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O Município de Belo Horizonte, CNPJ 18.715.383/0001-40, doravante denominado CONTRATANTE, 

neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Cidadania, e a empresa EVENTOS GOV, PRODUÇÕES E TECNOLOGIAS EIRELI,  CNPJ 08.856.095/0001-

51, doravante denominada CONTRATADA, estabelecida no Setor de Rádio e Televisão Norte, nº 124, 

Asa Norte, CEP 70.719-903, Brasília/DF, representada por Rita de Cássia Ganem Siqueira, CPF nº 

874.817.901-91, celebram o presente contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 029/2021, 

Processo Administrativo nº 04.000.752/21-84, e em conformidade com os Decretos Municipais nº 

12.436/06, nº 17.317/2020 e nº 15.113/13 e com as Leis Federais n° 8.666/93 e nº 10.520/02, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço referente à estruturação e realização 
da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, conforme anexos deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA(S) DOTAÇÃO(ÇÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 

As despesas decorrentes da prestação dos serviços serão acobertadas pelas seguintes dotações 
orçamentárias: 

1011.1100.08.244.113.2334.0003.339039.22.00.00 
1011.1100.08.244.113.2334.0003.339039.22.00.40 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR  

O presente contrato tem valor global de R$135.000,00 (centro e trinta e cinco mil reais). 

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA  

O presente contrato terá vigência até 31/12/2021, contada a partir da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

5.2. Entregar a prestação de serviço de acordo com o estabelecido neste Contrato, bem como com 
as especificações e demais obrigações constantes no Anexo I. 

5.3. Responder por todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre a prestação de 
serviços.  

5.4. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiro, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a seu 
serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo 
CONTRATANTE.   
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5.5. Manter atualizada a documentação apresentada para registro no SUCAF.  
 
5.6. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 
impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à 
execução deste contrato. 
 
5.7. Apresentar, sempre que solicitada pelo CONTRATANTE, comprovação de cumprimento das 
obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis. 
 
5.8. Assegurar ao CONTRATANTE a qualidade do objeto contratado na prestação dos serviços, 
devendo prestar-lhe, sempre que necessário, as informações e os esclarecimentos devidos para o 
acompanhamento permanente dos trabalhos pelo CONTRATANTE. 
 
5.9. Responsabilizar-se completamente pela integridade, segurança e sigilo de todas as informações 
recebidas e geradas relacionadas à prestação dos serviços a serem contratados. Deverão ser 
garantidos os níveis de segurança adequados ao armazenamento e à disponibilização das 
informações, aos controles de acessos e a preservação de dados decorrentes aos serviços e objetos 
contratados. 
  
5.10. Prestar os serviços dentro das melhores práticas com garantias do melhor padrão de qualidade 
e confiabilidade, considerando-se também as normas técnicas adequadas com observância às 
legislações relacionadas vigentes.  
 
5.11. Prestar ao CONTRATANTE todas as informações e esclarecimentos necessários ao 
acompanhamento dos trabalhos, sempre que solicitado. 
 
5.12. Assegurar ao CONTRATANTE o sigilo dos trabalhos e informações, sob todos os aspectos, 
circunstâncias e eventualidades. 
 
5.13. Cumprir plenamente, os acordos dos níveis de serviços exigidos no instrumento contratual a 
ser pactuado, providenciando a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE 
quanto à execução dos serviços contratados, sem que isso implique qualquer ônus para o 
CONTRATANTE. 
   
5.14. Responsabilizar-se pela operacionalização de todos os equipamentos, periféricos e links de 
conectividade ofertados para o cumprimento do instrumento contratual a ser pactuado, mantendo-
os em pleno e perfeito funcionamento. 
 
5.15. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação vigente, bem como os itens 
deste Termo e do instrumento contratual a ser pactuado, de modo a favorecer e buscar a constante 
melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando o CONTRATANTE, de qualquer 
demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 
 
5.16. Disponibilizar trabalhadoras e trabalhadores em número compatível com o volume de serviços 
do CONTRATANTE e para, em conjunto com os seus responsáveis, exercer as atividades de 
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acompanhamento para o pleno cumprimento do instrumento contratual a ser pactuado, cabendo-
lhe ainda efetuar todos os pagamentos, inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, 
previdenciária, fiscal, seguro e quaisquer outros não mencionados em decorrência de sua condição 
de empregadora. 
 

5.16.1. Responsabilizar-se por todo e qualquer custo de seus funcionários tais como:  
deslocamento, alimentação, comunicação e outros. 
 

5.17. Reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, os trabalhos nos quais 
forem detectados defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, 
imediatamente ou no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE. 
 
5.18. Cumprir todos os prazos previstos neste Termo e seus anexos e instrumento contratual a ser 
pactuado e em outros documentos que venham a ser fixados pelo CONTRATANTE. 
 
5.19. Dirimir qualquer dúvida e prestar os esclarecimentos acerca dos assuntos relacionados à 
execução do Contrato, durante toda a sua vigência e mesmo após o seu término, sempre que 
solicitado pelo CONTRATANTE. 
 
5.20. Fornecer toda a documentação legal e técnica a ser elaborada durante o período contratual 
ao CONTRATANTE, para que este a utilize conforme melhor lhe convier, sem qualquer restrição e a 
qualquer tempo. 
 
5.21. Indicar, no ato da assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteração, um representante 
legalmente constituído, com plenos poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, 
assim como decidir acerca de questões relativas à prestação dos serviços, o qual deverá atender aos 
chamados e notificações do CONTRATANTE. 
 
5.22. Responder por todas e quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações de seus 
empregados, sendo, em quaisquer circunstâncias, considerada como exclusiva empregadora e única 
responsável por qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a arcar, em qualquer época, decorrente 
de tais ações, reivindicações ou reclamações. 
 

5.22.1 Apresentar, durante a prestação do serviço, se solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, em 
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 
 

5.23. Informar ao CONTRATANTE quaisquer ocorrências relevantes que possam alterar e/ou 
impactar nos prazos estabelecidos para execução dos serviços contratados, apresentando sugestões 
e propostas para a solução dos problemas verificados. 
 
5.24. Responder por todas as despesas diretas e indiretas relativas ao fornecimento da prestação 
de serviços CONTRATADA, que vierem a surgir durante o período de vigência contratual. 
   

5.24.1. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos, seja por culpa de qualquer de seus empregados e/ou 
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prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento 
do presente instrumento. 
 

5.25. Promover e ministrar, durante o período de vigência do contrato, todos os treinamentos 
julgados necessários, tanto às suas próprias equipes, como para as equipes do CONTRATANTE, 
conforme condições descritas neste Termo e seus anexos e instrumento contratual a ser pactuado. 
 
5.26. Responder pelos vícios, defeitos ou danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros, referente 
aos serviços contratados e prestados, assumindo integralmente as despesas que se fizerem 
necessárias para adimplemento das obrigações, devendo providenciar a imediata correção das 
deficiências, falhas ou irregularidades identificadas. 
 
5.27. Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar, por 
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto. 
 
