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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Chamamento Público FPMZB 004/2017 - Credenciamento de parceiros para realização do 31º 

Fantástico Mundo da Criança/2017 

 

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 

8.666/93, o Decreto Municipal 10.710/01, informa que será realizado Credenciamento de parceiros para 

divulgação e execução do evento 31º Fantástico Mundo da Criança/2017, conforme diretrizes a 

seguir: 

 

1- O presente edital refere-se Credenciamento de parceiros para realização 31º Fantástico Mundo da 

Criança/2017 que ocorrerá entre os dias 12/10/2017 a 15/10/2017 no Parque Municipal das 

Mangabeiras, de 09:00 às 17:00. 

1.1 O 31º Fantástico Mundo da Criança será realizado no interior do Parque das Mangabeiras, na 

área da Praça das Águas, Teatro de Arena e Parque Esportivo.  

1.2 O evento terá como tema “O Parque é uma grande escola” reforçando o objetivo de levar à 

população, de forma lúdica, conhecimentos variados. 

 

2- Poderão se credenciar pessoas jurídicas que se interessem em estabelecer parceria com a FPMZB 

para realização do 31º Fantástico Mundo da Criança/2017, disponibilizando todos os bens e/ou 

serviços descritos no item 6 do Termo de Referência anexo. 

2.1 Como contrapartida a FPMZB permitirá que o credenciado utilize o nome: “Fantástico Mundo 

da Criança” nas mídias de divulgação do evento, bem como divulgue a marca de apoiadores na área 

no evento e comercialize produtos de alimentação e bebida. 

2.2 As descrições previstas no Termo de Referência são diretrizes e servem apenas como parâmetro 

para execução do evento. 

2.3 Qualquer alteração na descrição e/ou quantitativo deverá ser submetida à prévia aprovação de 

equipe técnica da FPMZB 

2.4 Qualquer proposta não prevista no Termo de Referência deverá ser submetida à prévia aprovação 

de equipe técnica da FMZB, desde que não contrarie os objetivos do evento. 

 

3- A inscrição para o credenciamento ocorrerá desde a publicação do edital até o dia e hora da sessão 

pública de credenciamento. 

3.1 A sessão pública para o credenciamento ocorrerá no dia 10/10/2017, às 9:30 horas, no 10º andar 

localizado na Avenida Getúlio Vargas, 1.245, 3º andar, Savassi, Belo Horizonte - MG. 

 

4- Para inscrição, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos em envelope lacrado: 

4.1 Cópia do cartão de CNPJ  

4.2 Certidão de regularidade dos tributos federais e Certidão Negativa de Inscrição em Dívida Ativa 

da União expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

4.3 Certidão de regularidade dos tributos estaduais expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda 

(Certidão de regularidade com a dívida ativa de tributos estaduais); 

4.4 Certidão(ões) de regularidade de todos os tributos municipais, do domicílio do licitante; 

 

5 – Os parceiros poderão divulgar suas marcas na área do evento fazendo referência a esta parceria. 

5.1  A divulgação poderá ocorrer em todo e qualquer meio de comunicação. 

5.2 Toda e qualquer divulgação deverá ser previamente submetida à Assessoria de Comunicação da 

FPMZB para aprovação. 

5.3  A FPMZB delimitará os espaços a serem utilizados por faixas, banners e outros. 

5.4 A publicidade deve ter referências voltadas à educação ambiental e ao público infanto-juvenil. 

 

6 – Os parceiros poderão explorar serviços de alimentação (no modelo de food truck) e bebidas (água, 

suco, refrigerante, chopp, cerveja) durante o evento, dentro dos limites previamente estabelecidos pela 
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equipe técnica da FPMZB. Os serviços deverão ser locados na Praça das Águas e Parque Esportivo, e na 

via que faz a ligação entre estes dois locais.  

 6.1 O parceiro será responsável pelo licenciamento, no que couber, para a atividade de 

comercialização de alimentos e bebidas. 

