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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

UNIDADE REQUISITANTE: Diretoria de Eventos da Belotur 

RESPONSÁVEL: Luciana Lutembarck Souza Prates 

 

1. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

 

1.1 Objeto 

Constitui objeto do presente termo a contratação de empresa especializada na prestação dos 

serviços de planejamento, organização, coordenação, execução, com viabilização de infraestrutura e 

fornecimento de apoio logístico para a realização do evento de eleição da Corte Real Momesca para 

o Carnaval de Belo Horizonte 2023.  

 

1.2 Detalhamento do serviço 

Os itens, quantitativos, descritivos e exigências encontram-se elencados nos ANEXOS - PLANILHA DE 

ITENS - ESTRUTURAS E SERVIÇOS e  DETALHAMENTO DOS ITENS, deste Termo de Referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE E RESULTADOS ESPERADOS 

 

2.1  Justificativa da necessidade 

O Carnaval é considerado uma das festas populares mais animadas e representativas do mundo. E, 

atualmente, em Belo Horizonte já se consolidou como uma das maiores festas do país, atraindo 

turistas do Brasil e do mundo, além de alcançar uma significativa retenção de moradores na cidade, 

durante sua realização.  

 

Sua organização espontânea e prioritariamente de rua, é um de seus principais atrativos, bem como 

a sua essência democrática e plural. Além dos famosos blocos de rua, a festa da capital mineira conta 

ainda com palcos espalhados em diversas regionais da cidade, incluindo os desfiles das escolas de 

Samba e Blocos Caricatos, abertura oficial do Carnaval com o Kandandu - encontro de blocos afro - e 

a tradicionalíssima Eleição da Corte Real Momesca. 

 

A Corte Real Momesca é composta pelo Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval. O Rei Momo é 

quem comanda a folia espalhando simpatia e alegria, seguido da Rainha e Princesa que cortejam a 

festança esbanjando elegância, entusiasmo e muito samba no pé.  

 

Além do papel fundamental na promoção do carnaval, a Corte Real Momesca conduz a animação 

durante todo o período carnavalesco. E, nas vésperas do período oficial do carnaval, o Senhor 

Prefeito de Belo Horizonte recebe a corte eleita para a entrega simbólica da chave da cidade, 

tamanha importância desses personagens para a folia. 

Por ser um grande símbolo do carnaval, todos os anos, a capital mineira, através da Belotur, realiza o 

evento para viabilização do concurso de eleição da Corte Real Momesca e inicia-se assim, 

oficialmente, a promoção da festa carnavalesca na cidade. 



 

2 

No ano de 2023, o Carnaval de Belo Horizonte começará oficialmente em fevereiro, e os 

componentes eleitos no evento da Corte Real Momesca serão os embaixadores da festa, levando 

alegria e muito samba no pé para os eventos que antecedem o período oficial Carnaval e aqueles que 

acontecem durante a folia na cidade, contribuindo para divulgação e promoção da festa. 

 

Desta feita, temos que a realização do evento para eleição da Corte Real Momesca 2023 - Rei, Rainha 

e Princesa é imprescindível e de suma importância para manutenção das tradições e início oficial das 

festividades carnavalescas, contribuindo para que o Carnaval de Belo Horizonte possa cada vez mais 

promover o turismo na cidade. 

 

2.2 Resultados esperados 

Realizar o evento “Eleição da Corte Momesca do Carnaval de Belo Horizonte 2023” de forma 

satisfatória, eficiente e segura e que o processo se dê com a economicidade, segurança e qualidade 

devidas. 

 

3. VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

 

3.1 O valor total estimado da contratação será apurado em pesquisa de mercado a ser realizada. 

 

3.2 No preço indicado deverão estar inclusos tributos, encargos sociais, previdenciários, securitários, 

impostos, lucros e demais despesas, incluídas as indiretas, todas necessárias à execução do objeto a 

ser contratado. 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes das contratações a serem realizadas correrão por conta da seguinte 

Dotação Orçamentária:  

● 2805.1100.23.695.086.2629.0012.339039.22.0000; e  

● 2805.1100.23.695.086.2629.0017.339039.22.0000. 

