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ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

 
Processo Administrativo n°01-055.487/22-82 – 60582/GPROT-BL/2022
Objeto: Permissão de uso oneroso do “Centro de Atendimento ao Turista – Mercado das Flores”, para exploração de serviços que corroborem
com as políticas municipais de turismo, conforme condições deste edital e seus anexos.
 
Modalidade/forma: pregão eletrônico
Tipo: maior oferta de valor para a contrapartida mensal de ocupação de espaço
Modo de disputa: aberto, onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, conforme decreto Municipal nº 17.317/2020 e dinâmica
do sistema de licitações do Banco do Brasil, através do site www.licitacoes-e.com.br.
Credenciamento: Deverá ser efetuado até às 09h30min do dia 15/12/2022, exclusivamente por meio do endereço eletrônico www.licitacoes-
e.com.br.
Propostas comerciais: As propostas comerciais e os documentos de habilitação deverão ser enviados depois de efetuado o credenciamento, e
serão recebidas até às 10h do dia 15/12/2022, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.licitacoes-e.com.br.
Sessão pública de lances: Será aberta na internet às 11h do dia 15/12/2022, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
Prazo da disputa: A etapa inicial de recebimento dos lances durará 10 (dez) minutos; após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, conforme subitem 11.5 do Edital.
Informações e esclarecimentos: pelo correio eletrônico 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
Para participação neste certame é obrigatória a realização de vistoria técnica ao espaço do “Centro de Atendimento ao Turista – Mercado das
Flores”, nos termos descritos nos subitens 6.2.3 e 14.1.5 deste edital.
 
O edital e seus anexos estão disponíveis na página da Belotur no Portal da PBH - www.pbh.gov.br/belotur - bem como no site do Sistema de
Licitações do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br.
 

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2022
 

Leonardo Nunes
Diretor de Marketing e Promoção Turística
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