 

7 - Todas as atividades de entretenimento realizadas por meio desta parceria para realização do 31º 

Fantástico Mundo da Criança serão inteiramente gratuitas ao público em geral.  

 

8 – O objetivo primeiro deste chamamento é obter parceria para disponibilização de todos os itens 

previstos no item 6 do Termo de Referência, Anexo I.  

8.1 Os interessados em participar desse Credenciamento se comprometem a disponibilizar todos os 

itens previstos no item 6 do Termo de Referência. 

8.2 Inequivocamente o Credenciamento de apenas um interessado implica que somente este poderá 

divulgar sua marca como realizadora do evento em conjunto com a FPMZB, bem como associar-se a 

outras marcas e divulgá-las como apoiadoras do evento. Também somente este poderá oferecer 

serviços de alimentação e bebida. 

8.3 Na hipótese de haver mais de uma empresa interessada no credenciamento, será concedido prazo 

de 30 minutos, após as inscrições, para que as empresas façam acordo sobre os itens do Termo de 

Referência, manifestando cada uma qual obrigação e serviço assumirá, o que constará em ata. 

8.4 Findo o prazo do item anterior, constando-se a impossibilidade de acordo entre as empresas, será 

realizado sorteio de item a item, para definição da obrigação a ser assumida por cada inscrito. 

8.4.1 Todos os inscritos participarão do sorteio de todos os itens podendo assumir a obrigação 

relativa a mais de um item. 

8.4.2 O Presidente da Comissão Permanente de Licitação iniciará o sorteio, item a item, seguindo a 

disposição do item 6 do temo de referência. Cada inscrito assumirá a obrigação em fornecer o 

material/serviço correspondente ao item que lhe foi sorteado. O sorteio seguirá em rodadas dentre os 

inscritos até que não reste mais nenhum item. 

8.5 Após o sorteio dos itens todos os inscritos serão convidados a ofertar atividades e serviços 

previstos no item 7 do Termo de Referência. 

 

9- Ao final, a FPMZB emitirá Termo de Autorização para todos credenciados, no qual constará os itens 

assumidos para a realização do evento e a utilização do Nome: “31º Fantástico Mundo da Criança”.  

 

10- A FPMZB se compromete a buscar atividades e atrações a serem disponibilizadas gratuitamente aos 

visitantes do parque durante o período de 12 a 15/10/2017. 

10.1 Todos os interessados em disponibilizar atividades e atrações voluntárias captadas pela FPMZB 

integrarão as mídias do evento a título de apoiadoras. 

 

11 - É facultada a Comissão de Licitação promover diligências com vistas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar na realização da sessão pública do chamamento. 

 

12- Os casos omissos, contraditórios ou divergentes serão decididos pela Comissão de Licitação ou pela 

autoridade superior, levando-se sempre em conta a lei e os princípios de Direito Administrativo. 

 

Belo Horizonte, _____ de __________________________ de 2017. 

 

 

Sérgio Augusto Domingues  

Presidente da FPMZB 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA O 

EVENTO FANTÁSTICO MUNDO DA CRIANÇA – 31 ANOS 

 

1. OBJETO 

Constitui escopo do presente Termo de Referência (TR) a descrição de serviços a serem fornecidos para 

o evento 31º Fantástico Mundo da Criança 2017, que será realizado no Parque das Mangabeiras entre 

os dias 12 e 15/10/2017 das 09:00hs às 17:00hs. 

O Fantástico Mundo da Criança é um evento destinado ao público infanto-juvenil, na semana do Dia das 

Crianças, do Município de Belo Horizonte no qual há a realização de diversas atividades culturais, de 

lazer, de valorização ao meio ambiente, entre outras. Essas atividades ocorrem de forma gratuita para 

todos os visitantes do parque. 

Tradicionalmente a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) estabelece diversas 

parcerias que se disponibilizam gratuitamente a levar atividades para o público do evento, cabendo à 

Fundação a atribuição de disponibilizar infraestrutura de suporte. 

