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Belo Horizonte, Terça-feira, 14 de Setembro de 2021.
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BELOTUR - Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021

PRIMEIRA REPUBLICAÇÃO
 

Processo Administrativo 01.053.153/21-75 – 58.402/DRTI-BL/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de planejamento, organização, coordenação,
execução, com viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico para atendimento aos eventos de gastronomia e
inovação turística da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – BELOTUR.
MODALIDADE / FORMA: PREGÃO ELETRÔNICO TIPO: MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE.
CREDENCIAMENTO: Deverá ser efetuado até às 09:00 horas do dia 24/09/2021, exclusivamente por meio do endereço
eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
PROPOSTAS COMERCIAIS: As propostas comerciais e os documentos de habilitação relacionados neste edital deverão ser
enviados depois de efetuado o credenciamento, e serão recebidas até às 09:15 horas do dia 24/09/2021, exclusivamente por
meio eletrônico, no endereço www.licitacoes-e.com.br.
SESSÃO PÚBLICA DE LANCES: Será aberta na internet às 10 horas do dia 24/09/2021, no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br.
MODO E PRAZO DA DISPUTA: O modo de disputa é ABERTO, conforme art. 32 do Decreto Municipal 17.317/20 e dinâmica do
sistema do Banco do Brasil no site www.licitacoes-e.com.br. O prazo de disputa será: etapa inicial de recebimento dos lances
durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.
INFORMAÇÕES: Informações e/ou esclarecimentos, poderão ser obtidas junto à Belotur, pelo e-mail
licitacoes.belotur@pbh.gov.br, na forma do edital.
Este Pregão Eletrônico será realizado pelo Portal de Licitações do Banco do Brasil, no endereço eletrônico www.licitacoes-
e.com.br, onde o licitante poderá obter a “Cartilha do Comprador” pelo link “Introdução às Regras do Jogo”, para que não
ocorram dúvidas dos procedimentos prévios e durante a sessão pública.
O edital e seus anexos, assim como eventuais alterações, poderão ser obtidos no Portal do Banco do Brasil – www.licitacoes-
e.com.br, no Portal da PBH - www.pbh.gov.br/belotur, ou pelo e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br.,
 

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2021
 

Marcos Vinicius Boffa
Diretor de Políticas de Turismo e Inovação
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