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Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - BELOTUR

 

RESULTADO DE ANÁLISE DOS RECURSOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018

 

Processo: 01-115.014/18-53 – 49817/DROE/2018

OBJETO: Promover o registro de preço, consignado em ata, para prestação, sob demanda, para atendimento a
BELOTUR e demais órgãos da PBH, de serviços de concepção, planejamento, organização, coordenação,
execução e ações de patrocínio, caracterizados como de maior complexidade, com viabilização de infraestrutura
e fornecimento de apoio logístico, para atendimento a eventos realizados e/ou apoiados pela Prefeitura de Belo
Horizonte/BELOTUR, em conformidade com os requisitos e condições contidas no Edital e seus Anexos.

 

O Diretor de Eventos da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A, no uso de suas
atribuições, considerando a delegação de competência conforme Portaria BELOTUR Nº 068/2018, comunica que
os recursos interpostos pelas empresas FULLBLESS EVENTOS EIRELI e IMPACTO VENTO NORTE
PRODUÇÕES TÉCNICAS EIRELI foram INDEFERIDOS, conforme documentação constante nos autos.

 

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2018

 

Gilberto Cesar Carvalho de Castro

Diretor de Eventos

*Ato praticado por delegação de competência – Portaria BELOTUR nº 068/2018

 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018

 

Processo: 01-115.014/18-53 – 49817/DROE/2018

OBJETO: Promover o registro de preço, consignado em ata, para prestação, sob demanda, para atendimento a
BELOTUR e demais órgãos da PBH, de serviços de concepção, planejamento, organização, coordenação,
execução e ações de patrocínio, caracterizados como de maior complexidade, com viabilização de infraestrutura
e fornecimento de apoio logístico, para atendimento a eventos realizados e/ou apoiados pela Prefeitura de Belo
Horizonte/BELOTUR, em conformidade com os requisitos e condições contidas no Edital e seus Anexos.

 

O Diretor de Eventos da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A, no uso de suas
atribuições, considerando a delegação de competência conforme Portaria BELOTUR Nº 068/2018, adjudica e
homologa a licitação relativa ao objeto acima, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, conforme abaixo:

Lote Único – LOCAFLEX EIRELI, pelo valor global de R$44.348.000,00 (quarenta e quatro milhões e trezentos e
quarenta e oito mil reais)



 

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2018

 

Gilberto Cesar Carvalho de Castro

Diretor de Eventos

*Ato praticado por delegação de competência – Portaria BELOTUR nº 068/2018

 


