
1/33

Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

EDITAL DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório n° 20298.000013/2020-13
Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2020

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

Razão Social

Endereço Número Bairro

Cidade Estado CEP

E-mail Telefone Fax

Pessoa para contato

Recebemos,  através  de  acesso  à  página  www  .bomdespacho.mg.gov.br  ,  nesta  data,  cópia  do
edital da licitação acima identificada.

Local: ________________________, _____ de _______________ de 2020.

Assinatura e identificação

IMPORTANTE: O Município Bom Despacho, de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, TORNA PÚBLICO pelo presente Edital de CONCORRÊNCIA, do tipo MAIOR
OFERTA, para o conhecimento dos interessados, que às 9h00mindo dia xx de Janeiro de 2020,
em Bom Despacho, na Sala de Licitações desta Prefeitura Municipal, estará reunida a Comissão
de Licitações, para abertura dos envelopes para a presente licitação.

Praça Irmã Albuquerque, 45 – Centro – 35600-000 – Bom Despacho-MG
Telefone (37) 9 9106-3812 – www.bomdespacho.mg.gov.br – licitacao@bomdespacho.mg.gov.br
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PREÂMBULO

Processo nº: 20298.000013/2020-13
Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2020

Objeto: Concessão administrativa de uso de espaço público, referente a Praça Olegário Maciel e
adjacências,  objetivando  a realização  do Carnaval,  que  acontecerá  entre  os  dias  21 e  25  de
fevereiro de 2020, conforme as previsões, exigências e especificações descritas no Termo de
Referência.

Tipo: Maior Oferta.

Requisitante: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Os envelopes deverão ser entregues na Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos
até o horário de início da sessão pública.

DATA DA SESSÃO: 13/02/20120, às 9:00.

A Prefeitura  Municipal  de  Bom Despacho  torna  público  que  se  acha  aberta  nesta  unidade,
licitação  na modalidade  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2020,  visando à  contratação  do
especificado no Termo de Referência - Anexo I - do presente edital, que será regido pela Lei
Federal nº 8.666/93, com alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

Envelopes  contendo  cada  um  a  proposta  de  preços e os  documentos  de  habilitação  serão
recebidos na Gerência de Licitações,  Compras e Gestão de Contratos por protocolo ou envio
pelos Correios com AR (Aviso de Recebimento), até o momento do início da sessão pública de
processamento do certame. 

É de total responsabilidade da licitante qualquer atraso referente à entrega dos envelopes.

A  sessão  de  processamento  do  certame  será  realizada  na  sala  de  sessões  da  Gerência  de
Licitações,  Compras  e Gestão de Contratos  da Prefeitura  Municipal  de Bom Despacho-MG,
situada à Praça Irmã Albuquerque,  nº 36,  Centro,  iniciando-se no dia  e horário descritos  no
preâmbulo deste edital,  e será conduzida pela Comissão de Licitação designada nos autos do
processo.

Praça Irmã Albuquerque, 45 – Centro – 35600-000 – Bom Despacho-MG
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3/33

Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

1 – Do objeto:
1.1. Concessão administrativa de uso de espaço público, referente a Praça Olegário Maciel e suas
adjacências,  objetivando  a realização  do Carnaval,  que  acontecerá  entre  os  dias  21 e  25  de
fevereiro de 2020, conforme as previsões, exigências e especificações descritas no Termo de
Referência – Anexo I.

2 – Das especificações:
2.1. Em face de sua natureza, a realização do Carnaval dar-se-á nas dependências da Concedente,
no espaço público denominado Praça Olegário Maciel, bem como a Praça de Eventos.

2.2. No período do evento, a concessionária obriga-se a ceder estrutura (som, iluminação, praça
de alimentação, fechamento em lambril e gradil e brinquedos) para a Secretaria Municipal de
Cultura  e  Turismo,  caso  haja  interesse  em  realizar  demais  atrações.  Para  a  cessão,  a
concessionária deverá acertar datas e horários diretamente com a Secretaria após a assinatura do
contrato, visto que nesse momento, a interlocução das partes facilitará a gestão do evento.

2.3.  Durante os 5 (cinco) dias do evento, deverão ser ofertados no mínimo 3 (três) brinquedos
para a constituição de Espaço Kids.

2.4. A  concessionária  deverá  organizar,  planejar  e  incentivar  a  participação  dos  blocos  de
carnaval da cidade, promovendo para cada bloco que demostrar interesse, uma apresentação no
evento.
2.4.1. Após  a  assinatura  do  contrato,  fica  a  critério  da  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e
Turismo, juntamente com a concessionária e o responsável por cada bloco carnavalesco definir
data e horário de cada apresentação.
2.4.2. A apresentação do bloco de carnaval poderá ser por meio de concentração ou desfile, na
Praça  de  Eventos  ou  em outro  espaço  público  da  cidade,  desde  que  seja  de  livre  acesso  à
população em geral.

2.5. Deverão ser contratadas o mínimo de 1 (uma) atração com banda musical por dia de festa,
sendo destas, pelo menos 4 (quatro) atrações de artistas locais no total de apresentações da festa,
conforme a Lei 2.174/2010.

2.6. O estilo musical predominante deverá ser o axé music, marchinhas de carnaval e samba. O
tempo estimado de apresentação de cada banda deverá ser no mínimo de 1 hora por noite. O
restante do evento deverá ser animado por som mecânico, danças e outros. 

2.7. O horário preferencial de apresentação de cada atração musical será de 00:00 às 02:00 horas,
cabendo ao concessionário a articulação direta com o responsável pela atração. Os shows não
poderão exceder o horário estipulado para o término do evento.

2.8. O carnaval deverá acontecer a partir das 17:00 até às 02:00 horas do dia posterior;

2.9. No domingo, segunda-feira e terça-feira poderá acontecer o matinê com início às 14:00.

2.10. A concessionária será responsável por fornecer a estrutura necessária para realização do
evento, assim como a Praça de Alimentação.
2.10.1. Considerando o tamanho da Praça de eventos, espaço que será concedido, a praça de
alimentação deverá conter no mínimo 8 barracas de alimentação e bebidas com medidas mínimas
de 3x3m.

Praça Irmã Albuquerque, 45 – Centro – 35600-000 – Bom Despacho-MG
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2.10.2.  O  posicionamento  das  barracas  deverão  ser  acordados  entre  a  concedente  e  a
concessionária, sendo exigido que as barracas e todas as instalações atendam as instruções de
segurança do Corpo de Bombeiros em todos os seus aspectos.

2.11. Caso a concessionária ofereça a venda de alimentos que sejam feitos por meio de fritura a
óleo, ele deve tomar todas as medidas de segurança aplicáveis ao caso. Os alimentos vendidos
nas  barracas  devem  ser  manipulados  de  acordo  com  as  normas  aplicáveis  pela  Vigilância
Sanitária, seguindo as normas de higiene.

2.12.  O cardápio de alimentação deverá oferecer  no mínimo 4 (quatro)  opções de prato.  Os
alimentos comercializados não devem ser servidos em materiais perfurocortante. 