5.28. Manter, durante todo o período de vigência contratual, todas as condições de habilitação e de 
qualificação exigidas no processo de contratação do serviço. 
 
5.29. Não transferir ou ceder as obrigações contratuais a terceiros, no todo ou em parte, sem o 
prévio consentimento formal do CONTRATANTE. 
 
5.30. Não caucionar ou utilizar o Contrato em favor de terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio 
consentimento formal do CONTRATANTE. 
 
5.31. Arcar com todos os encargos tributários, securitários, comerciais, sociais, assistenciais, fiscais, 
trabalhistas, previdenciários e sindicais, decorrentes do firmamento do Contrato. 
 
5.32. Disponibilizar, finalizado o serviço contratado, condições apropriadas para que os dados 
gerados durante o evento, possam ser entregues ao CONTRATANTE dentro do prazo pactuado. 
 
5.33. Não divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem 
executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem 
autorização prévia do CONTRATANTE, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, além do 
pagamento de eventuais indenizações por perdas e danos. 
 
5.34. Indenizar o CONTRATANTE nos casos de acesso e uso indevido a informações sigilosas ou de 
uso restrito, quando tais atos forem praticados por quem tenha sido alocado à execução do objeto 
do Contrato, desde que devidamente identificados. 
 
5.35. Indenizar o CONTRATANTE nos casos de danos ou prejuízos causados à mesma, por erros ou 
negligências na execução dos serviços. 
   
5.36. Responsabilizar-se pelo comportamento dos seus empregados e por quaisquer danos que 
estes ou seus prepostos venham porventura a ocasionar ao CONTRATANTE, ou a terceiros, durante 
a execução dos serviços. 
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5.37. Auxiliar as áreas de informática e administrativas do CONTRATANTE, nas atividades de 
planejamento e administração dos recursos, no escopo de abrangência dos serviços contratados. 
 
5.38. É dever da CONTRATADA cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 
estadual ou municipal, as normas de segurança física do CONTRATANTE. 
 
5.39. É dever da CONTRATADA cumprir estritamente todas as exigências e especificações dos 
serviços contratados, de acordo com este Termo, seus anexos e instrumento contratual a ser 
pactuado. 
  
5.40. No dia que for agendado o evento da eleição, a CONTRATADA deverá disponibilizar o serviço 
de Service Desk para suporte e dúvidas da comissão eleitoral. 
 
5.41. Dar visibilidade à identidade visual da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, fazendo 
constar a logomarca da 14ª Conferência em todas as etapas do processo e em todos os materiais a 
serem produzidos. 
 
5.42. A CONTRATADA deverá disponibilizar contas de correio eletrônico oficiais Google para os seus 
profissionais garantindo-se a disponibilidade de acesso e padronização à ferramenta padrão da PBH 
para videoconferências. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
6.1. Acompanhar e fiscalizar por meio do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS-BH) da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania Social – SMASAC a 
execução dos serviços prestados pela CONTRATADA. 
 
6.2. Pagar no vencimento a fatura apresentada pela CONTRATADA correspondente aos serviços 
prestados. 
 
6.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades 
encontradas na execução dos serviços.  

 
6.3.1. A notificação será encaminhada por e-mail ou outro meio de comunicação eficaz sendo 
que este deverá ser assinado, datado, carimbado e reenviado em até 24 (vinte e quatro) 
horas. 

 
6.4. Fiscalizar a manutenção pela CONTRATADA das condições de habilitação e qualificações 
exigidas, durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao disposto no inciso XIII do artigo 
55 da Lei nº 8.666/93. 
 
6.5. Exercer amplo e irrestrito acompanhamento, administração e fiscalização da prestação dos 
serviços, sem restringir a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA pela execução dos 
mesmos. 
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6.5.1 Exercer controle, administração e gestão do contrato a ser assinado com a CONTRATADA 
para a realização dos serviços objeto deste instrumento. 

 
6.6. Estabelecer as condições de execução contratual, com base nas disposições constantes neste 
instrumento e seus anexos. 
 
6.7. Emitir Nota de Empenho e autorizar o início da prestação dos serviços contratados, efetuando 
o pagamento dos serviços prestados na forma definida neste contrato. 
 
6.8. Zelar pela boa qualidade dos serviços prestados, bem como estimular sua eficiência, receber e 
apurar reclamações dos usuários. 
 
6.9. Responder pelos custos totais decorrentes do objeto previsto neste contrato. 
 
6.10. Propiciar à CONTRATADA as informações necessárias e instruir permanentemente a equipe 
empenhada na execução das atividades relacionadas aos aspectos e objetivos desta contratação. 
  
6.11. Informar à CONTRATADA, quando constatar ou suspeitar haver qualquer defeito nos 
serviços contratados pela mesma, solicitando a reparação ou substituição dos mesmos nos prazos 
máximos admitidos. 
 

6.11.1. Analisar, avaliar, determinar e registrar as falhas encontradas, assim como o não 
cumprimento das determinações, aplicando as multas pré-determinadas e informando à 
CONTRATADA e à Diretoria Administrativa do CONTRATANTE, para as devidas providências 
de aplicação das sanções administrativas cabíveis. 

 
6.11.2. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre quaisquer irregularidades referentes à 
execução dos serviços prestados. 
 

6.12. Controlar, monitorar e/ou auditar o processamento, mantendo um rigoroso controle acerca 
de seus trâmites administrativos, desde suas origens até seus respectivos arquivamentos. 
 
6.13. Exercer pleno apoio às equipes da CONTRATADA empenhadas na execução dos serviços, 
orientando-as quando forem constatadas situações que estejam em desacordo com as condições 
estabelecidas no instrumento contratual a ser pactuado. 
 
6.14. Deliberar sobre os casos omissos e não previstos no instrumento contratual a ser pactuado, 
observadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e/ou mediante acordo entre as partes. 
 
6.15. Aplicar as penalidades contratuais cabíveis, notificando a CONTRATADA, por escrito, quando 
da aplicação de eventuais multas. 
 
6.16. Suspender ou sustar o pagamento na hipótese de atraso injustificado na execução do objeto, 
até que a CONTRATADA retome os trabalhos, nas condições originalmente previstas. 
 
6.17. Extinguir a contratação, na forma e nos casos previstos na Lei e no Contrato. 
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6.18. Designar por meio de Portaria publicada no Diário Oficial do Município o(s) fiscal(is) do 
contrato decorrente deste objeto, que terá as seguintes responsabilidades:  
 

6.18.1. Aceitar o serviço entregue, verificando o atendimento à qualidade e às necessidades; 
 
6.18.2. Propor outros aspectos que possam esclarecer dúvidas e garantir o andamento dos 
trabalhos; 
 
6.18.3. Cumprir as demais obrigações previstas no Decreto Municipal nº 15.185, de 04 de abril 
de 2013. 

 
6.19. Disponibilizar temporariamente, por meio da PRODABEL, até 04 (quatro) contas temporárias 
Google Meet CONTRATADA pela PBH para videoconferências com gravação limitada a 250 
usuários/participantes, conforme as boas práticas e padrões já estabelecidos com a Google. Essas 
contas ficarão disponíveis no prazo de 30 dias contados a partir da data final de encerramento do 
evento, sendo excluídas após esse prazo com os seus conteúdos. 
 
