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Belo Horizonte, Quarta-feira, 27 de Abril de 2022.

  Acesse a Edição

LICITAÇÃO: ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 - HOMOLOGAÇÃO
Edição: 6500 | 1ª Edição | Ano XXVIII | Publicada em: 19/04/2022
BELOTUR - Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021

 
Processo Administrativo nº 01.057.707/21-77 – 58.756/DREV-BL/2021
Objeto: Registro de preços, de empresa especializada na organização e realização de eventos, sob demanda, para prestação de serviços de
planejamento operacional, organização, coordenação, produção e acompanhamento de eventos, projetos e/ou ações promocionais tipificados,
que poderão ser realizados e/ou apoiados pela Belotur e demais órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte, no período de 12 (doze) meses, de
acordo com as condições, quantidades e exigências pré-estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO I do edital.

O Pregoeiro da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur, em conformidade com as disposições do Edital e
legislação atinente, ADJUDICA o objeto da licitação em referência conforme abaixo:
 

Empresa: DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – CNPJ: 06.698.560/0001-48

Lote(s) Arrematado(s) Valor Global (R$)

Lote 05 R$ 1.778.500,00 (Um milhão, setecentos e setenta e oito mil e quinhentos reais)

Lote 11 R$ 1.937.640,00 (um milhão, novecentos e trinta e sete mil e seiscentos e quarenta reais)

 
Empresa: EVENTOS GOV E TECNOLOGIA – CNPJ: 08.856.095/0001-51

Lote(s) Arrematado(s) Valor Global (R$)

Lote 06 R$ 11.394.011,20 (onze milhões, trezentos e noventa e quatro mil, onze reais e vinte centavos)

Lote 10 R$ 246.796,00 (duzentos e quarenta e seis mil e setecentos e noventa e seis reais)

 
Empresa: EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ: 21.061.770/0001-14

Lote(s) Arrematado(s) Valor Global (R$)

Lote 02
R$ 487.240,64 (quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e quatro

centavos)

Lote 03 R$ 168.582,40 (cento e sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos)

Lote 07
R$ 1.444.992,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil e novecentos e noventa e dois

centavos)

Lote 08 R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Lote 12
R$ 217.882,88 (duzentos e dezessete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito

centavos)

Lote 15 R$ 127.828,50 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos)

 
Empresa: LOCAFLEX SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 06.788.019/0001-20

Lote(s) Arrematado(s) Valor Global (R$)

Lote 01
R$ 1.518.196,40 (um milhão, quinhentos e dezoito mil, cento e noventa e seis reais e quarenta

centavos)

Lote 04 R$ 47.400,00 (quarenta e sete mil e quatrocentos reais)

Lote 09
R$ 280.558,32 (duzentos e oitenta mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois

centavos)

Lote 13 R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais)
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Lote 14
R$ 769.894,32 (setecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e

dois centavos)

 
Belo Horizonte, 13 de abril de 2022

 
Alexandre Fonseca Dias

Pregoeiro
 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021

 
Processo Administrativo nº 01.057.707/21-77 – 58.756/DREV-BL/2021

O Diretor-Presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA o resultado
da Licitação do Pregão Eletrônico nº 007/2021 às empresas vencedoras, relativo ao objeto acima citado, para que produza seus efeitos legais e
jurídicos, nos termos da adjudicação por parte do Pregoeiro.
 

Belo Horizonte, 13 de abril de 2022
 

Maria Cláudia Leonardo Costa
Diretora de Eventos

*Delegação de Competência por meio da Portaria nº 037/2021, de 13/08/2021
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