2.13.  As  bebidas  devem  ser  comercializadas  em  copos  descartáveis,  latas  ou  embalagens
plásticas. Não sendo admitida a comercialização em embalagens de vidro e seus congêneres. 

2.14.  Não  é  permitido  a  venda  de  bebidas  alcoólicas  a  menores  de  18  anos,  devendo  esta
informação estar explícita em placas, faixas ou banners. O cardápio de bebidas deverá oferecer
no mínimo cerveja, refrigerante, suco, água, energético e drinks com frutas.

2.15. O preço de comercialização dos produtos deverá obedecer a média do preço de mercado
local,  podendo ter  variação  de no  máximo 5% do valor,  para  mais  ou menos.  Os produtos
deverão respeitar uma diversidade de até 2 fornecedores de maior renome de mercado.

2.16. Será fornecido pela concedente durante os 5 (cinco) dias de realização do evento, um palco
nas medidas de 6x4m, em estrutura metálica e guarda corpo, com piso em compensado naval,
altura do piso de 1 metro, escada de acesso,cobertura em estrutura metálica e lona anti chamas
conforme normas do corpo de bombeiros.

2.17. A concedente oferecerá a sonorização necessária para realizar as apresentações, contendo
no mínimo  04 (quatro) caixas line array,  04 (quatro) caixas sub grave, 01 (uma) mesa digital
(mínimo  20  canais),  01(um)  processador  digital,  01  (um)  conjunto  de  amplificação  para  as
caixas,  01  (um)  equalizador  gráfico,  04  (quatro)  direct  box,  01  (um)  amplificador  para
contrabaixo, 01 (um) amplificador para guitarra, 01 (um) kit de microfone para bateria, 02 (dois)
amplificadores (mínimo 2000 watts).

2.18. A concedente oferecerá a iluminação necessária para realizar as apresentações, contendo no
mínimo 12 (doze) canhões opti par 64 led 3w, 1 (uma) máquina de fumaça química, 1 (um)
console para operação de luz com sinal digital e o mínimo de 12 (doze) refletores par 64.

2.19. Os sanitários localizados na parte inferior da Praça de Eventos serão concedidos para a
concessionária  do objeto deste  termo.  Os sanitários  totalizam 15 (quinze)  unidades,  sendo 8
(oito)  banheiros  femininos,  contendo um banheiro adaptado para  portadores  de  necessidades
especiais, e 6 (seis) banheiros masculinos, contendo um banheiro adaptado para portadores de
necessidades especiais.

2.20. A concessionária deverá providenciar o fornecimento constante de papel higiênico e de
todo o material  químico desodorizante,  tal  como a limpeza  de todos os banheiros durante o
período de realização do Carnaval.
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2.21. Durante a realização do evento, a concessionária deverá manter no mínimo uma pessoa no
banheiro  feminino  e  uma  pessoa  no  banheiro  masculino,  a  fim  de  monitorar  a  higiene  e
organização durante o uso dos banheiros concedidos.

2.22. A concessionária poderá comercializar espaços publicitários,  tais como placas, banners,
balões, faixas, entre outros, com valores definidos a seu critério, devendo ser obedecidos toda a
legislação  vigente,  bem como,  providenciar  os  alvarás  necessários  e  o  pagamento  das  taxas
existentes.

2.23.  Deverá ser veiculada as logomarcas da Prefeitura Municipal  e Secretaria  Municipal  de
Cultura e Turismo em todo o material publicitário (faixa, outdoor, cartaz, flyer, rádio, televisão,
etc), como apoiadora do evento. 

2.24. Antes da impressão, distribuição ou veiculação de qualquer material publicitário, cabe a
concessionária apresentar previamente o material à Assessoria de Comunicação da Prefeitura e
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para aprovação do material.

2.25. A concessionária é responsável pela limpeza do local antes, durante e depois do evento.
Todos os resíduos deverão ser separados pelas categorias “Lixo úmido e não reciclável” e “Lixo
seco reciclável”,  embalados  em sacos  plásticos  resistentes  e  lacrados,  de forma que  evite  o
vazamento  do  lixo.  Todas  as  embalagens  devem  ser  identificadas  com  o  tipo  de  resíduo
existente.

2.26. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente fará o recolhimento do material a partir das
11:00 horas de cada dia do evento, incluindo no dia posterior ao término do evento.

2.27. A segurança do evento é quesito indubitável, sendo exclusivamente de responsabilidade da
concessionária providenciá-la para durante os dias do evento.

2.28.  A concessionária  deverá  contratar  no  mínimo  8  (oito)  seguranças  por  dia,  sendo  eles
certificados e qualificados para função.

2.29.  Para  a  realização  do  carnaval,  a  concessionária  deverá  solicitar  tempestivamente  as
autorizações  pertinentes  aos  órgãos  competentes,  como  a  Prefeitura  Municipal  de  Bom
Despacho, Juizado da Infância e da Juventude, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar,  ECAD e
demais órgãos que necessite. Todo o custo para obtenção dos documentos e autorizações serão
de responsabilidade da concessionária.

2.30 Caso a concedente necessite de interdição de qualquer via pública no entorno do espaço
concedido,  ela  deverá  solicitar  à  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  Turismo  para  que  esta
providencie as interdições necessárias juntamente à Secretaria Municipal de Trânsito, Proteção
Patrimonial e Defesa Social.

2.31.  A  energia  elétrica  consumida  durante  o  evento,  disponibilizada  pela  CEMIG,  será  de
responsabilidade da concedente, assim como a instalação dos padrões necessários.

2.32. A concessionária deverá providenciar o grupo gerador trifásico cabinado e silencioso com
capacidade  para  suprir  possíveis  faltas  ou falhas  de  energias  que  possa  acontecer  durante  a
realização do evento. Este, deverá ser disponibilizado ao longo de todo o evento. 
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2.33. A concessionária ficará responsável por zelar e manter o patrimônio público concedido e
suas adjacências, incluindo os sanitários, dependências do Museu Ferroviário e Locomotiva a
Vapor nº 325.

2.34. Nos casos de dano ao patrimonio público ocorridos durante o evento,  a concessionária
deverá providenciar imediatamente o reparo do dano ou a substituição do bem danificado.

2.35. A responsabilidade por obter todas as autorizações legais necessárias para a realização do
evento é única e exclusiva da concessionária.

2.36. A concessionária deverá apresentar as autorizações, alvarás e licenças do evento ao gestor
do contrato com antecedência mínima de 12 (doze) horas, sendo este podendo ser apresentado
pessoalmente  ou  através  de  e-mail,  desde  que  a  cópia  de  todos  os  documentos  estejam
devidamente anexadas e referidas neste. 

2.37. A  concessionária  deverá  dar  preferência  na  contratação  de  prestadores  de  serviços  e
fornecedores de empresas com sede na cidade de Bom Despacho, desde que os preços ofertados
sejam compatíveis com os preços praticados no mercado.

2.38.  A  concedente  deverá  providenciar  o  fechamento  da  área  do  evento  com  placas  de
fechamento metálicas galvanizadas e grades de fechamento metálicas galvanizadas.