6.20. Orientar e dar apoio remoto ao administrador da videoconferência da CONTRATADA, por meio 
da PRODABEL, no uso dos recursos Google Meet para transmissão ao vivo com o uso do Youtube, 
via Open Broadcaster Software-OBS Studio, incluindo orientações técnicas de segurança e acesso 
das transmissões ao vivo. 
 
6.21. A PRODABEL prestará atendimento de manutenção dos desktops de patrimônio da PBH via 
abertura de chamados no SDM - Service Desk Manager. 
 
6.22. A PRODABEL prestará suporte remoto para acesso à Internet aos usuários da PBH com conexão 
à Rede Municipal de Informática - RMI via abertura de chamados no SDM - Service Desk Manager. 
 
6.23. Em caso de indisponibilidade das ferramentas Google a serem utilizadas, via contrato da PBH, 
a PRODABEL irá acionar o serviço de suporte Google por meio de abertura de chamado emergencial. 
 
6.24. A PRODABEL irá extrair e enviar ao CMAS-BH os relatórios do Google Meet de acessos e das 
participações nas reuniões e videoconferências, conforme padrão Google. 
 
6.25. A CONTRATADA deverá cadastrar o seu canal no Youtube utilizando-se uma conta Google 
Meet cedida pela PRODABEL para permitir as configurações e retransmissões (espelhamento) das 
videoconferências Meet quando a quantidade de participantes planejados for exceder a 250 
usuários. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
7.1. Os documentos fiscais deverão ser atestados pelo fiscal do contrato após a execução dos 
serviços. 
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7.2. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do adimplemento, pela 
Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Cidadania e Cidadania, relativo ao serviço prestado. 
 
7.3. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços 
realizada e o período da execução. 
 
7.4. A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme legislação vigente. 
 
7.5. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento será 
contado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
8.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência 
da CONTRATADA, sujeitando-a às seguintes penalidades: 

 
8.1.1. advertência; 

 
8.1.2. multas nos seguintes percentuais: 

 
a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na 

entrega de produto, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de 
atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, 
quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no 
documento fiscal; 
 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento 
equivalente, em caso de recusa do infrator em aceitá-lo ou retirá-lo; 

 
c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação na hipótese 

de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito 
normativo ou as obrigações assumidas; 

 
d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação quando 

houver descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações 
assumidas; 
 

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for 
descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo 
com as especificações, condições e qualidade CONTRATADAs e/ou com vício, 
irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se 
destina; 
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8.1.3. impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do SUCAF 
– Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte nos termos do 
art. 7º da Lei nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Municipal nº 17.317/2020; 
 
8.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso IV 
do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
8.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pela Diretoria Administrativa da SMSAC. 

 
8.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do pagamento 
imediatamente subsequente à sua aplicação. 
 

8.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Subsecretário Municipal 
competente. 

 
8.4. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário Municipal 
competente. 

 
8.5. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e 
contratar será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
8.6. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a 
defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 
8.7. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para 
apresentação de recurso. 
 
8.8. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 
separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a CONTRATADA da plena execução do 
objeto contratado. 

 
8.8.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os prazos 
para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

 
8.9. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução 
total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse 
público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 
 
CLÁUSULA NONA: DA EXTINÇÃO/RESCISÃO 
 
9.1. O presente contrato extinguir-se-á ao seu término, sem necessidade de qualquer notificação 
ou interpelação ou judicial ou extrajudicial, podendo, no entanto, ser rescindido a qualquer tempo.  
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9.2. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na legislação, desde que 
formalmente motivado nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, bem 
como nas hipóteses de a CONTRATADA: 

 
9.2.1. infringir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato; 
 
9.2.2. entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se; 
 
9.2.3. transferir ou ceder o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte; 
 
9.2.4. recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução deste 
contrato, insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo; 
 
9.2.5. deixar de executar o serviço, abandonando-o ou suspendendo-o por mais de 2 (dois) 
dias seguidos, salvo por motivo de força maior, desde que haja comunicação prévia e 
imediata ao CONTRATANTE; 
 
9.2.6. deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, 
tributárias e sociais; 
 
9.2.7. ser declarada inidônea e/ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou contratar 
com a Administração Municipal; 
 
9.2.8. subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto contratado, exceto na 
hipótese de serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que 
expressamente autorizada pelo CONTRATANTE, mantida em qualquer caso a integral 
responsabilidade da CONTRATADA; 
 
9.2.9. associar-se com outrem, bem como realizar fusão, cisão ou incorporação ou 
integralização de capital, salvo com expressa autorização do CONTRATANTE; 
 
9.2.10. nos casos em que a CONTRATADA estiver envolvida em casos de corrupção, nos 
termos da Lei Federal nº 12.846/2013. 

 
9.3.  A rescisão do contrato poderá ser: 

 
9.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados no 
subitem anterior; 
 
9.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 
 
9.3.3. judicial, nos termos da legislação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO 
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Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, devidamente justificado, 
quando o interesse público assim o exigir, sem indenização à CONTRATADA, a não ser em caso de 
dano efetivo disso resultante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS 
PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS 

 
11.1. A CONTRATADA obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda 
informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de 
licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, durante 
o cumprimento do objeto descrito no presente contrato. 

 
11.2. A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes 
visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais 
e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, 
vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou 
qualquer outra forma de tratamento não previstos.  

 
11.3. A CONTRATADA deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou 
prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento 
da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo. 

 
11.4. A CONTRATADA não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a 
que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual.  

 
11.5. A CONTRATADA não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização 
escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do 
cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 
 

11.5.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados 
estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a terceiros durante o 
cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual. 
 

11.6. A CONTRATADA fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e cópias que 
contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a 
execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados da data da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de extinção do 
contrato/convênio/parceria, restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente 
previstas.  
 

11.6.1. À CONTRATADA não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados 
pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento 
do objeto deste instrumento contratual. 
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11.6.1.1. A CONTRATADA deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento 
ou posse em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo 
não haja necessidade de realizar seu tratamento. 

 
11.7. A CONTRATADA deverá notificar, imediatamente, o CONTRATANTE no caso de vazamento, 
perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  
 

11.7.1. A notificação não eximirá a CONTRATADA das obrigações e/ou sanções que possam 
incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  
 
11.7.2. A CONTRATADA que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018, durante ou após 
a execução do objeto descrito no presente instrumento contratual, fica obrigada a assumir 
total responsabilidade e ao ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, 
incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente. 

 
11.8. A CONTRATADA fica obrigada a manter preposto para comunicação com o CONTRATANTE 
para os assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018. 
 
11.9. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, 
permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, bem 
como, entre a CONTRATADA e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou 
prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018, salvo decisão judicial 
contrária. 