 

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

 

5.1. Tabela de itens a serem fornecidos 

 

5.2. Da solicitação de execução dos serviços 

5.2.1 A CONTRATANTE convocará a CONTRATADA para executar o objeto da licitação, de acordo 

com seu cronograma, mediante a Ordem de Serviço, Nota de Empenho e/ou instrumento 

contratual, na forma e condições fixadas. 

5.2.2 A CONTRATANTE terá os seguintes prazos para solicitação da execução do objeto 

contratado: 

5.2.2.1 Como padrão, a CONTRATANTE  deverá emitir Ordem de Serviço, Nota de Empenho e/ou 

Contrato, com antecedência, à data de realização do evento. 

5.2.2.2 O prazo citado no subitem 5.2.2.1 poderá ser reduzido para pedidos em caráter de 

urgência, conforme acordo entre a CONTRATANTE  e a CONTRATADA. 
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5.2.3 A Ordem de Serviço, Nota de Empenho e/ou Contrato será enviado à CONTRATADA, via 

Correio eletrônico (e-mail). 

5.2.4 Para a execução do objeto da licitação, a CONTRATANTE poderá solicitar reunião prévia, 

com a CONTRATADA, para alinhamento e orientações que se fizerem necessárias. 

 

5.3. Condições de entrega - Critérios de aceitabilidade do objeto  

 

5.3.1 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações e exigências constantes neste Termo de Referência e seus Anexos, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos imediatamente após ciência da CONTRATANTE, às custas da 

CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades cabíveis.  

5.3.2 O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato. 

5.3.3 Para a execução do objeto contratado, deverá estar inclusa a montagem, desmontagem, 

operacionalização, acompanhamento técnico e manutenção, se for o caso. 

5.3.4 A contratação deverá ser feita por meio da respectiva unidade de medida adotada em 

cada item e deverá ser levado em consideração o período de realização do evento, não sendo 

considerado o tempo de montagem e desmontagem, que corre por conta da CONTRATADA. 

5.3.5 Ficará por conta da CONTRATADA todo e qualquer material necessário para a montagem e 

desmontagem das estruturas, bem como o transporte do material e da mão de obra a serem 

utilizados na execução do objeto contratado. 

5.3.5.1 O evento está previsto para ser realizado na primeira quinzena de dezembro de 

2022, com início previsto às 14h00 e término às 20h00. 

5.3.5.2  A montagem do evento  poderá  ser realizada em período noturno. 

5.3.5.3 O local do evento será informado em momento oportuno, pela CONTRATANTE, podendo 

ser realizado em local aberto e/ou fechado, em espaço público e/ou privado. 

5.3.5.4 A montagem do evento deve ser finalizada em até 12 horas antes do início e todas as 

estruturas deverão estar em condições de serem vistoriadas. A  desmontagem do evento deverá 

ser realizada  logo após o término. 

5.3.5.5 A montagem das estruturas deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da 

execução, devendo ser emitida a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e ser 

comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e habilitado, 

constando materiais empregados e norma técnica de referência.  

5.3.6 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer dano causado na locação de bens 

após o horário de término do evento. 

 

5.4. Do cancelamento de execução de serviços pela CONTRATANTE  

5.4.1 Caso haja necessidade de cancelamento da execução dos serviços, sua solicitação deverá ser 

devidamente justificada. 

 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

6.1. Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado atestando que a licitante presta(ou), satisfatoriamente, serviços pertinentes 

e compatíveis ao objeto desta licitação. 



 

4 

6.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou da(s) 

Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s) ou outra 

informação que permita a devida identificação do emitente.  

6.2.1 O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em nome da 

empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante. 

6.2.2 Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo próprio licitante. 

6.2.3 Não serão aceitos atestados emitidos em nome de empresa subcontratada, nem de 

qualquer outra empresa que não seja a própria licitante. 

6.2.4 Poderá ser solicitado ao licitante, caso necessário, todas as informações pertinentes à 

comprovação da legitimidade do(s) atestado(s) fornecido(s). 

