostas ao maior evento urbano da 

capital mineira e um dos cinco maiores carnavais do país. 

 

Com base nessas premissas, a Belotur pretende estimular que as soluções sejam voltadas para os usuários 

finais (moradores e visitantes), para a cidade e para lançar boas oportunidades de negócios entre o 

mercado privado, uma vez que não se trata de um processo de contratação das propostas, mas sim de 

incentivar e alavancar soluções, mediante premiação das melhores propostas, que contribuam para a 

transformação urbana e social, a partir da experimentação em um evento com impactos na sociedade sob 

diversos aspectos. 

 

Cumpre assim parte de seu papel como órgão responsável pelo progresso das atividades turísticas em Belo 

Horizonte e aprimoramento do turismo como segmento capaz de estimular o desenvolvimento econômico, 

social, ambiental e cultural do destino. Nesses casos, a criação de uma rede parceiros torna-se uma ação 

fundamental para que o poder público, iniciativa privada e empreendedores possam se articular para a 

implementação de ações com impactos positivos para todos os envolvidos. Fator de motivação para a 

seleção de patrocinadores que tenham interesse em participar das políticas de inovação no turismo, como 

a proposta do Laboratório de Experimentação do Carnaval 2019, conduzido pela Belotur. 

 

DA JUSTIFICATIVA 

A Belotur vem estruturando uma política de estímulo à inovação, criatividade, colaboração e 

desenvolvimento das atividades turísticas em Belo Horizonte através de novos mecanismos que sejam 

atuais, modernos e que acompanhem a evolução e ritmo das atividades econômicas e do cenário global. 
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Diante disso, uma das ações é a de estruturação de um laboratório de inovação no turismo que possui sua 

base em um estudo de viabilidade elaborado pela UFMG. Nesse estudo foram apontados eixos de atuação 

da Belotur e um deles é o de experimentação compreendida pela disponibilização de ambientes próprios 

para testes de soluções e produtos inovadores em ambientes e parceiros da área de turismo. É através da 

estruturação do Laboratório de Experimentação do Carnaval de Belo Horizonte 2019 que a operação do 

eixo Experimentação se materializa como uma de suas primeiras iniciativas. 

 

O Laboratório de Experimentação do Carnaval de Belo Horizonte 2019, lançado pela Belotur consiste em 

um edital com critérios de seleção de interessados em testar propostas/soluções durante o período do 

Carnaval em Belo Horizonte, de cunho tecnológico ou não, nos seguintes eixos: 

a) Turismo, experiências e produtos: propostas que contribuam para o avanço do turismo enquanto 

atividade motivadora de fluxos, de geração de negócios, comércio, bens e serviços e de 

desenvolvimento da cidade e de aprimoramento do evento como um catalisador desse elo da 

cadeia produtiva do turismo em Belo Horizonte. E ainda que incentivem a produção criativa local 

através da divulgação, promoção e disponibilização de novas experiências, serviços e produtos.  

b) Mobilidade, transporte e acessibilidade: propostas que contribuam com o deslocamento dos 

foliões dentro da cidade nos diversos modais de transporte, em melhorias de acesso, autonomia, 

qualidade, integração, informação gerando novas soluções na melhoria da mobilidade urbana. 

c) Segurança, prevenção e bem estar: propostas que contribuam para melhorar o ambiente da cidade 

durante o período do carnaval, considerando aspectos de segurança, bem estar e da sensação de 

acolhimento da diversidade. 

d) Sustentabilidade, limpeza e gestão de resíduos: propostas que visem a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados, a fiscalização, a gestão de resíduos, a limpeza urbana, a integração com o meio 

ambiente e a qualidade dos espaços prezando por princípios da sustentabilidade. 

 

Edital que possui como etapas: a) inscrições e habilitação dos interessados; b) testes durante o período do 

Carnaval 2019; c) apresentação dos resultados em pitches para avaliação de comissão julgadora e 

premiação da melhor proposta em cada eixo temático. Formato que a Belotur encontrou de estimular as 

relações de mercado e de incentivar com que startups, pesquisadores, empreendedores criem propostas 

relacionadas ao grande evento urbano que é o Carnaval, com efeitos benéficos para o evento, cidade e 

cidadãos.  