2.39. Fica nomeada como gestora do contrato a servidora da Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo, Joyce Jaciara Chaves Soares, Técnica em Gestão Pública.

2.40. A concessionária deverá arcar com todas as despesas diretas e indiretas relativas ao evento,
contidos  ou  não  neste  termo,  tais  como:  fretes,  cargas,  descargas,  tributos,  funcionários,
segurança, limpeza e outros.

2.41.  A concessionária  deverá  providenciar  crachás  de  identificação,  com nome completo  e
função, para as pessoas que trabalharem durante o evento. 

2.42.  A  concessionária  poderá  terceirizar  o  serviço  ou  parte  dele,  considerando  que  o  não
cumprimento  ou  má  execução  de  qualquer  item  descrito  neste  Termo,  poderá  implicar  em
penalidades  que  serão  aplicadas  à  concessionária,  respondendo  assim pela  terceirização  dos
serviços. 

2.43. A montagem da estrutura poderá ser iniciada após autorização da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo, a ser solicitada pela concessionária a partir da apresentação dos documentos
necessários para realização do evento.

2.44. A desmontagem da estrutura deverá ser realizada em até 3 (três) dias após o término do
evento.

2.45. O contrato terá vigência a partir de sua assinatura até o dia 28 de fevereiro de 2020.

2.46. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão
consideradas para reclamações futuras ou de forma a desobrigar a sua execução.
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2.47. Cada presente poderá representar apenas 1 (uma) empresa interessada no certame, munido
de procuração, credencial e contrato social.

3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1.  Poderão  participar  da  presente  licitação  pessoas  jurídicas  do  ramo pertinente  ao  objeto
licitado  e  que  atenderem  a  todas  as  exigências  editalícias  e  legais,  inclusive  quanto  à
documentação.

3.2. Será admitida a participar da licitação somente empresas devidamente cadastradas ou que
atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento, até o 3º (terceiro) dia anterior à
data limite de recebimento das propostas, conforme artigo 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

3.3.  Não poderão  participar  desta  licitação  os  interessados  que  se encontrarem sob falência,
recuperação judicial, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país,
consórcio, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
Administração  Pública,  ou  punidos  com  suspensão  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a
Prefeitura Municipal de Bom Despacho/MG, bem como aqueles constantes do art.  9º da Lei
Federal nº 8.666/93.

4 – DOS ENVELOPES
4.1. Para participação no certame, o licitante deverá apresentar os documentos de habilitação e a
proposta  de  preços  em  envelopes  distintos,  lacrados,  não  transparentes,  identificados
externamente  apenas o conteúdo,  o número da licitação,  o nome e endereço da participante,
conforme modelo abaixo:

Concorrência Pública Nº 1/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO
ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Razão Social da Proponente
CNPJ
Endereço completo

Concorrência Pública Nº 1/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS
Razão Social da Proponente
CNPJ
Endereço completo

5 – DA HABILITAÇÃO
5.1.  Certificado  de  Registro  Cadastral  -  CRC,  emitido  pela  Prefeitura  Municipal  de  Bom
Despacho. Caso a licitante não seja cadastrada, deverá providenciar seu cadastramento junto à
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos desta Prefeitura, até o 3º (terceiro) dia
anterior ao da data limite de recebimento das propostas.
5.1.1.  Os  dados  para  cadastro  estão  disponíveis  no  endereço  eletrônico
http://www.bomdespacho.mg.gov.br/sucaf/.

5.2.  Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado,  em  se
tratando  de  sociedades  comerciais  e,  no  caso  de  sociedade  por  ações,  acompanhado  de
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documento  de  eleição  de  seus  administradores  ou  inscrição  do ato  constitutivo,  no  caso  de
sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício. 

5.3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

5.4. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

5.5. Prova de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante;

5.6.  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa, tributos administrados
pela Receita Federal e Previdência Social);

5.7.  Prova de regularidade  de débito para com o Fundo de Garantia  por Tempo de Serviço
(FGTS);

5.8. Prova de regularidade junto à Secretaria de Fazenda Estadual;

5.9. Prova de regularidade junto ao Tribunal Superior do Trabalho – CNDT.

5.10. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da
licitante. 

5.11. Caso deseje utilizar os tratamentos jurídicos diferenciados previstos na Lei Complementar
nº 123/2006, o licitante deverá:
5.11.1. Declarar de que cumpre todos os requisitos daquela Lei, inclusive quanto à qualificação
como  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  estando  apta  a  usufruir  o  tratamento
diferenciado, e, que não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no §4º do artigo 3º do
mesmo dispositivo (modelo Anexo II); 
5.11.1.1.  Apresentar  certidão  expedida  pela  Junta  Comercial  comprovando  sua  condição,
conforme artigo 1º e 8º da Instrução Normativa n° 103 de 30/04/2007 do Departamento Nacional
de Registro do Comércio – DNRC,  emitida em até 60 (sessenta) dias anteriores à data da
sessão de abertura dos envelopes; 
5.11.1.2.  No caso  da licitante  se  tratar  de  sociedade  cooperativa  equiparada  à  ME ou EPP,
apresentar  comprovação  de  que  tenha  auferido,  no  ano-calendário  anterior,  receita  bruta
correspondente aos limites definidos no inciso II do art.  3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados.

5.12. Declaração de que todos os equipamentos e materiais solicitados estarão disponíveis para o
cumprimento do objeto desta licitação, conforme Anexo III deste Edital.

5.13.  Balanço patrimonial do último exercício social, conforme a legislação vigente, constante
termos  de  abertura  e  encerramento,  com  o  número  da  página  transcrito  do  Livro  Diário,
registrado no órgão competente, devidamente assinado pelo(s) diretor(es) da empresa e o seu(s)
contador(es).

5.14. Demonstrativo da situação financeira da licitante, devidamente assinada pelo(s) diretor(es)
da empresa e o seu(s) contador(es), consubstanciado nos seguintes índices:

2. Índice de Liquidez Corrente, maior ou igual a 1,20 (um inteiro e dois décimos), obtido
pela seguinte fórmula:

AC
PC
Onde: AC = Ativo Circulante; e PC = Passivo Circulante.

3. Índice de Solvência Geral, maior ou igual a 1,20 (um inteiro e dois décimos), obtido pela
seguinte fórmula:  
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_AT_
PC + ELP
Onde: PC = Passivo Circulante; ELP = Exigível a Longo Prazo; e AT = Ativo Total.

4. Índice de Liquidez Geral, maior ou igual a 1,20 (um inteiro e dois décimos), obtido pela
seguinte fórmula:

AC + RLP
PC + ELP
Onde: AC = Ativo Circulante; RLP = Realizável a Longo Prazo; PC = Passivo Circulante; e ELP
= Exigível a longo prazo. 

5.14.1. A exigência dos índices é justificável frente à SÚMULA Nº 275/2012 do Tribunal de
Contas da União, que versa: Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração
pode exigir das licitantes, de forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido
mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de
compras para entrega futura e de execução de obras e serviços.

5.15. Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados com vigência plena na data
fixada para sua apresentação.