6.3. 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 

nº6.839/80, o registro das empresas prestadoras de serviços de “Organização e Realização de 

Eventos”. 

6.3.1 Em caso de registros de outro estado, a empresa e/ou o profissional deverá apresentar 

registro secundário no estado de Minas Gerais, quando da assinatura da ata de registro de 

preços, conforme previsto nas legislações do CFA/CRA's. 

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

"Organizadoras de Eventos”, na forma e nas condições fixadas pela Lei Federal no 11.771 de 

17/09/2008 e legislação complementar. 

6.5 Declaração (a ser apresentada quando da assinatura do Contrato e apenas para a empresa 

sediada fora do município de Belo Horizonte – MG), informando que a vencedora da licitação, 

terá condições de atender imediatamente e cumprir todas as exigências e prazos descritos na 

Ordem de Serviço, Nota de Empenho e/ou Contrato, necessários e suficientes para a prestação 

dos serviços, estando sujeita às sanções cabíveis. 

 

7. ÓRGÃO E GERÊNCIA RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E/OU 

RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

7.1.  Os servidores descritos abaixo serão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da 

execução do objeto descrito no item 1 deste Termo de Referência, 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 de Eventos – DREV 

- Fiscal: Nathália Coelho Soares Reis 

- Matrícula: 000927-2 

- Cargo: Gerente de Operações 

- Diretoria de Eventos – DREV 
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8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

8.1  A proposta deverá ser apresentada, por meio eletrônico, em uma via, com suas páginas 

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

acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões. 

8.2 A proposta de preços deverá conter: 

a) razão social, n.º do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico da empresa vencedora; 

b) modalidade e número da licitação; 

c) especificação do objeto licitado, conforme edital e anexos; 

d) valor global do lote, discriminando o preço unitário e total dos itens que o compõe; 

d.1) os valores unitários e totais devem ser apresentados em moeda nacional e em algarismo 

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

d.2) o valor global do lote deve ser apresentado em moeda nacional, em algarismo e por 

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

d.2.2) Quando a divisão do valor total/global pela quantidade licitada resultar em valor com 

mais de 02 (duas) casas decimais, o valor unitário deverá ser adequado ao limite de duas 

casas decimais. O valor global de cada lote obtido após a adequação deverá ser igual ou 

inferior ao valor arrematado. 

e) validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias contados da assinatura. 

f) local, data e assinatura do representante legal da empresa licitante. 

 

8.3 Será facultado à CONTRATANTE , quando necessário, exigir da licitante comprovação da 

exequibilidade da proposta ofertada. 

8.4 O critério para aceitabilidade da proposta será o de MENOR VALOR GLOBAL DO LOTE. 

 

9 CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

O critério de julgamento das propostas será o de MENOR VALOR GLOBAL DO LOTE, observadas as 

exigências deste Termo de Referência e seus Anexos. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

a) Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

b) Executar o serviço de acordo com o objeto contratado. 

c) 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. 

d) Fornecer os contratos de locação das estruturas discriminadas no ANEXO - PLANILHA DE 

ITENS - ESTRUTURAS E SERVIÇOS,  com o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência ao dia do evento, para composição do processo de licenciamento municipal do 

evento pela CONTRATANTE. 

e) Seguir todas as normas de segurança do trabalho, como o uso de EPI (EQUIPAMENTO DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL) e demais equipamentos necessários para a execução do objeto 

contratado. 

f) Fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e respectivo laudo técnico, emitido 

por profissional capacitado e habilitado, para aprovação do PSCIP (Projeto de Segurança de 
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Combate à Incêndio e Pânico) junto ao Corpo de Bombeiro e  licenciamento municipal, com o 

prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência ao dia do evento.  

g) Responsabilizar-se por todos os custos referentes a avarias e/ou extravios na execução do 

objeto contratado. 

h) Responsabilizar-se pela segurança da estrutura fornecida durante a execução do objeto 

contratado. 

i) 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. 

j) Responsabilizar-se por todos os custos referentes ao objeto da licitação. 

k) 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. 