Em 2017, optamos por realizar credenciamento para que empresa(s) amiga(s) das crianças utilizem o 

nome: Fantástico Mundo da Criança e cooperem com a FPMZB por meio de: 

A – OBRIGATÓRIO - DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS: 

a.1 Confecção e instalação de Banner Pórtico; 

a.2 Confecção e instalação Banners comum; 

a.3 Banheiros químicos; 

a.4 Fornecimento de almoço para funcionários, produtores e executores com jornada de 8h de trabalho; 

a.5 Fornecimento de lanche para funcionários, produtores e executores; 

a.6 Fornecimento de copo de água; 

a.7 Sonorização; 

a.8 Ambulância; 

a.9 Lona de circo; 

B – DESEJÁVEL - ATIVIDADES E SERVIÇOS A SEREM DISPONIBILIZADOS: atrações 

culturais e recreativas infanto-juvenis, serviços de alimentação, serviços de bebida. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O Fantástico Mundo da Criança é um evento consolidado em Belo Horizonte. O Parque das 

Mangabeiras, normalmente muito procurado pelas famílias para descanso e lazer aos fins de semana, no 

Dia das Crianças se torna mais ainda o local de referência para a população de Belo Horizonte se 

divertir com as crianças.  Mesmo quando não há divulgação das atividades ou uma grande programação, 

o parque fica lotado de visitantes que já conhecem o evento e vão ao parque em busca de atrações para 
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crianças. Daí a necessidade de produzir atividades que correspondam às expectativas do público que 

tradicionalmente frequentam o Parque Municipal das Mangabeiras nesta época. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Oferecer opções de cultura, lazer, recreação e educação ambiental à população da RMBH 

● Estimular a frequência do público ao parque, garantindo a apropriação, valorização e preservação do 

espaço; 

● Valorizar e fortalecer a cultura; 

● Resgatar brincadeiras, brinquedos, jogos, canções e danças de roda; 

● Aproximar afetivamente crianças e adultos;  

● Fortalecer valores, como cooperação, respeito, justiça, solidariedade, autoestima. 

 

 

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

4.1  As empresas parceiras deverão arcar com os preços unitários e total, incluindo todos os 

custos/despesas diretas e indiretas, tais como impostos, tributos incidentes, encargos contratuais, 

previdenciários, trabalhistas, comerciais, taxa de administração, incluindo também mão de obra, 

equipamentos e materiais a serem empregados, montagem e desmontagem, seguros, embalagens, fretes 

e quaisquer outros ônus necessários ao fiel cumprimento do objetivo. 

4.2  A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica não se responsabilizará por perdas e danos nos 

materiais ou equipamentos dos parceiros. 

4.3  As empresas parceiras serão responsáveis por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos, que vier 

causar à FPMZB ou a terceiros, tendo como agente o parceiro, na pessoa de preposto ou estranhos, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela FPMZB.   

4.4 As empresas parceiras serão responsáveis como única empregadora pelos salários, encargos 

sociais, previdenciários, securitários, insalubridade, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou 

venham a incidir sobre os empregados necessário à execução do evento, bem como sobre a prestação do 

serviço e fornecimento dos materiais. 

4.5 As empresas parceiras deverão atender às definições da Fundação de Parques Municipais e 

Zoobotânica quanto aos lugares estabelecidos para montagem dos equipamentos e deverá fornecer toda 

a infraestrutura necessária para seu efetivo funcionamento. 

4.6   Toda montagem/desmontagem da infraestrutura deverá seguir as diretrizes da Fundação de 

Parques Municipais e Zoobotânica. 