5.16.  Os  documentos  relacionados  na  Cláusula  5  que  não  possuírem  prazo  de  vigência
estabelecido pelo órgão expedidor, deverão ser emitidos nos últimos 60 (sessenta) dias anteriores
à data da sessão de abertura dos envelopes.

5.17. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada por tabelião de notas, por servidor da administração municipal, ou por publicação em
órgão da Imprensa Oficial.

6 – DA VISITA TÉCNICA
6.1. A visita técnica deverá acontecer em até 12 (doze) horas de antecedência à realização do
certame, a qual será feita pelo responsável da empresa, que, deverá ser previamente agendada
respeitando  um  prazo  de  8  (oito)  horas  da  data  limite,  pelo  telefone  (37)  99106-5309.  Os
participantes deverão comparecer na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, situada
à Avenida Maria da Conceição Del Duca, 150, Jaraguá, Bom Despacho/MG.

6.2. A visita técnica terá por finalidade o conhecimento dos serviços e local de onde acontecerá o
evento; elucidação de dúvidas e informações técnicas necessárias à formulação da proposta e das
condições locais para execução do objeto, pois não serão argumentos válidos para reclamações
futuras no processo ou na inexecução contratual.

6.3. Não será expedido atestado de visita técnica para licitantes que não se identificarem e que
comparecerem posteriormente à data e horário agendados.

7 – DA APRESENTAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. O envelope de proposta (envelope nº 02) deverá conter a carta proposta (modelo Anexo IV)
e a planilha de preços ajustada ao valor proposto. 

7.2. A carta proposta deverá ser apresentada em 1 (uma) via, datada, assinada pelo representante
legal da empresa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, redigida em português claro e
legível, preferencialmente impressa ou datilografada e em papel timbrado da firma licitante.

7.3. O critério para o julgamento das propostas será o de melhor proposta, observado a proposta
de  maior  investimento  financeiro  na  realização  do  evento.  Em caso  de  empate,  deverá  ser
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observado a proposta que tiver o maior investimento financeiro para a contratação de bandas
musicais.

7.4. A Planilha de Preços deve estar devidamente preenchida, constando todos os componentes e
estar assinada pelo representante legal da licitante.

7.5. Ao apresentar proposta, fica subentendido que a licitante aceita que:

. Conhece e cumprirá os termos do  Anexo I – Termo de Referência, em todos os seus
detalhamentos.
. No caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, ficando a
cargo da Comissão Permanente de Licitações refazer o cálculo do preço total.
.  Nos  preços  propostos  encontram-se  incluídos  todos  os  tributos,  encargos  sociais,
seguros, aluguéis, transporte, alimentação e demais despesas que, direta ou indiretamente,
incidirem sobre o serviço, ainda que não estejam especificadas neste edital;
. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas
propostas que ofertem apenas um preço para o objeto desta licitação.

7.6. Serão desclassificadas as propostas que não cumprirem as exigências do edital.

7.7. O prazo de validade das propostas será de no mínimo 60 (sessenta) dias.

7.8.  Na  proposta  comercial  deverão  ser  facilmente  identificados  o  nome  e  o  endereço  da
proponente, CNPJ, Inscrição Estadual, telefone, fax, e e-mail – se houver, e nome, CPF e cargo
do representante legal da empresa para assinatura do contrato.

7.9. A Comissão Permanente de Licitação poderá corrigir “ex officio” as inexatidões materiais e
os erros de cálculos  existentes  nas Planilhas  de Preços apresentadas.  Os valores por extenso
sempre prevalecerão sobre os valores numéricos.

7.10. Os erros aritméticos serão corrigidos da seguinte forma: em caso de discrepância entre o
valor por extenso e as respectivas cifras, prevalecerá o valor por extenso. Caso o proponente não
aceite a correção dos erros a sua proposta será desclassificada.

7.11. A Comissão Permanente de Licitação realizará, no prazo máximo de 10 dias, uma análise
detalhada dos documentos para avaliação das condições da Proposta, destinada a confirmar se
foram atendidos todos os requisitos previstos no Edital e seus Anexos.

7.12. Uma avaliação negativa da capacidade da Proponente em cumprir o contrato, ou o não
cumprimento dos requisitos dos documentos de licitação, implicará em sua desclassificação, não
se admitindo modificações para sanar as deficiências apuradas.

7.13. Será registrada em ata a decisão da Comissão Permanente de Licitação sobre a habilitação
de todas as propostas e a classificação (ordenamento) das habilitadas de acordo com o preço
oferecido ou avaliado.

7.14. Posteriormente à deliberação da Autoridade Competente,  será publicado o resultado do
processo.

7.15.  Será assegurado como critério  de desempate,  preferência  de contratação para as Micro
Empresas e Empresas de Pequeno Porte. Entende-se por empate aquelas situações em que as
propostas  apresentadas  pelas  mesmas  sejam iguais  ou até  10% (dez por  cento)  superiores  à
proposta mais bem classificada (artigo 44, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006). 

7.16.  Depois  de  declarado  habilitado  o  licitante  não  haverá  desclassificação  por  motivo
relacionado com capacidade jurídica, capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade
fiscal, salvo em razão de fatos supervenientes. 
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7.17. Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagem não previstas no Edital, nem preço
ou vantagem baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

7.18.  Decairá  do  direito  de  impugnar,  perante  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  ou  o
Promotor, os termos do Edital, aquele licitante que aceitando sem objeção venha apontar, após o
julgamento,  falhas  ou irregularidades  do mesmo,  hipótese  em que tal  comunicação não terá
efeito de recurso.

7.19.  Aprovado  e  homologado  o  julgamento  da  licitação,  conhecido  o  licitante  vencedor,
qualquer membro nomeado para compor a Comissão Permanente de Licitação o convocará para,
no prazo de 3 (três) dias úteis, através de seu representante credenciado, assinar o Contrato.

7.20. O descumprimento do prazo para assinar o Contrato por parte do Licitante vencedor faculta
à Comissão Permanente de Licitação convocar, pela ordem de classificação, outros licitantes no
mesmo prazo e  condições  contratuais  propostas  do primeiro  colocado.  Idêntica  faculdade  se
oferece à Comissão se a empresa vencedora do certame desistir da adjudicação da licitação.

8 – DO PROCEDIMENTO 
8.1. Poderá manifestar-se no curso dos trabalhos de julgamento, em nome da empresa licitante,
tão somente seu dirigente, preposto ou procurador, credenciados através de documento entregue,
no ato, à Comissão Permanente de Licitação.

8.2. Aberta a sessão, os representantes das licitantes serão convidados a rubricar, juntamente com
os membros da Comissão Permanente de Licitação, os invólucros das propostas comerciais das
concorrentes, após o que proceder-se-á à abertura dos envelopes que contêm os documentos de
habilitação,  para  exame  e  eventual  impugnação  por  parte  de  qualquer  dos  presentes
credenciados.

8.3.  Concluído  o  exame da  documentação  apresentada  e  das  impugnações  que  tenham sido
formuladas, cumprirá à Comissão Permanente de Licitação anunciar sua decisão com respeito à
habilitação das empresas licitantes e consultá-las sobre seu eventual interesse pela interposição
de recursos e retenção de prazo para esse fim.