 

Essa proposta se justifica e tem como objetivo estimular e incentivar novos negócios e propostas 

inovadoras para grandes eventos urbanos, como o Carnaval de Belo Horizonte, a partir das seguintes 

premissas: 

 Fomentar o empreendedorismo e o ecossistema de inovação em Belo Horizonte; 

 Estimular a criatividade e a geração de novas ideias que contribuam para a transformação urbana e 

social; 

 Diversificar os projetos do maior evento de Belo Horizonte e um dos cinco maiores carnavais do 

país; 

 Ampliar as parcerias entre o poder público e o mercado; 

 Incentivar que experiências dos usuários sejam forças motoras e transformadoras de novos 

projetos, ideias e soluções para a melhoria do evento e dos impactos na cidade; 

 Apoiar a execução de novos projetos relacionados ao Carnaval de Belo Horizonte. 

 

Nesse sentido, a Belotur com o objetivo de oportunizar às empresas que gostariam de ter seus produtos e 
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marcas atreladas ao Laboratório de Experimentação do Carnaval de Belo Horizonte 2019, promove, assim, 

o Processo Seletivo Simplificado, para a escolha de interessados em corroborar com os objetivos e listados 

e o projeto especificado neste termo de referência, de acordo com os princípios que norteiam as 

contratações a serem realizadas pela Administração Pública. Para tanto, as empresas que desejam 

participar deverão adquirir cotas de patrocínio, viabilizando a premiação como instrumento de incentivo ao 

desenvolvimento de novas soluções para a cidade, cidadãos e o evento. 

 

A Belotur acredita que esse projeto trará grande retorno para os parceiros que vierem a se associar para 

sua realização, pela positiva exposição de sua marca, que estará associada a um produto turístico único. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto deste edital a seleção de pessoas jurídicas de direito público e/ou privado para fins 

captação de recursos financeiros, por meio de COTA ÚNICA DE PATROCÍNIO, objetivando a premiação das 

propostas vencedoras do concurso de soluções inovadoras (produtos, serviços ou processos, de base 

tecnológica ou não) e demais ações correlatas no âmbito da Belotur, parte do Laboratório de 

Experimentação do Carnaval de Belo Horizonte. 

2.1.1. O patrocínio em COTA ÚNICA se dará na troca de exploração de publicidade/merchandising 

nas ações relacionadas ao projeto “Laboratório de Experimentação do Carnaval de Belo Horizonte 

2019”, com direito de exibição (também denominado “ativação”) de até 2 (duas) marcas sob a 

chancela de “patrocínio”. 

2.1.2. A concessão de patrocínio se dará, exclusivamente, em conformidade com a COTA ÚNICA e 

seus descritivos e contrapartidas. 

2.2. Poderão ser definidas subcategorias de “patrocínio” pela empresa vencedora para diferenciação do 

investimento de cada entidade, desde que pré-aprovadas pela Belotur. 

2.3. Será admitida a aquisição da COTA ÚNICA por até 2 (duas) pessoas jurídicas, desde que apresentada, 

na proposta, a entrega da totalidade dos itens e recurso solicitado na referida conta, e desde que 

observadas as regras a seguir: 

2.3.1. Comprovação do compromisso particular de participação conjunta no edital, subscrito 

pelos interessados. 

2.3.2. Indicação da empresa responsável pela celebração do contrato, que assumirá a posição de 

liderança e obrigatoriamente deverá atender ao compromisso a ser firmado perante à Belotur. 

2.3.3 Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados, tanto na fase de 

apresentação da proposta (de seleção do patrocinador) de quanto na de execução. 

2.3.4. No caso de participação em conjunto, todas as pessoas jurídicas envolvidas deverão estar 

indicadas na proposta, com a discriminação dos valores a serem suportados por cada uma e a 

descrição de sua respectiva atribuição e responsabilidade na parceria proposta. 

2.3.5. A relação entre as pessoas jurídicas participantes não poderá ser alterada sem prévio 

consentimento da Belotur. 

 

3. DA COTA 

3.1. Para viabilizar a premiação do “Laboratório de Experimentação do Carnaval de Belo Horizonte 2019” 

estará disponível uma cota de patrocínio comercial, conforme estipulado a seguir: 

3.1.1. COTA ÚNICA: 1 (uma) cota disponível com aporte financeiro mínimo de R$40.000,00 

(quarenta mil reais) cada uma. 