l) Cumprir todos os princípios éticos e de conduta profissional da CONTRATANTE ; 

m) Não utilizar, em qualquer das atividades da empresa, de trabalho infantil nem de trabalho 

forçado ou análogo à condição de escravo; 

n) 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 . 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

a) Fiscalizar e acompanhar o trabalho desenvolvido pela CONTRATADA. 

b) Preparar e instruir para pagamento, as faturas apresentadas e remetê-las a tempo ao setor 

competente. 

c) Indicar os servidores que serão responsáveis por acompanhar a prestação dos serviços. 

d) Efetuar o pagamento do contrato efetuando as devidas retenções legais.  

e) Atualização monetária de 0,02% ao dia, em caso de atraso no pagamento. 

f) Licenciar o evento, em âmbito municipal e estadual, incluindo as normativas do Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais, dentre outras exigidas por leis, se for o caso,  em 

conformidade com a documentação apresentada pela CONTRATADA. 

 

12. PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência do contrato será de 120 (cento e vinte dias), ou até que sejam cumpridas as 

obrigações dele decorrente, a partir da data de assinatura do contrato.  

 

13. FORMA DE APURAÇÃO E CONTROLE 

 

A fiscal do contrato, ou servidor(a) por ela designado(a), procederá à conferência do serviço 

contratado, in loco, durante a montagem, execução e desmontagem, verificando o cumprimento do 

disposto na Ordem de Serviço e/ou Nota de Empenho. 
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14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1  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, da Lei Federal nº 13.303/16, nos Decretos Municipais nº 

16.954/2018; 17.317/2020; 18.096/2022 e demais normas atinentes 

14.2 O licitante ou o contratado, será responsabilizado administrativamente pelas seguintes 

infrações: 

a) dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) dar causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

f)  não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado; 

h)   apresentar declaração ou documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a 

licitação ou a execução do contrato; 

i)  fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j)   comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

l)  praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013. 

14.3 A prática de atos ilícitos sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções administrativas: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) impedimento de licitar e contratar; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

14.4  Os valores de eventuais multas moratórias ou compensatórias terão como referência os 

percentuais previstos no Decreto 18.096/2022 e, da mesma forma, as demais sanções serão 

norteadas pelo referido decreto. 

14.5 A aplicação de sanção administrativa será precedida de processo administrativo sancionador 

que obedecerá, dentre outros, aos princípios da transparência, legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 

impessoalidade, eficiência, celeridade, oficialidade, publicidade e supremacia do interesse 

público. 

 

15. DA SUBCONTRATAÇÃO 

É permitida à CONTRATADA a subcontratação parcial de terceiros para execução do objeto deste 

termo e seus anexos, sendo-lhe, portanto, vedado ceder ou transferir, no todo ou em parte, os 

direitos e obrigações dele decorrentes. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

16.1 A CONTRATADA deverá emitir documento fiscal de acordo com a legislação Municipal 

vigente, contendo a discriminação do objeto e o período da prestação do serviço. 

16.2 O documento fiscal deverá ser encaminhado ao responsável ou fiscal do contrato que deverá 

atestar a despesa, e enviar imediatamente, ao setor competente para pagamento, juntamente com o 

Relatório de Desempenho do Fornecedor. 

16.3 O pagamento será realizado em parcela única em até 30 (trinta) dias após a apresentação do 

documento fiscal devidamente atestado pelo gestor ou fiscal do contrato. 

16.4 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 apresentado. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

16.5 A execução do contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios de 

teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma da legislação vigente. 

16.6 A CONTRATADA deverá observar, seguir e fazer cumprir, caso haja, à época da contratação, 

as recomendações da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal 

de Saúde de Belo Horizonte no que tange aos protocolos de saúde e segurança relativos à Sars cov 

19. 

 

18. DOS ANEXOS 

Constituem anexos do presente termo de referência, dele fazendo parte integrante: 

- ANEXO - PLANILHA DE ITENS - ESTRUTURAS E SERVIÇOS 

- ANEXO - DETALHAMENTO DOS ITENS 

 

********* 


