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CHAMAMENTO PÚBLICO FPMZB Nº 001/2019 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE EVENTOS NOTURNOS PARA O PARQUE 

MUNICIPAL AMÉRICO RENNÉ GIANNETTI 

 
O Presidente da Fundação de Parque Municipais e Zoobotânica (FPMZB), Sr. Sérgio Augusto 
Domingues, no uso de suas atribuições legais, torna público, nos termos do que determina a Lei 
Federal 8.666/93 e o Decreto Municipal 10.710/01, informa que será realizada a abertura das 
inscrições para seleção de propostas de eventos noturnos para o Parque Municipal Américo Renné 
Giannetti, nos termos e condições previstos neste chamamento e em seus anexos.  
 
O presente Chamamento Público compreenderá as seguintes fases:  
 
a) inscrição e 
b) seleção, de caráter eliminatório.  
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
O Parque Municipal Américo Renné Giannetti, também conhecido por Parque Municipal, é um 
espaço muito demandado para a realização de eventos, tanto por sua beleza cênica quanto pela 
localização privilegiada. No entanto, o parque é um local de preservação ambiental e cultural e 
que demanda cuidados especiais.  
 
Diante disso, a FPMZB assinou em 2014 um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o 
Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que restringe os eventos noturnos a apenas 03 (três) 
realizações por semestre. O referido TAC define como evento noturno aqueles realizados após às 
20h. Para atender à programação de eventos da Prefeitura de Belo Horizonte - PBH, foram 
reservadas 02 (duas) datas no primeiro semestre de 2019 e 01 (uma) data no segundo semestre de 
2019.  
 
Para tornar mais transparente o processo de agendamento, a Fundação de Parque Municipais e 
Zoobotânica (FPMZB) lança o presente Chamamento Público para selecionar os eventos noturnos, 
não promovidos pela PBH, que serão realizados no Parque Municipal Américo Renné Giannetti 
em 2019. 
 
 
INSCRIÇÃO 
 
As propostas serão recebidas a partir da data de publicação deste edital até o início da Sessão de 
abertura dos envelopes, na Avenida Getúlio Vargas, 1245 - 10º andar - Savassi – Belo 
Horizonte/MG. 
 
Cada candidato poderá inscrever somente 01 (uma) proposta para todo o ano de 2019. Propostas 
apresentadas por empresas diferentes, mas que possuam dentre seu quadro societário um ou mais 
sócios comuns, serão consideradas como proposta de um mesmo candidato e serão 
desclassificadas. 
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ABERTURA DOS ENVELOPES:  
 
Dia: 07 de janeiro de 2019, às 9:30 h.  
Local: Avenida Getúlio Vargas, 1245, 3º andar, Savassi - Belo Horizonte/MG.  
 
 
INFORMAÇÕES:  
 
O edital do Chamamento Público FPMZB 001/2019 está disponível na página eletrônica: 
www.pbh.gov.br – link “Licitações e Editais”. 
 
1. OBJETO  
 
1.1. Constitui objeto do presente Chamamento Público a seleção de propostas de eventos 
noturnos para utilizarem os espaços do Parque Municipal Américo Renné Giannetti. 
 
2. PERÍODOS PARA AUTORIZAÇÃO DE USO  
 
2.1. Serão selecionados 01 (um) evento para o período de 1º/02/2019 a 30/06/2019 e 02 (dois) 
para o período de 1º/07/2019 a 31/12/2019. Estão disponíveis apenas as sextas-feiras, sábados, 
datas de feriados nacionais, bem como o dia que antecede o feriado nacional. 
2.2. Respeitadas as datas previstas no item 2.1, é facultada a cada proponente a escolha de 
períodos com duração entre 01 (um) dia e 02 (dois) dias sequenciais.  
2.3. O horário máximo para término das atrações artísticas e culturais é 22h.  
2.4. O candidato deverá informar através do preenchimento do ANEXO I, qual a data de seu 
interesse. 
a) O candidato deverá obrigatoriamente informar uma segunda data para o caso de não haver 
disponibilidade para a primeira data desejada.  
 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1. Poderão participar do presente chamamento associações, sociedades, fundações, empresas 
individuais de sociedade limitada (EIRELI) e empresários individuais (incluindo os 
Microempreendedores Individuais), todos, devidamente inscritos no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas - CNPJ.  
3.2. É vedada a inscrição de:  
a) Pessoas físicas que não sejam inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e  
b) Entidades da Administração Pública Direta ou Indireta de qualquer esfera de Governo.  
3.3. É vedada a participação de:  
a) Servidores públicos efetivos, ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, 
contratados temporários, empregados públicos ou aqueles que exerçam, mesmo que 
transitoriamente, função pública, com ou sem remuneração, vinculados à Fundação de Parques 
Municipais e Zoobotânica (FPMZB);  
b) Membros do Conselho Curador e do Conselho Fiscal da Fundação de Parques Municipais 
e Zoobotânica (FPMZB); 
c) Membros da Comissão de Seleção deste Chamamento Público; 
d) Candidato que for casado, tiver vínculo de união estável ou possuir parentesco direto ou 
colateral até 2º grau, com titulares de mandato eletivo, cargos comissionados, ou daqueles que 
exerçam função de confiança (inclusive membros do Conselho Curador e Conselho Fiscal da 
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FPMZB, membros da Comissão de Seleção deste Chamamento Público) da Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta e  
e) Considera-se participação, para efeito do presente item, qualquer ação relacionada à 
execução da proposta mediante remuneração.  
 