3.1.2. O patrocínio se dará em troca de exploração de publicidade/merchandising nas ações 

definidas pela Belotur, com direito de ativação de até 2 (duas) marcas na cota. 
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4. DAS CONTRAPARTIDAS 

4.1. O(s) Patrocinador(es) terão direito à exposição e ativação de suas marcas de acordo com a legislação 

vigente do município e assinam os materiais referentes apenas ao Laboratório de Experimentação do 

Carnaval de Belo Horizonte 2019 com as chancelas de Patrocinador conforme descrição a seguir. 

4.1.1. Contrapartidas oferecidas para a aquisição da COTA A: 

a) Chancela de PATROCÍNIO nas peças de comunicação do projeto. 

b) Uso de espaço, validado pela Belotur, para a realização de ações de experiência durante o 

evento de apresentação dos pitches, em local e período a ser definido pela Belotur. Os custos 

dessa ativação serão de responsabilidade do patrocinador. 

c) Direito de ações promocionais durante o evento de apresentação dos pitches, tais como 

distribuição de brindes e panfletagem. Os custos dessa ativação serão de responsabilidade do 

patrocinador. 

d) Direito de instalação de tendas promocionais e venda de produtos, durante o evento de 

apresentação dos pitches. Os custos dessa ativação serão de responsabilidade do patrocinador. 

e) Direito de veiculação de vídeo institucional da(s) marca(s) do patrocinador durante o evento de 

apresentação dos pitches com duração de até 5 minutos na abertura ou encerramento do evento. 

f) Aplicação da marca do patrocinador sob a chancela PATROCÍNIO nas peças de comunicação e 

divulgação do projeto, sejam elas físicas ou digitais, juntamente com as marcas de realização, 

parceria, apoio e órgãos competentes. 

g) Canais de Comunicação digitais da Belotur: portal Belo Horizonte; página oficial de Belo 

Horizonte no facebook; perfil oficial de Belo Horizonte no instagram, incluindo 2 menções 

específicas do PATROCÍNIO em postagens nas redes sociais oficiais. 

h) Assessoria de imprensa: o patrocinador participa com um representante na comissão julgadora 

de avaliação das propostas; sua marca assina sob a chancela de PATROCÍNIO as peças gráficas de 

divulgação. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO 

5.1. Somente poderão participar as pessoas jurídicas que atendam às exigências deste edital. 

5.2. No dia, hora e local indicados para a sessão pública os proponentes deverão entregar à Comissão 

Pernamente de Licitações, a cópia da carteira de identificação, a declaração de cumprimento dos 

requisitos de habilitação e 02 (dois) envelopes distintos, opacos e lacrados, contendo a Proposta e os 

Documentos de Habilitação do participante. 

5.2.1. Os envelopes devem ser dirigidos a Comissão de Licitação e identificados com o nome, a 

denominação ou a razão social do participante, a especificação do presente processo, e a seguinte 

identificação: 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA. 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

5.3. Os representantes dos interessados no patrocínio deverão comparecer à sessão pública munidos de 

procuração pública ou particular, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente 

acompanhado do documento de identidade do representante, com sua respectiva cópia, para 

credenciamento junto a esta Comissão Permanente de Licitação, com os seguintes requisitos: 

c) a procuração deverá ter firma reconhecida em cartório, e conter os poderes para praticar todos 

os demais atos pertinentes à seleção, em nome do participante e vir acompanhada dos 

documentos discriminados na alínea “b” deste subitem; 

d) a condição de preposto deverá ser comprovada através de procuração que deverá ter firma 

reconhecida em cartório, e conter os poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao 

procedimento, em nome do participante. A procuração deve vir acompanhada do ato 
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constitutivo, estatuto ou contrato social para verificação de que o outorgante da procuração tem 

poderes para tal. 

5.3.1. É vedada a representação de mais de um interessado por um mesmo representante legal ou 

procurador no processo de seleção, sob pena de exclusão dos participantes do processo. 

5.3.2. Só serão admitidas as propostas acompanhadas de carta do patrocinador com garantias de 

realização. 