8.4. À Comissão Permanente de Licitação compete consignar, em ata circunstanciada, todos os
fatos ocorridos e pronunciamentos, submetendo o procedimento à homologação da autoridade
competente.

8.5.  O Município de Bom Despacho se reserva o direito  de,  por despacho fundamentado da
autoridade competente, e sem que caiba, em qualquer dos casos, à licitante interessada, direito à
indenização:

. Revogar a licitação, em razão de conveniência administrativa;

. Anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão da ilegalidade ocorrida em seu
curso;
. Homologar a licitação, sem prejuízo da redução superveniente das atividades a serem
contratadas.

9 – DOS RECURSOS
9.1. É admissível, em qualquer fase da licitação ou da execução do Contrato que dela resulte, a
interposição  de  recursos  para  a  Autoridade  Competente,  protocolizado  na  Gerência  de
Licitações, Compras e Gestão de Contratos da Prefeitura, situada à Praça Irmã Albuquerque, nº
36, Centro, Bom Despacho-MG, 35600-000,  na conformidade dos preceitos contidos no artigo
109 da Lei Federal nº 8.666/93, exceto na hipótese do parágrafo 2º do artigo 41 da mesma Lei.
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10 – DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
10.1.  Cópia  deste  Edital  estará  disponível  na  internet,  no  site
http://www.bomdespacho.mg.gov.br/licitacao/, desta Prefeitura, e também na sala de licitações,
no 2º andar do prédio da Prefeitura, localizado na Praça Irmã Albuquerque, nº 45, Centro, Bom
Despacho-MG, de 8h00 às 18h00, ao custo de R$ 2,16 (dois reais e dezesseis centavos) por cada
folha reprografada, nos termos do Decreto Municipal nº 7.802, de 10 de janeiro de 2.018, que
atualiza  a  tabela  de  taxas  da  Lei  Municipal  nº  1.950/03  –  Código  Tributário  Municipal  –
CTM/03, a ser depositada em nome do Município de Bom Despacho, ou através de Guia de
Recolhimento Municipal.

10.2. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame, obrigam-
se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site  www.bomdespacho.mg.gov.br e
as  publicações  no Diário  Oficial  do  Município  (http://dome.pmbd.mg.gov.br/),  quando for  o
caso, com vistas a possíveis alterações e avisos.

10.3. Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital  poderão ser encaminhados para o e-mail:
licitacao@bomdespacho.mg.gov.br, via telefone (37) 99106-3812, ou, ainda para a Gerência de
Licitações, Compras e Gestão de Contratos, à Praça Irmã Albuquerque, nº 36 – Centro, Bom
Despacho/MG, 35600-000.

10.3.1.  As  respostas  às  solicitações  de  esclarecimentos  serão  encaminhadas  por  e-mail,
telefone ou disponibilizadas no site www.bomdespacho.mg.gov.br, ficando acessíveis a todos
interessados.

10.4. No site supracitado serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que a
Comissão Permanente de Licitação julgar importantes, razão pela qual os interessados devem
consultar o site com frequência. 

10.5.  Impugnações  aos  termos  do  Edital  poderão  ser  interpostas  por  qualquer  pessoa,
protocolizadas na Gerência de Licitações, Compra e Gestão de Contratos da Prefeitura, situada à
Praça Irmã Albuquerque, nº 45, Centro, Bom Despacho-MG, 35600-000, conforme artigo 41, §
1º e § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

10.5.1. A Prefeitura, através da Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos, não
se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou por outras formas, entregues
em locais diversos do mencionado no item acima, e que, por isso, não sejam protocolizadas
no prazo legal. 
10.5.2. A decisão da Comissão Permanente de Licitação será enviada ao impugnante via e-
mail.

11 – DAS PENALIDADES
11.1.  Pela  inexecução total  ou parcial  do contrato por parte  da concessionária,  a concedente
poderá, garantida prévia defesa, aplicar à concessionária as seguintes penalidades:
11.2. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o licitante, por
um período não superior a 02 (dois) anos;

11.2.1. Multa no valor de até RS 10.000,00 (dez mil reais), considerado a gravidade da falha
cometida, a critério da Secretaria Ordenadora do processo.

11.3.  Pelo  descumprimento  de  qualquer  cláusula  por  parte  da  concedente,  a  concessionária
poderá,  garantida  prévia  defesa,  requerer  à  concedente  uma  multa  a  título  de  indenização,
conforme valor previsto na cláusula 11.2.1.
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11.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

11.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Municipal e cobrados judicialmente.

11.5.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez)  dias,  a  contar  da  data  do  recebimento  da  comunicação  enviada  pela  autoridade
competente.

11.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SUCAF.

11.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa e respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não comprometam
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

12.2.  O  resultado  do  presente  certame  será  divulgado  no  site
http://www.bomdespacho.mg.gov.br/licitacao/ e publicado no Diário Oficial do Município que
pode ser acessado pelo link http://www.bomdespacho.mg.gov.br/dome/.

12.3.  Os envelopes  contendo os documentos  de proposta  das  licitantes  inabilitadas  ficarão  à
disposição para retirada na sede da Prefeitura Municipal de Bom Despacho-MG, situada à Praça
Irmã Albuquerque, nº 36, Centro, após a celebração do contrato.

12.4. O Município reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto ou serviço
em desacordo  com o previsto  no  Edital,  ou  em desconformidade  com as  normas  legais  ou
técnicas pertinentes ao objeto licitado.

12.5.  O Município  reserva  para  si  o  direito  de  alterar  quantitativos,  sem que  isto  implique
alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

12.6.  Rege-se  o  objeto  desta  licitação  pelos  preceitos  de  direito  público,  as  normas
consubstanciadas na Lei 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, legislação complementar
em vigor  e  Decreto Municipal  nº  5.697/2013,  aplicando-se,  supletivamente,  os princípios  da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 c/c inciso
XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/1993.

12.7. Os casos omissos do presente certame serão solucionados pela Comissão de Licitação.

12.8. Integram o presente Edital:
• Anexo I – Projeto básico;
• Anexo II – Modelo de Declaração de: Responsabilidade, Cumprimento das Obrigações,

Não Impedimento, Não Emprega Menor e de uso dos benefícios de ME/EPP (Modelo);
• Anexo III – Declaração de Disponibilidade e indicação de pessoal técnico (Modelo);
• Anexo IV – Proposta (Modelo);
• Anexo V – Minuta do Contrato.

12.9. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa,
será competente o foro da Comarca de Bom Despacho-MG.
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12.10. As eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas à Gerência de Licitações, Compras e
Gestão  de  Contratos através  do  telefone  nº  (37)  99106-3812  ou  do  e-mail
licitacao@bomdespacho.mg.gov.br.

12.11 Fica proibido o uso de telefone celular e congêneres durante a sessão pública, sob pena de incorrer
nas  sanções  previstas  nos  artigos  90  e  93  da  Lei  Federal  nº  8.999/93,  sem  prejuízo  das  demais
cominações legais.

Bom Despacho-MG, 27 de janeiro de 2018.