4. INSCRIÇÃO 
 
4.1. As inscrições serão gratuitas, devendo ser efetuadas presencialmente, a partir da data de 
publicação deste Edital até o início da Sessão de abertura dos envelopes.  
4.2. As propostas são divididas por semestre de 2019. 
a) Cada candidato poderá inscrever somente 01 (uma) proposta para todo o ano de 2019 e 
b) Propostas apresentadas por empresas diferentes, mas que possuam dentre seu quadro 
societário um ou mais sócios comuns, serão consideradas como proposta de um mesmo candidato 
e serão desclassificadas. 
4.3. O ato de inscrição implica a plena aceitação, por parte dos candidatos, dos termos contidos 
neste Chamamento Público, bem como a autorização para publicação e uso de imagens e/ou 
material publicitário para divulgação dos eventos selecionados, sem que isso acarrete qualquer 
tipo de ônus para a FPMZB.  
4.4. Não serão aceitas inscrições que não se apresentem de acordo com os prazos e exigências 
do presente chamamento.  
4.5. A ausência de qualquer documento previsto no item 5 e seus subitens acarretará na 
desclassificação do proponente.  
 
5. PROPOSTA  
 
5.1. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar a seguinte documentação:   
a) Formulário de Inscrição conforme ANEXO I; 
b) Croqui do evento, que esclareça tipo, tamanho, quantidade e localização de toda 
infraestrutura que será montada; 
c) Documentação:  

c.1. Cópia do ato constitutivo (estatuto ou contrato social) devidamente registrado;  
c.2. Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;  
c.3. Cópia de documento que demonstre quem são os responsáveis pela administração e 
representação do interessado (contrato social, atas de eleição da diretoria, procurações por 
instrumento público ou por instrumento particular com firma reconhecida); 
c.4. O microempreendedor individual (MEI) deverá apresentar Certificado da Condição de 
MEI, comprovando atividade compatível com o objeto do presente edital;  

c.5. Cópia da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do 
representante legal e, quando for o caso, do procurador;  
c.6. Declaração de que é beneficiário do TRATAMENTO DIFERENCIADO previsto 
na Lei Complementar 123/06 (em formato PDF, com até 1 MB); 
c.7. Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 
c.8. Certidão Negativa de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e 
c.9. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 