4.7  A desmontagem e retirada da infraestrutura ficará sob a responsabilidade das empresas parceiras. 

 

5. DAS RESPONSABILIDADES  

5.1  À Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica caberá: 

a) planejar, realizar, coordenar e acompanhar o evento 31º Fantástico Mundo da Criança; 

b) estabelecer a programação; 

c) definir locais e horários de montagem e desmontagem não especificados no Termo de Referência; 

d) promover a divulgação do evento, inclusive para a mídia;  

e) solicitar policiamento durante os dias do evento, não se responsabilizando por perdas e danos nos 

materiais ou equipamentos das empresas parceiras; 

f) determinar os espaços a serem utilizados para a prestação dos serviços e instalação de materiais e 

equipamentos; 
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g) prestar esclarecimentos que se fizerem necessários às empresas parceiras; 

h) se responsabilizar pelo licenciamento do evento na Prefeitura de Belo Horizonte. 

5.2 Ao(s) Parceiro(s) caberá(ão): 

a) garantir a perfeita execução/entrega dos serviços/produtos, de acordo com as informações descritas 

no Termo de Referência; 

b) arcar com toda despesa referente à execução/entrega dos serviços/produtos; 

c) atender às definições da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica quanto aos lugares, dias e 

horários estabelecidos para montagem e desmontagem dos equipamentos, fornecer toda a infraestrutura 

necessária para o seu efetivo funcionamento. 

d) disponibilizar materiais em dias, quantidades e horários estabelecidos pela FPMZB. 

e) atender às exigências sanitárias e de licença para comercialização de alimentos e bebidas. 

 

6. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS: 

6.1 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNER PÓRTICO - Quantidade - 01 

Produção de banner (11m x 1m), em policromia, em lona especial fosca ou semifosca, com impressão 

ecológica em látex, inclusive acabamento com ilhoses, para afixação em estruturas de Q30, com serviço 

de instalação e retirada incluído. O layout será fornecido pela Assessoria de Comunicação da Fundação 

de Parques Municipais e Zoobotânica. O banner deverá estar instalado no Parque das Mangabeiras com 

até um dia de antecedência ao dia previsto para início do evento e retirado um dia após. 

6.2 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNER COMUM - Quantidade - 08 

Produção de banner (1,20m X 90cm), em policromia, em lona especial fosca ou semifosca, com 

impressão ecológica em látex, inclusive acabamento com bastão e cordão, para serem pendurados em 

tripés. O layout será fornecido pela Assessoria de Comunicação da Fundação de Parques Municipais e 

Zoobotânica. Os banners deverão ser entregues no Parque das Mangabeiras até o dia 10/10/2017.   

6.3 BANHEIROS QUÍMICOS 

Sanitário químico em polietileno, com manutenção e material de limpeza, inclusive papel higiênico, 16 

(dezesseis) por dia, sendo 08 (oito) masculinos e 08 (oito) femininos, nos dias 12 e 15/10/2017. 

 

Sanitário químico em polietileno, para portadores de necessidades especiais, com manutenção e material 

de limpeza, inclusive papel higiênico, 02 (dois) por dia, sendo 01 (hum) masculino e 01 (hum) feminino 

nos dias 12 e 15/10/2017. 

 

6.4 FORNECIMENTO DE ALMOÇO  

Quantidade Total – 100 refeições. Marmitex grande (em embalagem de alumínio) com arroz, feijão, 

batata cozida, uma carne (com três opções em todos os dias – bife de boi, bife de porco ou filé de peixe), 

dois tipos de salada; lata de Refrigerante, de 350 ml, entregue gelado. As refeições deverão ser 

entregues no Parque das Mangabeiras, até as 11:00hs nos dias a serem determinados pela FPMZB. 

 

6.5 FORNECIMENTO DE LANCHE  

Quantidade Total – 600 lanches. Sanduíche de pão francês ou pão doce 50g, com presunto e 

mussarela, acondicionado em embalagem térmica; lata de refrigerante de primeira qualidade de 350 ml, 
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entregue gelado. Os lanches deverão ser entregues no Parque das Mangabeiras nos dias, horário e 

quantidades a serem determinados pela FPMZB. 