 
11.10. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a 
CONTRATADA a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, 
sanção, sem prejuízo de outras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. A licitante/CONTRATADA/conveniada fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados 
pessoais como nome completo e CPF de seu sócio representante nos instrumentos jurídicos 
celebrados, que serão publicados em portal de transparência com acesso livre, para fins de 
cumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). 
 
12.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 
conforme previsto nos §§1º e 2º, art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
12.3. A tolerância do CONTRATANTE com qualquer atraso ou inadimplência por parte da 
CONTRATADA, não importará de forma alguma em alteração ou novação. 
 
12.4. A CONTRATADA não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação 
financeira. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS ANEXOS 
 
Vincula-se ao presente contrato o instrumento convocatório, bem como a proposta da 
CONTRATADA, nos termos do art. 55, XI, da Lei nº 8.666/93 e são anexos ao presente instrumento 
e dele fazem parte integrante: 
 

Anexo I – Detalhamento da Prestação dos Serviços; 
Anexo II – Proposta da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO 
 
A publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município – DOM, correrá por 
conta e ônus do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, renunciando-se a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida ou pendência oriunda do presente instrumento. 
 
E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo: 
 
 
Belo Horizonte, ____ de _____________de 2021. 
 
 
 
 
 
Maíra da Cunha Pinto Colares 
Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania 
 
 
 
 
 
Rita de Cássia Ganem Siqueira 
Eventos Gov, Produções e Tecnologias Eireli 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS:      1) _______________________ 2) ________________________ 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

DETALHAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTIDADES 
 
 

1. OBJETO: 
 
Tendo em vista a realização da 14ª Conferência de Assistência Social do Município de Belo 
Horizonte, pelo Conselho Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Segurança Alimentar e Cidadania – SMASAC, conforme Ato Normativo Conjunto CMAS-
BH/SUASS nº 001, de 28 de abril de 2021, que dispõe sobre a convocação da 14ª Conferência 
Municipal de Assistência Social do Município de Belo Horizonte e dá outras providências, o 
presente termo de referência tem por objeto a realização de pregão eletrônico, visando a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços administrativos e operacionais 
para a  realização da 14ª conferência na modalidade online e à distância, estando esta 
regularmente constituída, com sede ou instalações no território nacional para atuação no 
Município de Belo Horizonte. 
 
 

2. PÚBLICO-ALVO: 
 
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS-BH), e Delegadas, Delegados, convidadas e 
convidados, observadoras e observadores participantes da 14ª Conferência Municipal de 
Assistência Social.  
 
 

3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA:  
 
Município de Belo Horizonte.  
 
 

4. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 
  
Durante a vigência do contrato, conforme datas e prazos previstos neste Anexo I: 
 
- Período previsto para preparação do evento pela CONTRATADA: Imediatamente após o 
recebimento da Nota de Empenho;  
 
- Data prevista para a realização do evento: nos dias 27 e 28 de agosto de 2021, podendo ser 
alteradas conforme a necessidade do Contratante. 
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- Data limite prevista para a entrega de todo o material pós-evento: em até 30 (trinta) dias após 
a data de encerramento do evento.  
 
 

5. FORMA DE ACESSO: 
 
Os Delegadas, Delegados, convidadas e convidados, observadoras e observadores e apoiadores, 
participantes da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social terão acesso online conforme 
orientação e indicação da contratante, por meio do Conselho Municipal de Assistência Social / 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Subsecretaria de Segurança Alimentar e Cidadania 
(SMASAC). 

 
 

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JUSTIFICATIVA: 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte - CMAS-BH, é um órgão colegiado e 
deliberativo, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil. O 
CMAS-BH foi criado em 1996, por meio da Lei nº 7.099/96 de 27/05/96, e é regulamentado 
atualmente pela Lei nº 10.836/2015 e pelo Decreto Municipal nº 16.198/2016. As Conferências 
Municipais de Assistência Social são regulamentadas por legislações e normativas federais, 
estaduais e municipais, dentre elas, destacam-se: 
 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 203 da que define que a assistência 
social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 
social, e define seus objetivos; 
 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 204 que define que as ações 
governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da 
seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas 
seguintes diretrizes de descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 
normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas 
estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social; e participação 
da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle 
das ações em todos os níveis; 
 
Constituição do Estado de Minas Gerais; 
 
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 Lei Orgânica de Assistência Social (Loas), que dispõe a 
organização da Assistência Social e dá outras providências e suas atualizações (Lei nº 12. 345 de 
2011 e Lei nº 13, 982 de 2020); 
 
Lei Federal nº. 13.019 de 31 de julho de 2014 (Lei do Regime Jurídico das parcerias voluntárias); 
 
Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte; 
 
Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 
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Lei Municipal nº 10.836, de 29 de julho de 2015, inciso VII do art. 28, e Resolução CMAS-BH nº 
66/2016, inciso VII do art. 2º, que dispõe sobre a competência do CMAS-BH para a convocação da 
Conferência Municipal de Assistência Social no município de Belo Horizonte; 
 
Lei Municipal nº 11.065 de 1o de agosto de 2017 (Dispõe sobre a estrutura organizacional da 
administração direta do Poder Executivo) regulamentada pelo Decreto Municipal nº 16.684, de 31 
de agosto de 2017 que dispõe sobre a estrutura orgânica da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Segurança Alimentar e Cidadania e pelo Decreto nº 17.530, de 22 de janeiro de 2021; 
 
Resolução CNAS nº 145 de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência 
Social; 
 
Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS e dispõem no inciso VIII do art. 12, sobre a 
responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para realizar, em 
conjunto com os conselhos de assistência social, as conferências de assistência social; 
 
Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS, que dispõem no inciso VIII do art. 117, sobre a 
convocação das conferências de assistência social pelos conselhos de assistência social 
ordinariamente a cada 4 (quatro) anos e extraordinariamente a cada 02 (dois) anos; 
 
Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS, que dispõe no art. 121, como uma das atribuições 
precípuas no planejamento das ações dos conselhos de assistência social a convocação das 
conferências de assistência social em sua esfera de governo; 
 
Portaria Conjunta/MC/CNAS nº 8, de 11 de março de 2021, que dispõe sobre a convocação 
ordinária da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social e dá outras providências; 
 
Resolução CNAS/MC nº 30, de 12 de março de 2021, que estabelece normas gerais para a 
realização das conferências de assistência social em âmbito nacional, estadual, do Distrito Federal 
e municipal; 
 
Resolução Conjunta SEDESE/CEAS nº 01/2021, de 17 de março de 2021, que dispõe sobre a 
convocação da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social e dá outras providências; 
 
Resolução CMAS-BH nº 003/2021, de 19 de março de 2021, que institui a Comissão Organizadora 
da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte e dá outras providências; 
 
Ato Normativo Conjunto CMAS-BH/SUASS nº 001, de 28 de abril de 2021, que dispõe sobre a 
convocação da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Belo Horizonte e 
dá outras providências e às medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento 
e contingenciamento da COVID-19 e suas atualizações; 
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Decreto nº 17.297, de 17 de março de 2020, que declara situação anormal, caracterizada como 
Situação de Emergência em Saúde Pública, no Município de Belo Horizonte em razão da 
necessidade de ações para conter a propagação de infecção viral, bem como de preservar a saúde 
da população contra o Coronavírus – COVID-19; 
 
Decreto Municipal 17.298, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 
prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, 
da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – COVID-19; 
 
Decreto nº 17.334, de 20 de abril de 2020, que declara estado de calamidade pública no Município 
de Belo Horizonte, em razão da necessidade de ações para conter a propagação de infecção viral, 
bem como de preservar a saúde da população contra o Coronavírus – COVID-19; 
 
Decreto nº 17.502, de 18 de dezembro de 2020, que prorroga o estado de calamidade pública no 
Município de Belo Horizonte; 
 
Portaria PBH/SMASAC nº 36, de 19 de março de 2020 e respectivas alterações, que dispõe sobre 
medidas temporárias para fins de prevenção ao contágio e à propagação da Covid-19, no âmbito 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. 
 