João Paulo Alves Rodrigues
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO:
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO 

Concessão administrativa de uso de espaço público, referente a Praça Olegário Maciel e suas
adjacências,  objetivando  a realização  do Carnaval,  que  acontecerá  entre  os  dias  21 e  25  de
fevereiro de 2020, conforme as previsões, exigências e especificações descritas neste Termo. 

2 – JUSTIFICATIVA

O Carnaval  é  a  festa  mais  popular  no  Brasil.  Constitui  um dos  patrimônios  culturais  mais
famosos do  país e envolve pessoas das mais diversas idades e gostos. A história da festa no
Brasil iniciou-se ainda no Período Colonial, cuja primeira manifestação foi o entrudo, festa de
origem lusitana que, na colônia, era praticada pelos escravizados. Estes saíam pelas ruas com
rostos pintados e jogavam farinha e bolinhas de água de cheiro nas pessoas. Desta forma, neste
período o carnaval era festejado apenas pelas classes mais populares da sociedade.

Com o tempo,  o  carnaval  mudou.  Ao longo do século XX, popularizou-se e  conheceu uma
diversidade de formas de realização, envolvendo pessoas das mais variadas classes. Surgiram as
marchinhas, o samba, fantasias e trios elétricos. 
No mês de fevereiro os brasileiros unem-se na expectativa da festa. No Rio de Janeiro, em São
Paulo, na Bahia, em Minas gerais e outros estados, as cidades param por quatro dias e os foliões
invadem as ruas. Carnaval envolve cultura e movimenta o turismo e a economia local. Durante
os dias de festa, há um intenso fluxo de pessoas consumindo bebidas, comidas e adereços. Em
2019,  a  estimativa  econômica  foi  de  uma  movimentação  de  6  bilhões  de  reais  em  todo  o
território nacional. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo,
a estimativa para contratação de trabalhadores temporários era 23,6 mil. Portanto, a festa, além
de promover entretenimento e difundir a cultura brasileira, influencia positivamente a economia
das cidades e do país.

A cidade de Bom Despacho tem uma tradição carnavalesca. De 2003 a 2008, foi palco de um dos
melhores carnavais de Minas Gerais. Chegou a ser colocado como o “Melhor de Minas”, mas a
não realização de shows acabou com a festa de muita gente, e com isso, o conceito de ser um dos
melhores e mais atraentes do estado foi ofuscado frente aos fracassos cometidos pelas gestões
anteriores. 
Em fevereiro de 2019, alguns blocos saíram às ruas e reuniram crianças, adultos e idosos. A
vontade da população pela realização da festa é latente. É preciso reascender essa tradição, de
forma a promover Bom Despacho, sua cultura,  sua economia e o turismo. Cabe a Prefeitura
Municipal,  por  meio  da  Secretaria  de  Cultura  e  Turismo  contribuir  para  a  organização  do
carnaval. Para isso, é imprescindível a cessão de um local propício, como a praça de eventos,
localizada  na Praça da  Estação,  que conta  com banheiros,  espaço aberto  para  montagem de
palco, praça de alimentação e iluminação, por meio de concessão administrativa de uso de bem
público. 

3 – AMPARO LEGAL

“Concessão  de  uso  pode  ser  definida  como  uma  modalidade  de  contrato  administrativo,
submetido  ao  regime  jurídico  de  direito  público,  firmado  por  órgão  ou  entidade  da
Administração Pública,  cujo objetivo é o uso privativo de bem público.  A concessão de uso
apresenta natureza jurídica obrigacional, não tem caráter precário – como a autorização de uso e

Praça Irmã Albuquerque, 45 – Centro – 35600-000 – Bom Despacho-MG
Telefone (37) 9 9106-3812 – www.bomdespacho.mg.gov.br – licitacao@bomdespacho.mg.gov.br



16/33

Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

a permissão de uso –, pode ser onerosa ou gratuita e deve ser precedida de licitação, excetuadas
as hipóteses legais que admitem contratação direta.” (LUFT, Rosângela)
Seguindo ao pressuposto do inciso XXI, do art. 37, da CF/88 é indiscutível a obrigatoriedade de
processo licitatório para realização da Concessão administrativa de uso de espaço público para
fins de realizar o Carnaval 2020. 

Reiterando ao disposto no artigo citado anteriormente, o art. 2º da Lei de Licitações nº 8.666/93
reafirma a necessidade em realizar o certame em decorrência do objeto deste Termo.

4 – DO LOCAL E CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL

4.1. Em face de sua natureza, a realização do Carnaval dar-se-á nas dependências da Concedente,
no espaço público denominado Praça Olegário Maciel, bem como a Praça de Eventos.

4.2. No período do evento, a concessionária obriga-se a ceder estrutura (som, iluminação, praça
de alimentação, fechamento em lambril e gradil e brinquedos) para a Secretaria Municipal de
Cultura  e  Turismo,  caso  haja  interesse  em  realizar  demais  atrações.  Para  a  cessão,  a
concessionária deverá acertar datas e horários diretamente com a Secretaria após a assinatura do
contrato, visto que nesse momento, a interlocução das partes facilitará a gestão do evento.

4.3.  Durante os 5 (cinco) dias do evento, deverão ser ofertados no mínimo 3 (três) brinquedos
para a constituição de Espaço Kids.

4.4. A  concessionária  deverá  organizar,  planejar  e  incentivar  a  participação  dos  blocos  de
carnaval da cidade, promovendo para cada bloco que demostrar interesse, uma apresentação no
evento.

4.4.1. Após  a  assinatura  do  contrato,  fica  a  critério  da  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e
Turismo, juntamente com a concessionária e o responsável por cada bloco carnavalesco definir
data e horário de cada apresentação.

4.4.2. A apresentação do bloco de carnaval poderá ser por meio de concentração ou desfile, na
Praça  de  Eventos  ou  em outro  espaço  público  da  cidade,  desde  que  seja  de  livre  acesso  à
população em geral.

5 – DA VISITA TÉCNICA

5.1. A visita técnica deverá acontecer em até 12 (doze) horas de antecedência à realização do
certame, a qual será feita pelo responsável da empresa, que, deverá ser previamente agendada
respeitando  um  prazo  de  8  (oito)  horas  da  data  limite,  pelo  telefone  (37)  99106-5309.  Os
participantes deverão comparecer na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, situada
à Avenida Maria da Conceição Del Duca, 150, Jaraguá, Bom Despacho/MG.

5.2.  A visita técnica terá por finalidade o conhecimento dos serviços e local de onde acontecerá
o evento; elucidação de dúvidas e informações técnicas necessárias à formulação da proposta e
das  condições  locais  para  execução  do  objeto,  pois  não  serão  argumentos  válidos  para
reclamações futuras no processo ou na inexecução contratual.

5.3. Não será expedido atestado de visita técnica para licitantes que não se identificarem e que
comparecerem posteriormente à data e horário agendados.
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5.4.  Alegações posteriores relacionadas  com o desconhecimento do objeto licitado não serão
consideradas para reclamações futuras ou de forma a desobrigar a sua execução.

5.5.  Cada presente poderá representar apenas 1 (uma) empresa interessada no certame, munido
de procuração, credencial e contrato social.