6. REQUISITOS ESSENCIAIS DOS EVENTOS SELECIONADOS 
 
6.1. As atrações e atividades oferecidas pelo evento deverão ter início após às 8h e terminar, no 
máximo, às 22h. A dispersão do público deverá ser realizada até às 23h. 
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6.2. A partir de 18h, deverá ser feito controle de entrada do público no evento. 
a) Deverá ser definido, em conjunto com a Gerência de Parques Centro Sul (GPAQCS) e a 
Gerência de Uso Público e Eventos (GEUPE), formato de controle do público do evento no 
momento de fechamento do Parque Municipal Américo Renné Giannetti para visitação normal, às 
18h. 
6.3. O público máximo entre 18h e 22h é de 5.000 (cinco mil) pessoas.  
a) No horário em que o parque estiver aberto à visitação, entre 6h e 18h, não deverão ser 
realizadas atividades ou apresentações com potencial para concentrar mais do que 5.000 (cinco 
mil) pessoas na área do evento.  
6.4. No horário de funcionamento do Parque Municipal, das 6h às 18h, não poderá haver 
restrição de circulação dos visitantes em nenhum espaço do local. 
6.5. Deverá ser instalado cercamento para proteção dos jardins e áreas frágeis no entorno do 
espaço utilizado, a serem identificados pela Gerência de Parques Centro Sul (GPAQCS). 
6.6. Após as 18h, deverá ser instalado cercamento e disponibilizada equipe de segurança para 
impedir que o público circule em áreas do parque não utilizadas pelo evento. 
6.7. Não estão disponíveis para a realização dos eventos a área do Coreto e seu entorno. 
6.8. Os eventos poderão ser realizados às sextas-feiras, aos sábados, em datas de feriados 
nacionais, bem como no dia que antecede o feriado nacional, de fevereiro a junho de 2019, para 
os eventos no primeiro semestre, e de julho a dezembro, para os eventos no segundo semestre. 
6.9. Respeitadas as datas previstas no item 6.9, é facultada a cada proponente a escolha de 
períodos com duração entre 01 (um) dia e 02 (dois) dias sequenciais. Os dois dias sequenciais 
deverão estar dentro do mesmo semestre. 
6.10. Evento com mais de um dia de realização deverá utilizar exatamente o mesmo nome em 
todo seu material promocional e na documentação do processo de licenciamento e autorização de 
evento, para os dois dias de realização. Também deverá ser totalmente realizado pelo mesmo 
empreendedor. 
a) Identificado que o evento possui características que o diferenciam entre os dois dias de 
realização, configurando um novo evento, será suspensa a Autorização de Eventos para o uso do 
Parque Municipal para os dois dias. 
6.11. A infraestrutura a ser montada deverá ser compatível com o espaço e não causar danos ao 
patrimônio ambiental e cultural do parque. 

 
7. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE E DA SELEÇÃO  
 
7.1.     O processo de seleção das propostas se dará de acordo com os seguintes critérios:  
a) Adequação aos itens 6 e 7 deste Plano de Trabalho; 
b) Observância dos critérios de pontuação previstos no item 8 do Anexo II deste Edital 
7.2. A ausência de qualquer documentação prevista no item 6 acarretará na imediata 
desclassificação do proponente.  
7.3. Caso o número de propostas que atendam aos critérios de seleção seja maior que o número 
de eventos que serão selecionados, a classificação das propostas se dará mediante sorteio. Serão 
sorteados 10 (dez) projetos por semestre, sendo que os que estiverem além do número de eventos 
possíveis comporão lista de espera, que será acionada caso haja disponibilidade de novas datas. 
7.4. Caso as duas propostas do segundo semestre solicitem a mesma data, a escolha do evento 
será feita através de sorteio entre as duas propostas. Ao evento não sorteado será dada a opção de 
escolha de outra data no mesmo semestre. 
7.5. Caso seja selecionado número de propostas de eventos inferior ao definido neste Edital de 
Chamamento Público, a FPMZB manterá aberto o agendamento ao longo do ano de 2019 até que 
as datas sejam ocupadas. Nesse caso, as propostas deverão ser entregues à Gerência de Uso Público 
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e Eventos (GEUPE), localizada à Avenida Otacílio Negrão de Lima, 8000, bairro Braúnas - 
BH/MG, atendendo aos critérios dos itens 6 e 7. 
 
8. DO RESULTADO FINAL E DA HOMOLOGAÇÃO  
 
8.1. Estando regular, o processo será homologado pela presidência da Fundação de Parques 
Municipais e Zoobotânica (FPMZB).  
8.2. A homologação do resultado do Chamamento Público será publicada no Diário Oficial do 
Município - DOM.  
 
9. DA AUTORIZAÇÃO DE USO  
 
9.1. Os selecionados serão convocados pela FPMZB a fazer o processo de Autorização de 
Eventos em parques.  
9.2. Na data fixada pela FPMZB, os selecionados, para que recebam a Autorização de Eventos 
da FPMZB, deverão apresentar os seguintes documentos:  
a) Autorização do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 
(IEPHA);  
b) Cadastro para Realização de Eventos nos Parques Municipais e Zoobotânica e 
c) Requerimento para Eventos nos Parques Municipais e Zoobotânica. 
 
10. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES  
 
10.1. Fica obrigado o selecionado a comparecer no prazo e condições estabelecidas e, no caso 
de descumprir qualquer obrigação constante do chamamento ou da Autorização de Eventos, 
perderá o direito a uso do Parque Municipal Américo Renné Giannetti para eventos noturnos no 
ano de 2019. 
10.2.  Os selecionados deverão participar de reunião com a Gerência de Uso Público e Eventos 
(GEUPE) e a Gerência de Parques Centro Sul (GPAQCS), em data a ser definida e comunicada, 
para esclarecimentos sobre a Autorização de Eventos no parque, sobre medidas de proteção do 
patrimônio ambiental e cultural e sobre questões técnicas referentes à montagem e desmontagem 
de eventos no parque.  
a) Na reunião também deverá ser analisada a necessidade de adequações no horário das 
apresentações, pois a utilização de equipamentos de som deverá se ajustar à programação do Teatro 
Francisco Nunes e do Palácio das Artes. 
10.3. Serão de inteira responsabilidade do candidato:  
a) A fidedignidade das informações constantes no Formulário de Inscrição (ANEXO I) e no 
croqui, bem como o conteúdo dos documentos enviados, eximindo-se a FPMZB de quaisquer atos 
ou fatos decorrentes de informações incorretas ou incompletas;  
b) Licenças e autorizações (ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, IEPHA 
– Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, licenciamento de eventos 
na Prefeitura de Belo Horizonte, dentre outros) quando necessárias para a realização do evento;  
c) A atualização de dados cadastrais informados para contato, inclusive após o término do 
período de inscrições, para viabilizar qualquer comunicação que se faça necessária durante o 
processo de autorização de uso; 
d)  A limpeza e a segurança de toda a área do evento; 
e) O recolhimento, ao término do evento, de todos os materiais utilizados; 
f) A recuperação de danos causados pelo evento, bem como pelos seus fornecedores e público 
à estrutura física, jardins, pisos e gramados do parque; 



 

Chamamento Público 001/2019 Página 6 

 

g) Manter a pista de caminhada livre das 6h às 18h durante todos os dias de montagem, 
desmontagem e realização do evento e 
h) Utilizar equipamentos de som de acordo com as normas estabelecidas pelo Decreto 
Municipal 9.505/2008, de modo a não incomodar o público e moradores no entorno do parque, 
também devendo ser utilizados sem atrapalhar a programação da Fundação Clóvis Salgado e do 
Teatro Francisco Nunes. 
10.4. Alterações quanto aos espaços do parque a serem utilizados, bem como a infraestrutura de 
limpeza e segurança, horários, e outras medidas necessárias para a realização do evento, serão 
objeto de acordo entre o selecionado e a FPMZB.  
10.5. Quaisquer alterações relativas ao nome do evento, aos produtores responsáveis pela sua 
realização ou à grade de programação deverão ser submetidas à prévia análise e aprovação da 
FPMZB.  
 
11. DO PAGAMENTO DE PREÇO PÚBLICO PELO USO DO PARQUE  
 
11.1. O selecionado deverá realizar o pagamento à FPMZB do preço público pelo uso do Parque, 
conforme Decreto Municipal 16.374/2016 e Portaria FPMZB 10/2018 ou sua atualização. O valor 
é calculado com base no metro quadrado (m²) total ocupado pelo evento e pelo tempo de realização 
multiplicados pelo índice vigente à data de realização do evento.  
 
12. DIREITOS E RESPONSABILIDADES  
 
12.1. Os candidatos são pessoalmente responsáveis pela promoção, organização e realização de 
todo o evento, sendo de sua responsabilidade única, exclusiva e irrestrita a observância e 
regularização de toda e qualquer questão concernente a normas técnicas, direitos autorais, 
segurança do público, licenciamento do evento, contratação de serviços e infraestrutura 
necessários para a realização do evento.  
12.2. A FPMZB e a Comissão de Seleção serão isentos de quaisquer responsabilidades, cível ou 
criminal, resultantes de falsa imputação de autoria ou titularidade das propostas, eventualmente 
apuradas, ou danos causados pelo evento ao público ou seus funcionários e fornecedores.  
 
13. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
13.1. Os prazos previstos neste chamamento iniciam e terminam em dia útil.  
a) No caso em que o prazo final de qualquer etapa coincidir com data de feriado, final de 
semana ou ponto facultativo, será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.  
13.2. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que se seguir ao da publicação.  
13.3. São de responsabilidade da Gerência de Uso Público e Eventos (GEUPE) da Fundação de 
Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) o acompanhamento, a supervisão e a fiscalização de 
todos os atos administrativos do presente chamamento.  
13.4. A FPMZB estará isenta de quaisquer obrigações trabalhistas, cíveis, tributárias, criminais 
e administrativas entre o selecionado e os demais integrantes do evento. 
13.5. Em caso de ocorrência de motivo de caso fortuito ou de força maior que impossibilite a 
disponibilização do parque nos dias e horários agendados pelos eventos selecionados, tal fato será 
imediatamente comunicado aos interessados, não podendo a FPMZB ser responsabilizada por 
quaisquer danos. Nesses casos, havendo disponibilidade de data no mesmo semestre, o evento 
poderá ser reagendado, seguindo o mesmo critério de dias disponíveis previstos neste 
chamamento.  
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13.6. Ocorrendo, por qualquer motivo, desistência ou impossibilidade de uso do parque por parte 
do selecionado, especialmente em razão do descumprimento das obrigações estabelecidas neste 
chamamento, o período para autorização de uso será destinado ao primeiro suplente que se adequar 
ao perfil do período vago, se houver, e assim sucessivamente, respeitada a ordem de sorteio. Caso 
a execução dos demais eventos classificados também não seja viabilizada, caberá à FPMZB definir 
o uso do parque nesse período.  
13.7. Caso seja selecionado número de propostas de eventos inferior ao definido neste edital, a 
FPMZB manterá aberto o agendamento ao longo do ano de 2019 até que as datas sejam ocupadas. 
Nesse caso, as propostas deverão ser entregues à Gerência de Uso Público e Eventos (GEUPE), 
atendendo aos critérios do item 7. 
13.8. O material constante das propostas classificadas não será devolvido.  
13.9. Integram o presente Chamamento:  
a) ANEXO I – Formulário de Inscrição;  
b) ANEXO II – Plano de Trabalho; 
c) ANEXO III – Mapa do Parque Municipal Américo Renné Giannetti;  
d) ANEXO IV – Declaração da Lei Complementar 123/06; 
e) ANEXO V – Declaração da Lei Federal 9.854/99; 
f)  
13.10. O presente Chamamento ficará à disposição dos interessados no Portal da PBH. 
13.11. Os casos omissos relativos a este chamamento serão resolvidos pela Comissão de Seleção, 
ficando eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir eventuais questões relativas a 
este Chamamento.  
 

 
Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2018. 

 
 
 
 

Sérgio Augusto Domingues 
Presidente  
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

 EVENTOS NOTURNOS PARA O PARQUE MUNICIPAL AMÉRICO RENNÉ 
GIANNETTI 

 
Nome do Evento: 

Primeira opção de data (realização) 
Data início: 
 

Data término: Horário inicial: Horário final: 

Dia 1 Dia 2 Dia 1 Dia 2 
    

Segunda opção de data (realização) 
Data início: 
 

Data término: Horário inicial: Horário final: 

Dia 1 Dia 2 Dia 1 Dia 2 
    

Empresa Proponente 
Razão Social: 
CNPJ: 

Responsável pelo evento 
Nome: 
E-mail: 
Telefone fixo: Celular: 
Tipo de evento: 
(   ) Social                                                                   (   ) Congresso, Seminário ou 
Encontro 
(   ) Artístico                                                              (   ) Esportivo   
(   ) Cultural                                                               (   )Educativo   

Características do evento 
Descrição do evento: 
Objetivos do evento: 
Atividades e atrações oferecidas: 
Estimativa de público: 
Descrição e quantitativo da estrutura: 
Quantidade de dias de:  
Montagem: Desmontagem: 
Área utilizada (conforme Anexo II): 
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ANEXO II 
 

PLANO DE TRABALHO PARA SELEÇÃO DE EVENTOS NOTURNOS PARA O PARQUE MUNICIPAL AMÉRICO 

RENNÉ GIANNETTI NO ANO DE 2019 

 

1. OBJETO 
Constitui escopo do presente Plano de Trabalho o processo de seleção de eventos noturnos para serem 
realizados no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, ao longo do ano de 2019.  
  