De acordo com o art. 28 da Lei nº 10.836/2015, o Conselho deve Convocar ordinariamente a cada 
4 anos e extraordinariamente, a qualquer tempo, por maioria absoluta de seus membros, a 
Conferência Municipal de Assistência Social, bem como estabelecer diretrizes para o 
aperfeiçoamento do Suas-BH (inciso VIII), assim como o inciso VII do art. 2º, do Regimento Interno 
do CMAS-BH (Resolução CMAS-BH nº 66/2016), que dispõe sobre a competência do CMAS-BH 
para a convocação da Conferência Municipal de Assistência Social no município de Belo Horizonte.  
 
No entanto, o Município de Belo Horizonte declarou estado de calamidade pública, em razão da 
necessidade de ações para conter a propagação do Coronavírus – COVID-19 tendo em vista 
preservar a saúde da população do vírus, por meio do Decreto nº 17.334/2020. Tendo em vista as 
medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no 
âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo 
agente Coronavírus – COVID-19, as atividades de caráter coletivo, que podem gerar aglomerações, 
estão suspensas.  
 
Deste modo, justifica-se a realização da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, 
atendendo à legislação do SUAS, tais como a convocação das Conferências realizadas pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social, e demais legislações municipais, também considerando 
as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), esta conferência será realizada na 
modalidade online ou presencial, sem provocar aglomeração, e atendendo às necessidades da 
contratante. 
 
A 14ª Conferência Municipal de Assistência Social será realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 
2021, com o tema, lema e objetivos a seguir: 
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Tema: 14ª Conferência Municipal de Assistência Social “Assistência Social: direito do povo e dever 
do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção 
social”.  
 
Lema: “SUAS BH Juntos na luta e participação: Contra o descaso com municípios e a população”. 
 
Objetivos da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte:  
 
I. Propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 
considerando as ofertas e garantias de direito;  
II. Avaliar e cobrar o cumprimento das diretrizes da gestão descentralizada e participativa do SUAS; 
III. Avaliar as desigualdades sociais e a pobreza no Brasil e suas repercussões em Belo Horizonte, 
à luz dos princípios garantidos na LOAS; 
IV. Avaliar o financiamento público da política de assistência social e o cofinanciamento para a 
concretude da garantia de direitos; 
V. Eleger as Delegadas e Delegados para as etapas regionais/ Conferência Estadual. 
 
 
7. ESTRUTURA: 

 
O Projeto de Estruturação para a realização da 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (CMAS) na modalidade online, prevista para os dias 27 e 28 de agosto de 2021, deverá 
considerar a participarão de 800 pessoas, sendo subdividida entre Delegadas e Delegados; 
convidadas e convidados; observadoras e observadores; e trabalhadoras e trabalhadores que 
atuarão na operacionalização da Conferência.  
 
Os participantes na modalidade de Delegadas e Delegados da 14ª CMAS de Belo Horizonte, devem 
ter sua participação garantida no que tange ao acesso à conferência online, sendo garantida 
internet de qualidade, equipamentos que permitam a participação qualificada, sem interferências 
relacionadas à qualidade dos equipamentos a serem utilizado, bem como na qualidade da rede de 
internet utilizada.  
 
Apresentar proposta de votação via as plataformas online a serem utilizadas na Conferência tendo 
em vista garantir a votação de Delegadas e Delegados, conforme previsto em Regulamento da 
Conferência e Regimento Interno.  

 
 

8. FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA 14ª CMAS:  
 
A programação da 14ª Conferência (anexa) está prevista de forma totalmente online, sendo que 
no primeiro dia prevê-se momentos com a participação de todas e todos os participantes (800). 
Em outros momentos os participantes serão subdivididos em salas virtuais, com 
aproximadamente 250 participantes em cada sala, dentre estes delegadas e delegados, o que 
significa que terá o uso de plataformas de votação online exclusivas para estes participantes 
(delegadas e delegados). 
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No primeiro dia prevê-se um ato, pela manhã, com a participação de todos os 800 participantes; 
a tarde estes serão subdivididos em 4 (quatro) Plenárias deliberativas simultâneas, com até 250 
(duzentos e cinquenta) participantes em cada uma. No segundo dia, pela manhã, estão previstas 
4 (quatro) Assembleias simultâneas de 8h as 10h; às 10h inicia uma nova Plenária deliberativa 
simultânea, com os 800 participantes; e à tarde será realizada audiência pública na Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, com a participação dos 800 participantes da 14ª CMAS.  

 
 

9. RELATORIA: 
  
As Plenárias Simultâneas são deliberativas, ou seja, serão apresentadas propostas a serem 
deliberadas pelas Delegadas e Delegados participantes, sendo 1 (uma) proposta para o ente 
federal; 1 (uma) proposta para o ente estadual; e propostas para o ente municipal. Para esta 
atividade a 14ª CMAS de Belo Horizonte deverá contar com um grupo de relatores em cada 
plenária, sendo estes coordenados por uma relatoria central.  
 
Esta equipe de relatoria será previamente contratada e ficará responsável pelo registro de toda a 
14ª Conferência Municipal de Assistência Social, os momentos coletivos com os 800 participantes, 
assim como as atividades simultâneas, tais como plenárias deliberativas, assim como Assembleias, 
Audiência Pública, Ato Público (abertura da Conferência), assim como o encerramento. Este 
material deverá ser entregue ao CMAS-BH devidamente organizado e preparado para publicação 
das deliberações aprovadas nas Plenárias Deliberativas Simultâneas. Posteriormente, devem-se 
ser encaminhados ao CMAS-BH os Anais da 14ª CMAS contendo todo o histórico e informações 
do funcionamento e realização da conferência, tais como participantes; debates e discussões 
realizadas; encaminhamentos e outras informações definidas pela Comissão Organizadora da 14ª 
Conferência.  
 
A Relatoria ficará responsável por registrar as Delegadas e Delegados eleitas e eleitos nas 
Assembleias Simultâneas para participação nas conferências regionais / etapa da Conferência 
Estadual de Minas Gerais, em formulário próprio a ser apresentado previamente enviado pela 
secretaria executiva do CMAS-BH, contando informações exigidas pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social, para o caso destes se elegerem para a Conferência Nacional.  