6 – DAS ATRAÇÕES

6.1 Deverão ser contratadas o mínimo de 1 (uma) atração com banda musical por dia de festa,
sendo destas, pelo menos 4 (quatro) atrações de artistas locais no total de apresentações da festa,
conforme a Lei 2.174/2010.

6.2 O estilo musical predominante deverá ser o axé music, marchinhas de carnaval e samba. O
tempo estimado de apresentação de cada banda deverá ser no mínimo de 1 hora por noite. O
restante do evento deverá ser animado por som mecânico, danças e outros. 

6.3 O horário preferencial de apresentação de cada atração musical será de 00:00 às 02:00 horas,
cabendo ao concessionário a articulação direta com o responsável pela atração. Os shows não
poderão exceder o horário estipulado para o término do evento.

7 – DOS HORÁRIOS

7.1. O carnaval deverá acontecer a partir das 17:00 até às 02:00 horas do dia posterior;

7.1.1.  No domingo, segunda-feira e terça-feira poderá acontecer o matinê com início às 14:00.

8 – DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

8.1. A concessionária será responsável por fornecer a estrutura necessária para realização do
evento, assim como a Praça de Alimentação.

8.1.1.  Considerando o tamanho da Praça de eventos,  espaço que será concedido,  a  praça de
alimentação deverá conter no mínimo 8 barracas de alimentação e bebidas com medidas mínimas
de 3x3m.

8.1.2  O  posicionamento  das  barracas  deverão  ser  acordados  entre  a  concedente  e  a
concessionária, sendo exigido que as barracas e todas as instalações atendam as instruções de
segurança do Corpo de Bombeiros em todos os seus aspectos.

8.2. Caso a concessionária ofereça a venda de alimentos que sejam feitos por meio de fritura a
óleo, ele deve tomar todas as medidas de segurança aplicáveis ao caso. Os alimentos vendidos
nas  barracas  devem  ser  manipulados  de  acordo  com  as  normas  aplicáveis  pela  Vigilância
Sanitária, seguindo as normas de higiene.

8.3.  O cardápio  de  alimentação  deverá  oferecer  no  mínimo 4  (quatro)  opções  de  prato.  Os
alimentos comercializados não devem ser servidos em materiais perfurocortante. 

8.4. As bebidas devem ser comercializadas em copos descartáveis, latas ou embalagens plásticas.
Não sendo admitida a comercialização em embalagens de vidro e seus congêneres. 
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8.5.  Não  é  permitido  a  venda  de  bebidas  alcoólicas  a  menores  de  18  anos,  devendo  esta
informação estar explícita em placas, faixas ou banners. O cardápio de bebidas deverá oferecer
no mínimo cerveja, refrigerante, suco, água, energético e drinks com frutas.

8.6. O preço de comercialização dos produtos deverá obedecer a média do preço de mercado
local,  podendo ter  variação  de no  máximo 5% do valor,  para  mais  ou menos.  Os produtos
deverão respeitar uma diversidade de até 2 fornecedores de maior renome de mercado.

9 – DO PALCO

9.1. Será fornecido pela concedente durante os 5 (cinco) dias de realização do evento, um palco
nas medidas de 6x4m, em estrutura metálica e guarda corpo, com piso em compensado naval,
altura do piso de 1 metro, escada de acesso,cobertura em estrutura metálica e lona anti chamas
conforme normas do corpo de bombeiros.

10 – DA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

10.1. A concedente oferecerá a sonorização necessária para realizar as apresentações, contendo
no mínimo  04 (quatro) caixas line array,  04 (quatro) caixas sub grave, 01 (uma) mesa digital
(minímo  20  canais),  01(um)  processador  digital,  01  (um)  conjunto  de  amplificação  para  as
caixas,  01  (um)  equalizador  gráfico,  04  (quatro)  direct  box,  01  (um)  amplificador  para
contrabaixo, 01 (um) amplificador para guitarra, 01 (um) kit de microfone para bateria, 02 (dois)
amplificadores (mínimo 2000 wats).

10.2.  A concedente oferecerá a iluminação necessária para realizar as apresentações, contendo
no mínimo 12 (doze) canhões opti par 64 led 3w, 1 (uma) máquina de fumaça química, 1 (um)
console para operação de luz com sinal digital e o mínimo de 12 (doze) refletores par 64.

11 – DOS SANITÁRIOS

11.1. Os sanitários localizados na parte inferior da Praça de Eventos serão concedidos para a
concessionária  do objeto deste  termo.  Os sanitários  totalizam 15 (quinze)  unidades,  sendo 8
(oito)  banheiros  femininos,  contendo um banheiro adaptado para  portadores  de  necessidades
especiais, e 6 (seis) banheiros masculinos, contendo um banheiro adaptado para portadores de
necessidades especiais.

11.2. A concessionária deverá providenciar o fornecimento constante de papel higiênico e de
todo o material  químico desodorizante,  tal  como a limpeza  de todos os banheiros durante o
período de realização do Carnaval.

11.3. Durante a realização do evento, a concessionária deverá manter no mínimo uma pessoa no
banheiro  feminino  e  uma  pessoa  no  banheiro  masculino,  a  fim  de  monitorar  a  higiene  e
organização durante o uso dos banheiros concedidos.

12 – DA PUBLICIDADE

12.1. A concessionária poderá comercializar espaços publicitários,  tais como placas, banners,
balões, faixas, entre outros, com valores definidos a seu critério, devendo ser obedecidos toda a
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legislação  vigente,  bem como,  providenciar  os  alvarás  necessários  e  o  pagamento  das  taxas
existentes.

12.2. Deverá  ser veiculada as logomarcas da Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo em todo o material publicitário (faixa, outdoor, cartaz, flyer, rádio, televisão,
etc), como apoiadora do evento. 

12.2.3. Antes da impressão, distribuição ou veiculação de qualquer material publicitário, cabe a
concessionária apresentar previamente o material à Assessoria de Comunicação da Prefeitura e
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para aprovação do material.

13 – DA LIMPEZA

13.1. A concessionária é responsável pela limpeza do local antes, durante e depois do evento.
Todos os resíduos deverão ser separados pelas categorias “Lixo úmido e não reciclável” e “Lixo
seco reciclável”,  embalados  em sacos  plásticos  resistentes  e  lacrados,  de forma que  evite  o
vazamento  do  lixo.  Todas  as  embalagens  devem  ser  identificadas  com  o  tipo  de  resíduo
existente.

13.2. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente fará o recolhimento do material a partir das
11:00 horas de cada dia do evento, incluindo no dia posterior ao término do evento.

14 – DA SEGURANÇA

14.1. A segurança do evento é quesito indubitável, sendo exclusivamente de responsabilidade da
concessionária providenciá-la para durante os dias do evento.

14.1.1. A concessionária deverá contratar no mínimo 8 (oito) seguranças por dia,  sendo eles
certificados e qualificados para função.