2. JUSTIFICATIVA 
O Parque Municipal Américo Renné Giannetti, também conhecido por Parque Municipal, é um parque 
muito demandado para realização de eventos por sua beleza cênica e localização privilegiada. No entanto, 
é um espaço de preservação ambiental e cultural e que demanda cuidados especiais. Diante disso, a 
FPMZB assinou em 2014 um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público que restringe 
os eventos noturnos a apenas três realizações por semestre. O referido TAC define como evento noturno 
os eventos realizados após 20h. Para atender a programação de eventos da Prefeitura de Belo Horizonte 
- PBH, ficam reservadas 2 datas no primeiro semestre de 2019 e 1 data no segundo semestre de 2019. 
Para tornar mais transparente o processo de agendamento, a FPMZB lança o presente Chamamento 
Público para selecionar os eventos noturnos, não promovidos pela PBH, que serão realizados no Parque 
Municipal Américo Renné Giannetti em 2019. 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
a) Selecionar eventos noturnos para o Parque Municipal Américo Renné Giannetti para o ano de 

2019, sendo um evento para o primeiro semestre e dois eventos para o segundo semestre. 
b) Tornar transparente e democrático o processo de seleção dos eventos noturnos para o Parque 

Municipal Américo Renné Giannetti. 
 

4. NÚMERO DE EVENTOS SELECIONADOS 
Será selecionado um evento noturno para o primeiro semestre de 2019 e dois eventos noturnos para o 
segundo semestre de 2019.  
 

5. INSCRIÇÃO 

As propostas serão recebidas a partir da data de publicação deste edital até o início da Sessão de 
abertura dos envelopes, na Avenida Getúlio Vargas, 1245 - 10º andar - Savassi – Belo 
Horizonte/MG. 
Cada candidato poderá inscrever somente 01 (uma) proposta para todo o ano de 2019. Propostas 

apresentadas por empresas diferentes, mas que possuam dentre seu quadro societário um ou mais sócios 

comuns, serão consideradas como proposta de um mesmo candidato e serão desclassificadas. 

 

6. PROPOSTA  

No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar a seguinte documentação:   

a) Formulário de Inscrição conforme ANEXO I;  

b) Croqui do evento, que esclareça tipo, tamanho, quantidade e localização de toda infraestrutura 

que será montada; 

c) Plano de Mitigação dos Impactos Ambientais do Evento; 

d) Documentação:  

• Cópia do ato constitutivo (estatuto ou contrato social) devidamente registrado;  

• Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;  
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• Cópia de documento que demonstre quem são os responsáveis pela administração e 

representação do interessado (contrato social, atas de eleição da diretoria, procurações 

por instrumento público ou por instrumento particular com firma reconhecida); 

• O Microempreendedor Individual deverá apresentar Certificado da Condição de MEI 

comprovando atividade compatível com o objeto do presente edital;  

• Cópia da Carteira de Identidade e do CPF do representante legal e, quando for o caso do 

procurador. 

 

7. CARACTERÍSTICAS DOS EVENTOS SELECIONADOS  

Serão selecionados eventos culturais, artísticos, esportivos, sociais, educativos ou que possuam caráter 

de congresso, seminário ou encontro, e que atendam a todos os critérios do item 6. 

As atrações e atividades oferecidas pelo evento deverão iniciar após 8h e terminar no máximo às 22h. A 

dispersão do público deverá ser realizada até 23h. 

A partir de 18h, deverá ser feito controle de entrada do público no evento. 

Deverá ser definido, em reunião posterior à conclusão do Chamamento Público com a Gerência de 

Parques Centro Sul e a Gerência de Uso Público e Eventos, formato de controle do público do evento no 

momento de fechamento do Parque Municipal Américo Renné Giannetti para visitação normal, às 18h. 

O público máximo entre 18h e 22h é de 5.000 (cinco mil) pessoas.  

No horário em que o Parque está aberto à visitação, entre 6h e 18h, não deverão ser realizadas atividades 

ou apresentações com potencial para concentrar mais do que 5.000 (cinco mil) pessoas na área do evento.  

No horário de funcionamento do Parque Municipal, das 6h às 18h, não poderá haver restrição de 

circulação dos visitantes em nenhum espaço do Parque. 

Deverá ser instalado cercamento para proteção dos jardins e áreas frágeis no entorno do espaço utilizado, 

a serem identificados pela Gerência de Parques Centro Sul. 

Após as 18h, deverá ser instalado cercamento e disponibilizada equipe de segurança para impedir que o 

público circule em áreas do Parque não utilizadas pelo evento. 

Não estão disponíveis para realização de eventos a área do Coreto e seu entorno. 

A infraestrutura a ser montada deverá ser compatível com o espaço e não causar danos ao patrimônio 

ambiental e cultural do parque. 