 
 

10. DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO: 
  
No período que antecederá a realização da conferência, deve-se constar ações de mobilização e 
divulgação da conferência, tendo em vista garantir a participação qualificada de todas e todos os 
participantes, considerando a modalidade online de participação, assim como garantir o acesso 
nos links, formas de participação, procedimentos de votação e apresentação de deliberação. 
Sendo necessária a elaboração e divulgação (em meio virtual e impresso), sendo indicada 
previamente pela Comissão Organizadora.  

 
 

11. MATERIAIS NORTEADORES PARA QUALIFICAR PARTICIPAÇÃO: 
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A Subcomissão de Comunicação prevê a entrega de materiais a todas as Delegadas e todos os 
Delegados, com a logomarca da 14ª Conferência, assim como materiais par acompanhamentos 
tais como Regimento; etc. Assim como faixas a serem colocadas a frente de todos os 
equipamentos da assistência social (Centros de Referência da Assistência Social; Centros 
Especializados da Assistência Social; Diretorias Regionais de Assistência Social; Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania; Equipamentos da alta 
complexidade – Instituições de Longa Permanência; Centros de Juventudes, Centro de Referência 
do Idoso, Centro Dia, Centros Saúde e outros que forem indicados pela Comissão Organizadora.  

  
 

12. OBJETIVO GERAL:  
 
Realizar ações de apoio, fomento, suporte técnico e operacional para a realização da 14ª 
Conferência Municipal de Assistência Social em 2021, na modalidade online, com a participação 
de 800 pessoas, sendo Delegadas e Delegados, convidadas e convidadas; observadoras e 
observadores; trabalhadoras e trabalhadoras que darão suporte técnico e operacional para a 
realização da conferência.  
 
 
13. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
a. Prestar assessoria técnica e metodológica para registro das etapas da conferência;  
b. Adquirir materiais de insumos, ferramentas contribuindo para a realização e bom 

funcionamento da Conferência; 
 
c. Realizar registro de Delegadas e Delegados, convidadas e convidados, observadoras e 

observadores; trabalhadoras e trabalhadores para a operacionalização da conferência para 
registro no sistema; 

 
d. Realizar registro de presença dos participantes da 14ª Conferência, destacando as 

modalidades de participação (Delegados, convidados, observadores e trabalhadores para a 
operacionalização); 

 
e. Confeccionar Certificados de participação na 14ª Conferência Municipal de Assistência Social; 
 
f. Confeccionar e distribuir (de forma online ou impresso) materiais de subsídios para os debates, 

bem como materiais de divulgação da conferência, conforme demanda prévia da Comissão 
Organizadora; 

 
e. Dar suporte técnico e operacional para o funcionamento da equipe de relatoria e produzir 
materiais e instrumentais necessários para a realização dos trabalhos; 
 
f. Elaborar, sob a supervisão e orientações da Comissão Organizadora, materiais informativos e de 
mobilização para participação na modalidade online; 
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g. Produzir relatório geral das discussões realizadas e deliberações da Conferência, separando 1 
(uma) deliberação para o ente nacional; 1 (uma) deliberação para o ente estadual; deliberações 
para o município, conforme definido no Regulamento e Regimento da conferência; 
 
h. Produzir material com os Anais da 14ª Conferência de Assistência Social.  

 
 

14. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 
O contrato terá sua vigência até 31/12/2021, contada a partir da data de sua assinatura.  

 
 

15. LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
Os serviços serão prestados de forma online, via Google meet ou presencial de acordo com as 
necessidades da CONTRATANTE.  
 
A 14ª Conferência Municipal será realizada virtualmente, por meio do Google Meet e mesclado 
ao Youtube e a parte tecnológica terá o suporte da Prodabel. 
  
Presencial no Conselho Municipal de Assistência Social: Rua Estrela do Sul, nº 156, Santa Tereza - 
Belo Horizonte/MG.  
 
Presencial em outros equipamentos da PBH, a ser informado posteriormente pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social.  
 
 
16. RECURSOS HUMANOS:  
 
 
O quadro mínimo obrigatório para a execução do serviço deverá ser composto por:  
 

CARGO/FUNÇÃO FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA 
CARGA HORÁRIA 

/ SEMANAL 
QUANTIDADE 

Coordenador/a Geral 

Profissional com experiência 
comprovada na coordenação e 
organização de conferências, 
de dimensão equivalente a 14ª 
Conferência Municipal de 
Assistência Social, responsável 
pelo acompanhamento, 
monitoramento, orientação e 
execução de todas as 
atividades necessárias à 
realização do evento. Montar 
o esquema geral de 
funcionamento de salas de 

No mínimo 5 
(cinco) anos e 
em Gestão de 

Projetos, 
comprovados 
por meio de 
documentos 
emitidos por 
contratantes 
anteriores. 

40 
horas/semanais 

por 60 dias 

01 
profissional 
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soluções online, a ser criada 
em pela contratada via meet. 

Apoio Operacional 
Administrativo 

Profissional a ser treinado, 
para atendimento ao evento, 
nas atividades de apoio aos 
Delegados e Delegadas que 
necessitarem utilizar os 
equipamentos públicos do 
Suas.  

Sem 
experiência 

8 horas/dia 
(durante 3 dias, 

sendo: 1 dia antes 
da 14ª CMAS e 2 

dias de 
conferência) 

26 
profissionais 

Intérpretes de Libras 

Profissionais Intérpretes de 
Libras durante toda a 
conferência, em todas as salas 
nos dois dias da Conferência e 
em todas as salas de debates. 

Comprovada 
(no mínimo 02 

anos) 

4h 
diárias/durante 2 

dias 

32 
profissionais 

Coordenador Geral da 
Relatoria/Especialista da 

14ª CMAS 

Profissional com experiência 
comprovada junto à Política 
Pública de Assistência Social, 
devidamente aprovado pela 
Comissão Organizadora, para 
organizar a metodologia de 
trabalho a Relatoria com base 
nas orientações da Comissão 
Organizadora, produzir a 
Conferência. Período: 5 (cinco) 
dias antes do início da 
conferência até 30 (trinta) dias 
após o encerramento do 
evento. Sendo que estará 
presente nos dias 27 e 28 de 
agosto em todo o período da 
realização do evento. visando 
memória da Municipal. 

Comprovada 
a participação 

em 
conferências na 

condição de 
coordenação de 

relatoria 

Diária (sendo 
8h/dia por 60 

dias) 

01 
profissional 

Equipe de Relatoria 

18 (dezoito) Relatores, para 
atuar nas Plenárias 
Deliberativas Simultâneas. 
Sendo profissionais 
comprovadamente 
capacitados e experientes em 
relatoria, e conhecedores da 
Política Pública de Assistência 
Social, com início dos 
trabalhos num período de 5 
(cinco) dias anteriores ao 
início da realização da 14ª 
CMAS até 30 de setembro de 
2021. 