 

6.6 FORNECIMENTO DE ÁGUA 

Fornecimento de 1.500 copos de água mineral. As caixas deverão ser entregues no Parque das 

Mangabeiras até o dia 11/10/2017 e devem estar dentro do prazo de validade. 

 

6.7 SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE  

Som de médio porte (mixer 24 canais digitais), além de 5 microfones auriculares, disponível para os 

dias 12 a 15/10/17. 

 01 (uma) mesa de 24 canais digital e 08 vias; 

 02 (dois) equalizadores gráficos 1/3 de oitava (02 canais cada), com conector 

XLR importados; 

 01 (um) multiefeitos digitais com conectores XLR importados; 

 02 (dois) quadra compressores com conectores XLR importados; 

 02 (dois) quadra gates com conectores XLR importados; 

 01 (um) crossover (02 canais), com processamento e limiters, digital, com 

XRLs, importado; 

 02 (dois) CD players; 

 02 (duas) caixas de subgraves duplas com falantes de 18", mínimo 2.400 Wats 

cada falante; 

 02 (duas) caixas line array (FLY) com software de alinhamento de sistema; 

 04 (quatro) amplificadores de potência stereo (02 canais), mínimo 5.000 Watts 

RMS cada; 

 03 (três) equalizadores gráficos 1/3 de oitava (02 canais cada), c/ conector XLR 

importados (vias palco); 

 06 (seis) monitores de retorno importados, com 2x12" + driver; 

 01 (uma) caixa para side de bateria; 

 03 (três) amplificadores de potência mínima 2.000 Watts RMS cada (vias 

palco); 

 01 (um) amp. p/ baixo importado c/ 02 caixas (4x10+2x15) importadas; 

 01 (um) amp. p/ guitarra Valvulado integral 100 Watts RMS importado; 

 01 (um) amp. p/ guitarra transistorizado importado de 120 Watts RMS, (2x12"); 

 05 (cinco) microfones específicos importados; 

 05 (cinco) pedestais e garras; 

 02 (dois) microfones s/ fio UHF, true diversity, importados; 

 08 (oito) Direct Box Ativos importados; 

 02 (duas) caixas acústicas two way p/ sonorização ambiente; 

 01 extintor de incêndio pó químico; 

 01 Bateria completa com peles hidráulicas; 

 equipe técnica suficiente para operar o equipamento de som; 

 10 microfones auriculares; 

 08 caixas acústicas para espalhar pelo parque com pedestais. 

 

Está incluído o serviço de instalação, manutenção, operacionalização e retirada. Todo o equipamento 

deverá estar instalado, em condições de uso e testado com duas horas de antecedência ao horário 

previsto para início do evento, de acordo com as diretrizes da FPMZB. 

6.8  AMBULÂNCIA 

Disponibilização de Ambulância UTI (conforme Portaria GM/MS n.º 2048, de 5 de novembro de 2002), 

com desfibrilador, medicamentos e o serviço especializado de profissionais capacitados, das 9h às 17h, 

nos dias 12 e 15/10/17. 
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6.9 LONA DE CIRCO 

Locação de cobertura modelo circo, redonda, de 30 metros de diâmetro, com um mastro central e saias 

laterais para o teatro de arena. Incluído serviço de instalação e retirada. Todo o equipamento deverá 

estar instalado e em condições de uso com um dia de antecedência ao dia previsto para início do evento.  

Período 12 a 15/10/2017. 

 

 

7 ATIVIDADES E SERVIÇOS DESEJÁVEIS A SEREM DISPONIBILIZADOS:  

7.1. Atrações infanto-juvenis tais como shows, apresentações teatrais, cortejos, atividades circenses, 

exposições ambientais e culturais, práticas esportivas, oficinas educativas.  

7.2. Serviços de alimentação: comercialização em formato de food truck, com lanches e refeições de 

preparo rápido, que consiga atender o grande fluxo de visitantes. 

7.3. Serviços de bebida: comercialização de água, refrigerante, chopp, cerveja, sem utilização de 

vasilhames de vidro. 

 