Os eventos poderão ser realizados às sextas-feiras, aos sábados, em datas de feriados nacionais, bem 

como no dia que antecede o feriado nacional, de fevereiro a junho de 2019, para os eventos no primeiro 

semestre, e de julho a dezembro, para os eventos no segundo semestre. É facultada a cada proponente a 

escolha de períodos com duração entre 01 (um) dia e 02 (dois) dias sequenciais. Os dois dias sequenciais 

deverão estar dentro do mesmo semestre. 

Evento com mais de um dia de realização deverá utilizar exatamente o mesmo nome em todo seu material 

promocional e na documentação do processo de licenciamento e autorização de evento, para os dois dias 

de realização. Também deverá ser totalmente realizado pelo mesmo empreendedor. Identificado que o 

evento possui características que o diferenciam entre os dois dias de realização, configurando um novo 

evento, será suspensa a Autorização de Eventos para o uso do Parque Municipal para os dois dias. 

 

8. Critérios de pontuação  

Os eventos que atenderem a todos os requisitos dos itens 6 e 7 serão classificados de acordo com as 

medidas de mitigação do impacto ambiental implementadas, conforme tabela abaixo: 
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Tópico Ação Pontuação Estratégia de implantação 

1 Inserir em toda divulgação do evento e em suas 

páginas nas mídias e redes sociais dicas de cuidado 

com o parque e/ou informações do patrimônio 

ambiental e histórico do parque e/ou mensagens 

de mobilização e sensibilização quanto à 

preservação ambiental. 

1 Informar os meios de 

divulgação que serão utilizados. 

Informar os temas de 

sensibilização que serão 

abordados. 

 

2 Realizar no evento atividades de educação 

ambiental gratuitas para o público. 

 

1 Descrever as atividades de 

educação ambiental que serão 

oferecidas, bem como o 

público-alvo. 

3 Incentivar o uso de meios de transporte coletivos e 

solidários para reduzir o número de veículos 

utilizados. 

1 Informar os meios de 

divulgação que serão utilizados. 

Informar a estratégia de 

sensibilização quanto ao uso de 

transporte coletivo e solidário 

4 Utilizar materiais reciclados ou recicláveis, e com 

origem certificada, de acordo com padrões 

reconhecidos de sustentabilidade 

1 Informar em quais materiais 

e/ou estruturas serão utilizados 

materiais reciclados ou 

recicláveis. 

5 Não utilizar materiais descartáveis na distribuição 

de alimentos e bebidas 

1 Informar solução que será 

utilizada para substituição de 

materiais descartáveis 

6 Realizar separação de todo o lixo gerado durante o 

evento e sua destinação para projetos de 

reciclagem e/ou reuso 

1 Informar plano de coleta e 

destinação dos resíduos 

gerados no evento, detalhando 

tipo e quantidade de lixeiras e 

containers, e instituição 

responsável pela 

reciclagem/reuso de cada tipo 

de resíduo gerado.  

7 Montar Central de Triagem de Resíduos visível ao 

público que poderá conhecer e acompanhar o 

processo 

1 Incluir no croqui do evento a 

estrutura da Central de Triagem 

e informar como será seu 

funcionamento. 

8 Distribuir bota-bitucas em toda área do evento 1 Informar formato e quantidade 

a serem utilizados no evento 
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9 Plantar mudas em áreas especiais, como outros 

parques municipais, para compensar a emissão de 

gases de efeito estufa 

1 Informar quantidade e local do 

plantio. (Deverá atender aos 

critérios da Deliberação 

Normativa 69/2010 da 

Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente) 

O promotor deverá enviar o Plano de Mitigação dos Impactos Ambientais do Evento, indicando cada 

tópico da tabela acima que será atendido, bem como as estratégias e ferramentas que serão utilizadas 

para implantação de cada ação, conforme solicitado na referida tabela. Os eventos serão classificados de 

acordo com a maior pontuação obtida.  

Para comprovar o atendimento aos tópicos do Plano de Mitigação, o promotor deverá enviar à Gerência 

de Uso Público e Eventos da FPMZB, com antecedência mínima de 30 dias ao evento, preferencialmente 

em meio digital: 

• Um exemplar de cada material impresso utilizado para divulgação do evento; 

• Release do evento; 

• Endereço eletrônico de todas as páginas oficiais de divulgação do evento; 

• Cópia do certificado de origem dos materiais reciclados ou recicláveis utilizados  

• Termo de parceria ou contrato com instituições que desenvolverão as ações de plantio, 

reciclagem, ou outras das ações previstas no Plano. 