Comprovada 
a participação 

em 
conferências na 

condição de 
relator 

8 horas 
diárias/por 4 dias 

(1 dia antes, 2 
dias durante a 
conferência e 1 

dia após a 
conferência) 
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17. INFRAESTRUTURA/ESPAÇOS MÍNIMOS PARA FUNCIONAMENTO: 

  
 

 Devido às restrições sanitárias do período de pandemia, algumas atividades, previstas para serem 
realizadas presencialmente, poderão ser adaptadas para realização no formato virtual, sendo de 
responsabilidade da Contratada a organização e oferta das condições tecnológicas necessárias 
para a transmissão, quais sejam: computadores com acesso à internet, com vídeo e microfone, 
tendo em vista que serão necessárias várias reuniões online para tratarmos de assuntos do 
contrato.  
 
É de responsabilidade da Contratada a aquisição de materiais de consumo para a execução do 
objeto, tais como: material de escritório, insumos, material didático e de comunicação, lanches, 
dentre outros.  

 
 

18. REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO/SERVIÇO: 
 
 
A equipe deverá ser composta conforme descrição do item 16, Recursos Humanos.  
 
Os técnicos prestarão seus serviços presencial em equipamentos do Suas e, sempre que 
necessário, a equipe será acionada pelo(a) coordenador(a) da contratada.  
 
O acesso à equipe será realizado de forma regular. A agenda de trabalho será fixa e definida 
previamente com o Grupo Gestor da contratante, em reunião, considerando a organização interna 
de cada um dos órgãos. As demandas urgentes ou inesperadas poderão ser encaminhadas por 
telefone e/ou e-mail. 
 
A coordenação ficará a cargo da Comissão Organizadora da 14ª Conferência Municipal de 
Assistência Social de Belo Horizonte. 
 
 
19. MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO MÍNIMOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: 
 
 
Caberá ao prestador de serviços disponibilizar Equipamentos de Proteção Individual, conforme 
definido pela Secretaria Municipal de Saúde, em quantidades suficientes para um período de 8 
horas/dias, em três dias consecutivos de trabalho aos trabalhadores destinados a esta carga 
horária, e ao coordenador geral para a carga horária de 8h dia/durante três meses, nos momentos 
em que exigir o trabalho presencial. 

 
 

 
 



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

______________________________________________________ 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E A EMPRESA EVENTOS GOV, 
PRODUÇÕES E TECNOLOGIAS EIRELI 
 
PROCESSO Nº 04.000.752/21-84 – PE 029/2021 
 

 

PE nº 029/2021 – 14ª Conferência Municipal de Assistência Social                                                                                Página 24 de 33 

 
 
20. ESTRUTURA PARA PARTICIPAÇÃO ONLINE DE APROXIMADAMENTE 800 PESSOAS EM CADA 
DIA DE EVENTO 

 
 
 

EVENTO / 
LOCAL 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM / SERVIÇO QUANT UNIDADE 

ESTRUTURA PARA 
PARTICIPAÇÃO 

ONLINE DE 
APROXIMADAMENTE 

800 PESSOAS EM 
CADA DIA DE 

EVENTO 

1 

Garantir e promover a participação de 800 
pessoas na 14ª CMAS, na modalidade online, nos 
dois dias de evento, por meio do aplicativo da 
Google Meet, em conjunto com a transmissão ao 
vivo via youtube, com gravação em ambos os 
softwares aplicativos. 

2 Diária 

2 

Disponibilizar um Coordenador Geral da 14ª 
CMAS: Contratar profissional com experiência 
comprovada por meio de documentos emitidos 
por contratantes anteriores em coordenação 
geral de conferências municipais, estaduais ou 
nacional para coordenar todos os processos 
administrativos e operacionais da 14ª CMAS, 
antes, durante e após a realização da 
conferência. A carga horária do profissional será 
de 8 horas por dia. 

60 
Diária 
(sendo 
8h/dia) 

3 

Garantir acessibilidade comunicacional aos 
participantes da 14ª CMAS: Contratação de 
profissionais intérpretes de Libras durante toda a 
conferência, em todos os momentos da 
conferência. Sendo: 08 profissionais pela manhã; 
e 08 profissionais à tarde; com dois profissionais 
por sala em cada dia, totalizando em 32 
profissionais para os dois dias de evento. A carga 
horária de cada profissional será de 4 horas por 
dia. 

32 

Diária 
(sendo 

4h/dia por 
profissional 

distinto) 
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4 

Fornecimento de chip de celular pré-pago com 
carga de 12 Giga para acesso à internet: 
Compra de chip de celular com carga de 12 Giga 
para acesso à internet com qualidade necessária 
para participação nos dois dias da 14ª 
Conferência, para todas e todos os 
representantes da sociedade civil, com  recarga, 
caso necessário (uma). 
A entrega será realizada ao participante pela 
Contratada, via Termo de Responsabilidade com 
preenchimento dos dados pessoais: nome; CPF; 
CI; Endereço; etc. Respeitando o disposto na Lei 
nº 13.708 de 14 de agosto de 2018, que dispõe 
sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei 
nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da 
Internet). Ressalta-se ser necessário o 
cancelamento de todos os chips após o 
encerramento das atividades da 14ª CMAS, com 
o número da solicitação de cancelamento junto à 
operadora. 

580 
Unidade 

(Chip) 

5 

Fornecer tecnologia para votação, via 
plataforma online, exclusiva a delegadas e 
delegados para os momentos de deliberações, a 
fim de garantir o processo de votação previsto 
em Regulamento da Conferência e Regimento 

Interno. 

2 Diária 

6 

Refeição às Delegadas e Delegados, e para os 
acompanhantes, caso este necessite, que 
fizerem uso dos equipamentos públicos para 
participação na 14ª CMAS (considerando que 50 
das delegadas e delegados manifestem 
necessidade de uso dos equipamentos públicos e 
15 com acompanhante): 
- Fornecimento de ticket Refeição, de ampla 
aceitação em Belo Horizonte, no valor unitário de 
R$30,00. 

130 
Unidade/Tic
ket (65 por 

dia) 



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

______________________________________________________ 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E A EMPRESA EVENTOS GOV, 
PRODUÇÕES E TECNOLOGIAS EIRELI 
 
PROCESSO Nº 04.000.752/21-84 – PE 029/2021 
 

 

PE nº 029/2021 – 14ª Conferência Municipal de Assistência Social                                                                                Página 26 de 33 

ESTRUTURA PARA 
PARTICIPANTES NAS 
UNIDADES FÍSICAS 

DA PBH 

7 

Disponibilizar café durante todos os dias do 
evento, com reposição de acordo com a 
demanda apresentada, adotando todas as 
medidas sanitárias previstas pela Secretaria 
Municipal de Saúde(com previsão de 50 
delegadas e delegadas e 15 acompanhante, caso 
seja apresentada necessidade). 
Disponibilizar em cada equipamento que estiver 
delegadas e delegados participando da 14ª 
CMAS, café durante todos os dias do evento, com 
reposição de acordo com a demanda 
apresentada, guardanapos, mexedores, 
adoçante e açúcar, bem como copos 
descartáveis e álcool em gel. Sendo que deverá 
ocorrer reposição do café 2x (duas vezes) pela 
manhã e 2x (duas vezes) a tarde, em cada dia de 
evento. 