5.4. Instaurada a sessão, os interessados, por intermédio de seus representantes, apresentarão 

declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 

5.4.1. As credenciais e a declaração de que trata o subitem 5.2 devem ser apresentadas tanto no 

envelope nº 01, como também no envelope nº 02 e serão anexadas ao processo. 

5.4.2. Os interessados que não se fizerem representar ou se seus representantes não portarem 

documentos que os credenciem e os identifiquem não poderão rubricar documentos ou praticar 

outros atos pertinentes a este procedimento. 

5.5. Serão aceitos envelopes, via postal, desde que atendidas às seguintes condições: 

a) entrega seja efetuada diretamente a esta Comissão, até a data e hora marcadas no preâmbulo 

deste edital; 

b) Conste, em anexo, no envelope de proposta, a declaração prevista no subitem 5.2 deste edital. 

5.5.1. Fica ciente o interessado que a Comissão de Licitação não se responsabilizará por qualquer 

atraso na entrega dos envelopes. 

 

6. DOS IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO 

6.1. Encontram-se impedidos de participar todos aqueles: 

l) que tragam prejuízos à sociedade ou ao meio ambiente; 

m) que provoquem maus tratos a animais; 

n) que promovam qualquer tipo de ações discriminatórias de gênero, raça, crença religiosa ou 

orientação sexual; 

o) de cunho exclusivamente político-partidário e/ou religioso, à exceção de manifestações 

populares reconhecidamente tradicionais; 

p) que envolvam a fabricação de armamentos; 

q) que tenham vínculo com a exploração do trabalho infantil, degradante ou escravo; 

r) exerçam ou estejam relacionados a atividades ilegais ou que possam colocar em risco a 

imagem de Belo Horizonte. 

s) que comercializem e exponham qualquer tipo de material pornográfico; 

t) que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação ou que possuam 

impedimento na documentação Jurídico/Fiscal/Trabalhista. 

u) Impedimento com quaisquer entidades da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta 

na prestação de contas; 

v) Declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública e/ou punidos com 

suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Municipal. 

 

7. DA PROPOSTA – ENVELOPE Nº 01 

7.1. A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado e rubricado por todos os concorrentes, 

preferencialmente em 02 (duas) vias, com indicação do nome e CNPJ do participante, redigida no 

idioma português, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, em papel timbrado, datada e assinada por 

representante legal do interessado, na última folha, e rubricada nas demais. 

7.2. A proposta deverá conter: 
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7.2.1. O valor proposto para o Patrocícinio ao “Laboratório de Experimentação do Carnaval de 

Belo Horizonte 2019” e a garantia de pagamento em dinheiro do valor proposto. 

7.2.2. O valor mínimo em espécie aceito é de R$40.000,00 (quarenta mil reais), conforme 

COTA ÚNICA de participação, a serem depositados em conta específica da Belotur e 

administrados por ela para atendimento das despesas exclusivas de premiação. 

7.2.3. Caso todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 

a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de 

nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referentes à 

inabilitação/desclassificação. 

7.2.4. O prazo de validade das propostas não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data de abertura dos envelopes de propostas. 

7.3. Caso todos os proponentes sejam inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Administração PODERÁ fixar prazo de até oito dias úteis para a reapresentação de nova documentação ou 

de outras propostas escoimadas das causas referentes à inabilitação/desclassificação. 

 

8. DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 02 

8.1. Para fins de habilitação neste processo, os participantes deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

8.1.1. Prova de regularidade para com as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, através da 

apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), através da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS expedido pela 

Caixa Econômica Federal, CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Cartão CNPJ 

emitido eletronicamente. Todos os documentos mencionados deverão estar válidos. 

8.1.2. Ato constitutivo, estatuto social (acompanhado da ata de eleição da atual diretoria) ou 

contrato social acompanhado de todas as alterações (ou última alteração consolidada). 

8.1.3. Declaração do participante afirmando o cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição Federal. 

8.1.4. Não serão aceitos “protocolo de entrega” ou “solicitação de documento” de nenhum 

documento mencionado no item anterior. 