Durante a realização do evento, será verificado por funcionários da FPMZB, com o uso de registro 

fotográfico e filmagem, se todas as ações descritas no Plano de Mitigação dos Impactos Ambientais do 

Evento foram implementadas. O descumprimento pelo promotor do evento das condições ajustadas com 

a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica impede a concessão de licenciamento para o mesmo 

promotor ou para o mesmo evento, pelo prazo de 2 (dois) anos. 

 

9. OBRIGAÇÕES DOS PROMOTORES DOS EVENTOS SELECIONADOS 

Os promotores dos eventos selecionados serão responsáveis pela promoção, organização e realização de 

todo o evento, sendo de sua responsabilidade única, exclusiva e irrestrita a observância e regularização 

de toda e qualquer questão concernente a normas técnicas, direitos autorais, segurança do público, 

licenciamento do evento, contratação de serviços e infraestrutura necessários para a realização do 

evento. 

Os eventos deverão atender as definições previstas nos Decreto Municipal nº 16.374/2016 e Portaria 

FPMZB nº 10/2018. 

 

10. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE E DA SELEÇÃO  

O processo de seleção das propostas se dará de acordo com os critérios:  

a) Adequação aos itens 6 e 7 deste Plano de Trabalho 

b) Plano de Mitigação dos Impactos Ambientais do Evento, conforme item 8 

c) Clareza e objetividade das informações contidas na proposta 

d) Adequação ao espaço físico do Parque Municipal Américo Renné Giannetti 

A ausência de qualquer documentação prevista no item 6 acarretará na imediata desclassificação do 

proponente.  

Os eventos serão classificados de acordo com a maior pontuação obtida, conforme Plano de Mitigação 

dos Impactos Ambientais do Evento, previsto no item 8. Havendo empate será realizado sorteio. Caso o 
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número de propostas classificadas seja maior que o número de eventos que serão selecionados, os que 

estiverem além do número de eventos possíveis, comporão lista de espera que será acionada caso haja 

disponibilidade de novas datas. 

Caso as duas propostas do segundo semestre solicitem a mesma data, a escolha do evento será feita 

através de sorteio entre as duas propostas. Ao evento não sorteado será dada a opção de escolha de outra 

data no mesmo semestre. 

Caso seja selecionado número de propostas de eventos inferior ao definido neste Plano de Trabalho, a 

FPMZB manterá aberto o agendamento ao longo de 2019 até que as datas sejam ocupadas. Nesse caso, 

as propostas deverão ser entregues à Gerência de Uso Público e Eventos, atendendo aos critérios do item 

6, 7 e 8. 

 

 
ANEXO III 

 
PLANTA DO PARQUE MUNICIPAL AMÉRICO RENNÉ GIANNETTI 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 123/2006 
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Declaramos, sob as penas da lei, que a licitante ______________________ é beneficiária da Lei 
Complementar 123/2006, na condição de _____________ (EPP – Empresa de Pequeno Porte/ ME 
– Micro-empresa ou Cooperativa – Lei 11.488/2007) considerando os valores da receita bruta e o 
atendimento aos requisitos previstos na Lei supracitada. 
 
Atestamos para os devidos fins, que a licitante não se encontra enquadrada em nenhuma das 
hipóteses, que veda a concessão do tratamento jurídico diferenciado, previstas nos incisos I a X do 
§ 4º do art. 3º da Lei 123/2006: 
 
a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 
exterior; 
c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 
empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde 
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 
d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 
beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 
trata o inciso II do caput deste artigo; 
e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput 
deste artigo; 
f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
g) que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 
corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento 
mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 
i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 
jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 
j) constituída sob a forma de sociedade por ações. 
Temos ciência da nossa obrigação de comunicar a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica 
quaisquer fatos supervenientes que alterem a situação de nossa empresa. 
 

 
_________________________, ______ de ____________________ de 20______. 

 
 
 

 
Nome da empresa licitante 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
 
 

 

ANEXO V  

DECLARAÇÃO DA LEI FEDERAL 9.854/99 
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REF.:  CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2019 
 
 
(razão social da empresa), inscrita no CNPJ nº ___________________________, por intermédio 
de seu representante legal o (a) Sr. (a)___________________________, portador da Carteira de 
Identidade nº_____________________ e do CPF nº ____________________________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (       ). 
 
 
 
 

Belo Horizonte, ________ de __________________________ de 20______. 
 
 
 
 
 

Nome da empresa licitante 
Assinatura do responsável legal da empresa licitante 

 
 
 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 


