Quinta-feira, 25 de Outubro de 2018

Ano XXIV - Edição N.: 5641

Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - BELOTUR
RETIFICAÇÃO E REAGENDAMENTO DE LICITAÇÃO
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 004/2018
Processo Administrativo: 01-131.332/18-26 - 50148/DROE/2018
Objeto: Captação de recursos financeiros, por meio de pessoa jurídica de direito público e/ou privado interessadas em apoiar o “Carnaval de Rua
de Belo Horizonte 2019 e 2020” através de COTA ÚNICA DE PATROCÍNIO, para a viabilização de infraestrutura e de pessoal especializado,
fornecimento de apoio logístico e ações promocionais de eventos relacionados ao Carnaval.
Comunicamos aos interessados que o presente edital sofreu alterações, conforme abaixo:
I. Alteração do item 1.2, alínea “a” do Edital, limitando o remanejamento dos itens da planilha em 25% de acordo com o regulamento
próprio da Belotur;
II. Alteração do parágrafo 2º do item 1.2, do Edital, possibilitando a aplicação das marcas governamentais dos mecanismos de Lei de
Incentivo, além das 6 (seis) marcas permitidas como contrapartidas na sinalização dos itens descritos no anexo VI.
III. Simplificação do parágrafo 1º do item 1.2 do Edital, determinando a planilha em que pode ser utilizada os mecanismos de lei de
incentivo, e retirando o limite de 30% de recurso a ser investido na mesma.
IV. Alteração do item 11.1 com alteração da data de pagamento da primeira parcela referente ao recurso do Carnaval de 2019 para
05/12/18.
Em virtude da retificação do edital, as datas para sua realização foram reagendados para a seguinte forma:
Recebimento dos envelopes: até às 10:00 horas do dia 08/11/2018, no Edifício Sede da Belotur, na Rua da Bahia, 888 – Bairro Centro,
6º andar nesta Capital.
Sessão para credenciamento e abertura das propostas: 08/11/2018 às 10h00min.
O edital retificado poderá ser solicitado pelos interessados, pessoalmente, no endereço da Rua da Bahia, 888 – 6º andar, Centro, Belo
Horizonte junto à BELOTUR ou pelo e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br ou, ainda, no portal da Belotur endereço eletrônico:
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/belotur.
Quaisquer informações e/ou esclarecimentos poderão ser obtidas junto a Belotur, Rua da Bahia, 888 – 6º andar – bairro Centro – Belo
Horizonte – MG, telefone (31) 3246-0261, pelo e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br.
Belo Horizonte, 24 de outubro de 2018
Aluizer Malab Barbosa do Nascimento
Diretor-Presidente

Calendário ano de:
Outubro, 2018
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

< Anterior

Proximo >

Assunto:
Critério:
Com todas as palavras
Com a expressão
Com qualquer uma
das palavras
Período:
data inicial
data final