8.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em uma única via, em original 

ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, a esta Comissão, pelos 

membros ou publicação em órgão da imprensa oficial, vedada sua apresentação por meio de cópia 

ilegível. Os documentos que forem emitidos via Internet poderão ser autenticados pela CPL nos 

respectivos sites. 

8.3. Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor somente serão 

válidos desde que tenha sido expedido, no máximo, dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores à data fixada 

para o recebimento dos envelopes. 

8.4. Será inabilitado o participante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou 

apresentá-los em desacordo com as exigências deste edital. 

 

9. DOS CRITÉRIOS E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

9.1. Além da análise da admissibilidade da proposta, havendo mais de um proponente por cota, o critério 

de julgamento será o de MAIOR VALOR DE PATROCÍNIO OFERECIDO EM ESPÉCIE. 

9.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

d) Apresentarem objeto diverso do indicado na cota; 

e) Ofertarem valores ou vantagem baseada nas ofertas dos demais interessados; 

f) Não atenderem às exigências deste Edital. 



 
 
 
 

 

14 

9.3. A classificação das propostas dar-se-á pela ordem decrescente dos valores ofertados inicialmente para 

patrocínio e, no caso de empate, a Comissão realizará o sorteio. 

 

10. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

10.1. A autoridade competente da Belotur homologará o processo, e, no caso de interposição de recurso 

administrativo, fará a adjudicação do objeto ao vencedor após a decisão do recurso. 

10.2. Não havendo interposição de recurso, a adjudicação do objeto será efetuada por esta Comissão de 

Licitação. 

 

11. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

11.1. Não serão acolhidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal, nem os recursos 

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

proponente. 

11.2. O prazo para impugnação é de até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para a sessão. 

11.3. Declarado o vencedor, qualquer proponente poderá manifestar em até 10 (dez) minutos 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para 

apresentação das razões de recurso. Os demais proponentes ficarão  automaticamente intimados para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a ser contados do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

11.4. As razões do recurso poderão ser apresentadas no ato da sessão, sendo reduzidas a termo na ata, 

ficando os demais proponentes intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados 

da lavratura da ata. 

11.5. A falta de manifestação imediata e motivada do proponente importará na decadência do direito de 

recurso. 

11.5.2. O julgamento do recurso será publicado no Diário Oficial do Município - DOM. 

11.5.2. Os recursos contra decisões da Comissão Permanente de Licitação não terão efeito 

suspensivo. 

11.5.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.5.4. As razões de impugnação ao edital, as razões do recurso e as contrarrazões, quando 

propostas, deverão ser formalizadas por escrito e devem ser protocolizadas junto à Comissão de 

Licitação da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A situada na Rua da Bahia, 888 – 

6º andar, Funcionários - Belo Horizonte – MG, CEP 30.160-011, impreterivelmente no horário de 

atendimento, de 09h00min às 12h00min. e de 14h00min. às 17h00min. 

11.5.5. A não observância das condições previstas no subitem anterior ensejará o não 

conhecimento das razões de recurso ou contrarrazões apresentadas por meio de fax ou por outro 

meio eletrônico.   

 

12. DAS OBRIGAÇÕES 

12.1. Constituem obrigações da BELOTUR: 

12.1.1. Observar e fazer cumprir o que se estabelece neste Termo de Referência. 

12.1.2. Proceder com o cumprimento das contrapartidas da cota. 

12.1.3. Fiscalizar todas as ações pertinentes aos patrocínios e apoios concedidos. 

12.2. Constituem obrigações dos PROPONENTES, sem prejuízo daquelas individualizadas, descritas para a 

Cota: 

12.2.1. Incluir nas peças publicitárias do projeto as marcas oficiais da Belotur; 

12.2.2. Alinhar e aprovar com a Belotur, em tempo hábil, todas as ativações de marca contidas no 
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item 5., relativo às contrapartidas do Termo de Referência. 12.2.3 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 contratante o direito de 

exigir, a qualquer tempo, a comprovação do cumprimento desta condição. 

12.2.4 Cumprir todos os princípios éticos e de conduta profissional da contratante; 

11.2.5 não utilizar, em qualquer das atividades da empresa, de trabalho infantil nem de trabalho 

forçado ou análogo à condição de escravo; 

12.2.6 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 

 

 

13. DA VIGÊNCIA 

13.1. O contrato decorrente do patrocínio vigorará até 31 de maio de 2019 ou até o cumprimento de todas 

as obrigações contratuais, com elaboração do relatório final pela Belotur e aprovação do patrocinador. 