2 

Diária (com 
reposição 

2x por 
turno) 

8 

Lanche manhã e tarde às Delegadas e 
Delegados, e para os acompanhantes, caso este 
necessite, que façam uso dos equipamentos 
públicos para participação na 14ª CMAS 
(considerando que 50 delegadas e delegados 
manifestem necessidade de uso dos 
equipamentos públicos e 15 do acompanhante). 
Cardápio mínimo, sujeito à aprovação: café, 
leite, chá, água mineral, três variedades de sucos 
naturais, pães diversos, croissant, pães de queijo, 
frios fatiados, bolos diversos, salgadinhos e 
frutas. Com opções para diabéticos, celíacos, 
hipertensos e intolerantes a lactose. Dias 27 e 28 
de agosto de 2021, no período da manhã e tarde. 
Sendo servido em porções individuais 
devidamente embaladas (kit), com as devidas 
seguranças definidas pela Secretaria Municipal 
de Saúde. 

130 
Kits (sendo 
65 por dia) 

RELATORIA: 
COORDENADOR 

GERAL DA 
RELATORIA DA 14ª 

CMAS 

9 

Coordenador da Relatoria: Contratar 01 (um) 
profissional que será o responsável por 
coordenar todo o processo de relatoria da 
conferência, sugerindo instrumentais próprios 
para registros dos debates realizados nos painéis 
simultâneos, no ato de abertura da conferência, 
deliberações realizadas e organização das 
propostas de deliberações para o município.   
 
Coordenar os trabalhos de registro das 
delegadas e delegados eleitos para a etapa 

60 
Diária 
(sendo 
8h/dia) 
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regional da  conferência estadual,  fazendo o 
registro das delegadas e delegados eleitos eleitas 
conforme a demanda apresentada pelo CNAS e 
CEAS. 
 
Organizar as deliberações da 14ª CMAS 
conforme instrumental previamente definido e 
aprovado pela Comissão Organizadora e, em 
conformidade com as orientações do CEAS-MG e 
CNAS; 
 
Elaborar e entregar ao CMAS-BH as deliberações 
da 14ª CMAS para publicação no DOM, com as 
devidas revisões ortográficas e estruturais. 
 
Elaborar e entregar ao CMAS-BH para validação 
e, caso seja necessário fazer as revisões 
apontadas nos Anais da 14ª CMAS. 
Posteriormente, este material deverá ser 
entregue ao CMAS-BH devidamente organizado 
e preparado para publicação em meio virtual, 
link de acesso, com permissão para baixar e/ou 
CD com possibilidade de cópia e divulgação e 10 
versões em meio impresso, com papel e 
gramatura específicos a ser indicado 
posteriormente pelo Contratante, devidamente 
encadernado com capa dura, onde conta todo o 
histórico do processo conferencial: 
participantes; programação; debates e seus 
conteúdos; apresentações e manifestações 
culturais, deliberações aprovadas nas Plenárias 
Deliberativas Simultâneas, delegadas e 
delegados eleitos e eleitas para as etapas 
regionais da 14ª conferência estadual e outras 
informações definidas pela Comissão 
Organizadora da 14ª Conferência. 
 
Período 5 (cinco) dias antes do início da 
conferência até 30 de setembro de 2021. Sendo 
que estará presente nos dias 27 e 28 de agosto 
em todo o período da realização do evento 
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EQUIPE DE 
RELATORIA DA 14ª 

CMAS 
10 

Contratar profissionais com experiência em 
relatoria de conferências municipais, estaduais 
ou nacional, para relatoria de todo o processo 
conferencial, sob a coordenação do Relator 
Geral, fazendo o registro dos debates do ato de 
abertura; contribuição para as melhorias de 
redação de propostas; registro das deliberações 
conforme definido em regimento interno, em 
formulário próprio do resultado das eleições das 
delegadas e delegados para a 14ª CMAS; 
orientações aos participantes acerca do disposto 
no regimento interno e demais registros 
definidos pela coordenação, sob a orientação da 
Comissão Organizador da 14ª CMAS.  
 
Criar, fazer o controle de emissão, conforme 
participação (lista de presença) emissão e envio 
virtual dos Certificados de participação na 14ª 
CMAS.  
 
Criar o Certificado virtual de participação na 14ª 
CMAS, devidamente aproado pela 
ASCOM/SMASAC, especificando as modalidades 
de participações: delegadas e delegados, 
convidadas e convidados, observadoras e 
observadores, trabalhadores, com envio por 
meio eletrônico. 
 
Observação: Sendo 09 (nove) profissionais para 
compor a Equipe da Relatoria, por dia de evento, 
cada profissional com carga horária de 08 
horas/dia. Atuarão um dia antes da Conferência, 
nos dois dias de Conferência e um dia depois. 

4 
Diárias 
(sendo 
8h/dia) 

DIVULGAÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO 

11 

Confeccionar faixas para divulgação da 14ª 
CMAS nos equipamentos do Suas e demais 
equipamentos públicos, conforme orientações 
da Comissão Organizadora: 
 
Faixas de tecido (confecção e instalação), 
formato: 4x1m, Cor: 4x0. A arte será enviada pela 
contratante. 

300 
Unidade/Fai

xa 

12 

Kit 14ª CMAS: Confecção e montagem de kits 
contendo 01 unidade de todos os materiais 
relacionados nos itens 12.1 a 12.5 abaixo. Todos 
os itens que assim demandarem, terão a arte 
enviada pela contratante. 

 700 
Unidade/Kit
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12.1 
1. Material: Caneta esferográfica tinta azul; 

Cor: 1x0 
700 Unidade 

12.2 

2. Material: Mini Frascos Pet 30ml Tampa Flip 
Top com Álcool Gel; Material: PET adesivado; 
Capacidade de vol.: 36 ml; Cor: adesivo 4 x 0; Cor 
frasco e tampa: transparente; Conteúdo: Alcool 
Anti-séptico Em Gel - Álcool Etilico Hidratado Em 
Gel 70 ° Inpm, Incolor/ Transparente, Indicado 
Para Higiene Das Mãos. 

 

700 Unidade 

12.3 3. Material: Máscara facial de proteção N95. 700 Unidade 

12.4 

4. Cópia do Regimento Interno da 14ª CMAS 
(impressa conforme necessidades especiais 
apresentadas pelas delegadas e delegados – letra 
arial 12; arial 18). 

700 Unidade 

12.5 

5. Manual do participante (impressão em A4 e 
encadernado) a ser produzido pela Comissão 
Organizadora, contendo orientações para a 
participação na 14ª CMAS; acesso às salas 
virtuais; instalação e uso do chip de celular; 
cuidados sanitários para evitar a propagação do 
Coronavírus, programação de conferência; como 
registrar presença nas plenárias (passo a passo), 
etc. 

700 Unidade 
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ANEXO II 
 

 
PROPOSTA DA CONTRATADA 
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