 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. O PAGAMENTO EM ESPÉCIE DAS COTAS será efetuado pela selecionada no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis após a assinatura do respectivo contrato, conforme condições nele estabelecidas. 

14.2. O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária emitida por processamento 

eletrônico, a crédito da Belotur em instituição bancária definida por ela e será aplicado na premiação do 

“Laboratório de Experimentação do Carnaval de Belo Horizonte 2019” e demais ações correlatas no âmbito 

da Belotur. 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1 Inexecução total ou parcial do objeto descrito no presente termo sujeitará o selecionado às seguintes 

penalidades, assegurados o contraditório e a ampla defesa, na forma do artigo 117 do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos da Belotur, aplicável subsidiariamente: 

a) Advertência; 

b) Multa, correspondente a 10% (dez por cento) do valor pecuniário ofertado; 

c) Suspensão temporária da participação em licitação ou processos seletivos simplificados 

e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 

(dois) anos; 

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

prazo não superior a 02 (dois) anos; 

15.2. Com referência à sanção de que trata a alínea “b” acima, decorrido o prazo de defesa sem que o 

Selecionado se pronuncie ou se for considerada procedente a multa, ele será notificado a recolher ao 

erário municipal o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade 

competente. 

15.2.1. Uma vez recolhida a multa de que trata o item 13, letra “b”, e na hipótese de vir o 

patrocinador a lograr êxito em recurso que apresentar, a BELOTUR contratante devolverá  a 

quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. É facultada a esta Comissão, a autoridade superior, em qualquer fase deste procedimento, promover 

diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
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16.2. No uso da prerrogativa que lhe é conferida, a Comissão poderá solicitar, a qualquer tempo, os 

originais de procurações, documentos de habilitação, documentos que integrem as propostas dos 

participantes e quaisquer outros cujas cópias sejam apresentadas durante este processo simplificado. 

16.3. Reserva-se à Belotur o direito de revogar este procedimento por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado. 

16.4. Qualquer impugnação deverá ser entregue diretamente a esta Comissão, nos termos do item 11 deste 

edital.   

16.5. Decairá do direito de impugnar o edital ou parte dele o interessado que após ter o aceitado sem 

objeção, venha a apontar, depois do credenciamento, falhas no edital, hipótese em que tal comunicação 

não terá efeito de recurso; 

16.6. A divulgação de informações referentes a este procedimento e os resultados de habilitação, de 

julgamento das propostas e de recursos interpostos serão publicados no Diário Oficial do Município - DOM. 

16.7. Quaisquer esclarecimentos sobre este procedimento deverão ser solicitados, sempre por escrito, 

diretamente a esta Comissão, no 6º andar da sede da Belotur, por meio do e-mail 

licitacoes.belotur@pbh.gov.br,  no prazo máximo de 03 (três) dias úteis antes da entrega dos envelopes. As 

respostas serão enviadas via e-mail aos proponentes, até o dia anterior à data marcada para recebimento 

dos envelopes. 

16.8. Os interessados poderão solicitar este Edital pelo e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br, ou 

pessoalmente na sede da Belotur – Rua da Bahia, 888, 6º andar - Centro. 

16.9. Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão analisados pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

17. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

Gestor: Marcos Vinicius Boffa / Matrícula: 80028-0 / Diretor de Políticas de Turismo e Inovação 

Fiscal: Eduardo Henrique de Paula Cruvinel / Matrícula: 881-0 / Gerente de Monitoramento e Estudos 

xxxxxxxxxxxxxxx 

  

mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
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ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO DE COTA PATROCÍNIO 

 

Pelo presente instrumento, a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte – BELOTUR, inscrita no 

CNPJ/MG sob o nº 21.835.111/0001-98, com sede na Rua da Bahia, nº 888, 6º andar, Bairro Centro, Belo 

Horizonte - MG neste ato, representada por seus Diretores in fine assinados, doravante denominada 

simplesmente BELOTUR, e a Empresa XXXXXXXXXXXXXX, sediada na Rua XXXXXXXXXXXX, Bairro 

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX - XXXXXXXX inscrita no CNPJ/MG sob o nº XXXXXXXXXXXXX, por seu 

Representante in fine, denominada PATROCINADOR, celebram, o presente Contrato de patrocínio que 

se regerá mediante as cláusulas e condições a seguir aduzidas, mutuamente aceitas e reciprocamente 

outorgadas, por si e seus sucessores. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto deste contrato o patrocínio por meio de COTA ÚNICA, objetivando a premiação das 

propostas vencedoras do concurso de soluções inovadoras (produtos, serviços ou processos, de base 

tecnológica ou não) e demais ações correlatas no âmbito da Belotur, parte do Laboratório de 

Experimentação do Carnaval de Belo Horizonte. 

 

1.2. Integram-se a este contrato, independentemente de transcrição, o Edital e todos os seus Anexos bem 

como a proposta do patrocinador.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PAGAMENTO DO VALOR PECUNIÁRIO A SER PAGO PELOS ADQUIRENTES DA 

COTA 

 

2.1. O Patrocinador XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , adquirente da Cota Única, pagará à Belotur o valor de R$ 

XXXXXXXX, em espécie e em serviços, conforme Termo de referência. 

2.2. O pagamento será efetuado através de transferência bancária emitida por processamento eletrônico, 

a crédito da Belotur em instituição bancária definida por ela e será aplicado na premiação das propostas 

vencedoras do “Laboratório de Experimentação do Carnaval de Belo Horizonte 2091”.   

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONTRAPARTIDAS 

 

3.1. O(s) patrocinador(es) terá(ão) direito à exposição e ativação de sua(s) marca(s) de acordo com a 

legislação vigente do município e assinam os materiais referentes apenas ao Laboratório de 

Experimentação do Carnaval de Belo Horizonte 2019 com as chancelas de Patrocinador conforme descrição 

a seguir. 

3.1.1. Contrapartidas oferecidas para a aquisição da COTA ÚNICA: 

a) Chancela de PATROCÍNIO nas peças de comunicação do projeto. 

b) Uso de espaço, validado pela Belotur, para a realização de ações de experiência durante o 

evento de apresentação dos pitches, em local e período a ser definido pela Belotur. Os custos 

dessa ativação serão de responsabilidade do patrocinador. 

c) Direito de ações promocionais durante o evento de apresentação dos pitches, tais como 

distribuição de brindes e panfletagem. Os custos dessa ativação serão de responsabilidade do 

patrocinador. 

d) Direito de instalação de tendas promocionais e venda de produtos, durante o evento de 

apresentação dos pitches. Os custos dessa ativação serão de responsabilidade do patrocinador. 
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e) Direito de veiculação de vídeo institucional da(s) marca(s) do patrocinador durante o evento de 

apresentação dos pitches com duração de até 5 minutos na abertura ou encerramento do evento. 

f) Aplicação da marca do patrocinador sob a chancela PATROCÍNIO nas peças de comunicação e 

divulgação do projeto, sejam elas físicas ou digitais, juntamente com as marcas de realização, 

parceria, apoio e órgãos competentes. 

g) Canais de Comunicação digitais da Belotur: portal Belo Horizonte; página oficial de Belo 

Horizonte no facebook; perfil oficial de Belo Horizonte no instagram, incluindo 2 menções 

específicas do PATROCÍNIO em postagens nas redes sociais oficiais. 

h) Assessoria de imprensa: o patrocinador participa com um representante na comissão julgadora 

de avaliação das propostas; sua marca assina sob a chancela de PATROCÍNIO as peças gráficas de 

divulgação. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES 

 

4.1. Constituem obrigações da BELOTUR: 

4.1.1. Observar e fazer cumprir o que se estabelece neste Termo de Referência. 

4.1.2. Proceder com o cumprimento das contrapartidas da cota. 

4.1.4. Fiscalizar todas as ações pertinentes aos patrocínios e apoios concedidos. 

4.2. Constituem obrigações dos PROPONENTES, sem prejuízo daquelas individualizadas, descritas para a 

Cota: 

4.2.1. Incluir nas peças publicitárias do projeto as marcas oficiais da Belotur; 

4.2.2. Alinhar e aprovar com a Belotur, em tempo hábil, todas as ativações de marca contidas no 

item 5., relativo às contrapartidas do Termo de Referência. 12.2.3 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 contratante o direito de 

exigir, a qualquer tempo, a comprovação do cumprimento desta condição. 

12.2.4 Cumprir todos os princípios éticos e de conduta profissional da contratante; 

11.2.5 não utilizar, em qualquer das atividades da empresa, de trabalho infantil nem de trabalho 

forçado ou análogo à condição de escravo; 

12.2.6 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 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA 

 

5.1. O contrato decorrente do patrocínio vigorará até 31 de maio de 2019 ou até o cumprimento de todas 

as obrigações contratuais, com elaboração do relatório final pela Belotur e aprovação do patrocinador. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

6.1 Inexecução total ou parcial do objeto descrito no presente termo sujeitará o selecionado às seguintes 

penalidades, assegurados o contraditório e a ampla defesa, na forma do artigo 117 do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos da Belotur, aplicável subsidiariamente: 

a) Advertência; 

b) Multa, correspondente a 10% (dez por cento) do valor pecuniário ofertado; 

c) Suspensão temporária da participação em licitação ou processos seletivos simplificados e 

impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) 
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anos; 

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

prazo não superior a 02 (dois) anos; 

6.2. Com referência à sanção de que trata a alínea “b” acima, decorrido o prazo de defesa sem que o 

Selecionado se pronuncie ou se for considerada procedente a multa, ele será notificado a recolher ao 

erário municipal o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade 

competente. 

6.2.1. Uma vez recolhida a multa de que trata o item 13, letra “b”, e na hipótese de vir o 

patrocinador a lograr êxito em recurso que apresentar, a BELOTUR contratante devolverá  a 

quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E EXTINÇÃO CONTRATUAL 

 

7.1 O presente contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, desde que formalmente motivado nos 

autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas hipóteses da Contratada: 

I. infringir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato; 

II. entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se; 

III. transferir ou ceder o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte; 

IV. recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução deste contrato, 

insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo; 

V.  deixar de executar o serviço, abandonando-o ou suspendendo-o, salvo por motivo de força 

maior, desde que haja comunicação prévia e imediata ao Contratante; 

VI. deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, tributárias e 

sociais, quando solicitado. 

7.2. 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. 

7.3. .Este contrato será extinto com o advento de seu termo ou antecipadamente, por acordo entre as 

partes ou por via judicial. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA ANTICORRUPÇÃO 

 

Na execução do presente Contrato é vedado à BELOTUR e ao Patrocinador e/ou a empregado seu, e/ou a 

preposto seu, e/ou a gestor seu:  

I) 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; 

II) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato; 

III) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no edital; 

IV) Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei nº 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; 

V) 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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CLÁUSULA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1 A Belotur se reserva ao direito de convocar reuniões periódicas para briefing e ajustes que sejam 

necessários objetivando a melhor realização do objeto contratual. 

8.2. O acompanhamento e o gerenciamento do contrato serão exercidos pela Diretoria de Políticas de 

Turismo e Inovação da BELOTUR, à qual deverá se reportar a contratada para resolução de quaisquer 

problemas decorrentes desta contratação. 

Gestor: Marcos Vinicius Boffa / Matrícula: 80028-0 / Diretor de Políticas de Turismo e Inovação 

Fiscal: Eduardo Henrique de Paula Cruvinel / Matrícula: 881-0 / Gerente de Monitoramento e 

Estudos 

8.3. Todas as comunicações relativas ao presente contrato serão consideradas como feitas regularmente 

se entregues ou enviadas por cartas protocoladas, telegramas, ou por fax, desde que com comprovação 

de recebimento. 

8.4. As comunicações dirigidas à BELOTUR deverão ser encaminhadas por escrito ao Fiscal do Contrato no 

seguinte local/endereço: Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur – Rua da Bahia, 

888, 7º andar - Bairro Centro, CEP 30.160-011 Belo Horizonte, MG. 

 

CLÁUSULA NONA: DO FORO 

 

9.1. 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. 

9.2. E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Belo Horizonte, xxx de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 2019. 

 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTUR 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

PATROCINADOR 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1) ............................................................ 2) ............................................................ 

 