15 – DAS AUTORIZAÇÕES

15.1.  Para  a  realização  do  carnaval,  a  concessionária  deverá  solicitar  tempestivamente  as
autorizações  pertinentes  aos  órgãos  competentes,  como  a  Prefeitura  Municipal  de  Bom
Despacho, Juizado da Infância e da Juventude, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar,  ECAD e
demais órgãos que necessite. Todo o custo para obtenção dos documentos e autorizações serão
de responsabilidade da concessionária.

15.2. Caso a concedente necessite de interdição de qualquer via pública no entorno do espaço
concedido,  ela  deverá  solicitar  à  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  Turismo  para  que  esta
providencie as interdições necessárias juntamente à Secretaria Municipal de Trânsito, Proteção
Patrimonial e Defesa Social.

16 – DAS OBRIGAÇÕES

16.1.  A  energia  elétrica  consumida  durante  o  evento,  disponibilizada  pela  CEMIG,  será  de
responsabilidade da concedente, assim como a instalação dos padrões necessários.
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16.1.1.  A concessionária  deverá providenciar  o  grupo gerador trifásico cabinado e silencioso
com capacidade para suprir possíveis faltas ou falhas de energias que possa acontecer durante a
realização do evento. Este, deverá ser disponibilizado ao longo de todo o evento. 

16.2. A concessionária ficará responsável por zelar e manter o patrimônio público concedido e
suas adjacências, incluindo os sanitários, dependências do Museu Ferroviário e Locomotiva a
Vapor nº 325.

16.2.1. Nos casos de dano ao patrimonio público ocorridos durante o evento, a concessionária
deverá providenciar imediatamente o reparo do dano ou a substituição do bem danificado.

16.3. A responsabilidade por obter todas as autorizações legais necessárias para a realização do
evento é única e exclusiva da concessionária.

16.4. A concessionária deverá apresentar as autorizações, alvarás e licenças do evento ao gestor
do contrato com antecedência mínima de 12 (doze) horas, sendo este podendo ser apresentado
pessoalmente  ou  através  de  e-mail,  desde  que  a  cópia  de  todos  os  documentos  estejam
devidamente anexadas e referidas neste. 

16.5. A  concessionária  deverá  dar  preferência  na  contratação  de  prestadores  de  serviços  e
fornecedores de empresas com sede na cidade de Bom Despacho, desde que os preços ofertados
sejam compatíveis com os preços praticados no mercado.

16.6.  A concessionária  deverá  providenciar  o  fechamento  da área  do evento  com placas  de
fechamento metálicas galvanizadas e grades de fechamento metálicas galvanizadas.

17 – DO GESTOR DO CONTRATO

Fica  nomeado  como  gestora  do  contrato  a  servidora  da  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e
Turismo, Joyce Jaciara Chaves Soares, Técnica em Gestão Pública.

18 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

18.1. O critério para o julgamento das propostas será o de melhor proposta, observado a proposta
de  maior  investimento  financeiro  na  realização  do  evento.  Em caso  de  empate,  deverá  ser
observado a proposta que tiver o maior investimento financeiro para a contratação de bandas
musicais.

19 - DAS PENALIDADES

19.1.  Pela  inexecução total  ou parcial  do contrato por parte  da concessionária,  a concedente
poderá, garantida prévia defesa, aplicar à concessionária as seguintes penalidades:

19.1.1.  Suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o licitante,
por um período não superior a 02 (dois) anos, conforme na forma do art.7° da Lei n.º 10.520/02;

19.1.2. Multa no valor de até RS 10.000,00 (dez mil reais).
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19.2.  Pelo  descumprimento  de  qualquer  cláusula  deste  termo  por  parte  da  concedente,  a
concessionária  poderá,  garantida  prévia  defesa,  requerer  à  concedente  uma multa  a  título  de
indenização, conforme valor previsto na cláusula 19.1.2..

20 – DAS CONDIÇÕES GERAIS

20.1. A concessionária deverá arcar com todas as despesas diretas e indiretas relativas ao evento,
contidos  ou  não  neste  termo,  tais  como:  fretes,  cargas,  descargas,  tributos,  funcionários,
segurança, limpeza e outros.

20.2.  A concessionária  deverá  providenciar  crachás  de  identificação,  com nome completo  e
função, para as pessoas que trabalharem durante o evento. 

20.3.  A  concessionária  poderá  terceirizar  o  serviço  ou  parte  dele,  considerando  que  o  não
cumprimento  ou  má  execução  de  qualquer  item  descrito  neste  Termo,  poderá  implicar  em
penalidades  que  serão  aplicadas  à  concessionária,  respondendo  assim pela  terceirização  dos
serviços. 

20.4. A montagem da estrutura poderá ser iniciada após autorização da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo, a ser solicitada pela concessionária a partir da apresentação dos documentos
necessários para realização do evento, conforme cláusula 15.

20.4.1. A desmontagem da estrutura deverá ser realizada em até 3 (três) dias após o término do
evento.

21 – DO CONTRATO

O contrato terá vigência a partir de sua assinatura até o dia 28 de fevereiro de 2020.

Bom Despacho, 2 de janeiro de 2020.

Joyce Jaciara Chaves Soares                                                  Francisco Amaral Cardoso
Téc. Gestão Pública Municipal                                Secretário Municipal de Cultura e Turismo

Praça Irmã Albuquerque, 45 – Centro – 35600-000 – Bom Despacho-MG
Telefone (37) 9 9106-3812 – www.bomdespacho.mg.gov.br – licitacao@bomdespacho.mg.gov.br



22/33

Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

ANEXO II - DECLARAÇÕES

Referência: Processo licitatório nº 20298.000013/2020-13, Concorrência Pública n° 1/2020.

A  empresa  ________________________________________________________,  CNPJ  nº
_____________________________,  situada  na  _____________________________________,
Bairro ________________, na cidade de ______________________.

Por intermédio de seu representante legal ou procurador que abaixo assina ao município de Bom
Despacho/MG:

DECLARA  que conhece  todas  as  informações  e  condições  locais  para  o  cumprimento  das
obrigações objeto desta licitação.

DECLARA que atende as condições de habilitação previstas no edital do processo licitatório em
epígrafe e que se submete a todas as condições nele previstas.

(Em  caso  afirmativo,  declarar  esta  ressalva)  DECLARA  que possui  restrição  fiscal  no(s)
documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no artigo 43, § 1º da Lei
Complementar nº 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à
contratação, estando sujeita às sanções previstas no artigo 81, da Lei Federal nº 8.666/93. 

(Opcional) DECLARA  que  cumpre  os  requisitos  legais  para  qualificação  como  (incluir  a
condição da empresa: ME, EPP ou equivalente), artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e
que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei. 

DECLARA que se compromete a entregar os objetos e/ou a prestar os serviços que lhe forem
adjudicados conforme a descrição do Anexo I do edital deste certame, desconsiderando qualquer
erro que porventura houver cometido na elaboração da proposta.

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

DECLARA que  NÃO  está  declarada  INIDÔNEA,  SUSPENSA  e  nem  está  IMPEDIDA  de
contratar com a Administração Pública. (Em caso de declaração de inidoneidade, suspensão ou
impedimento, o licitante deverá proceder com a ressalva informando os entes da Administração
Pública  que  emanaram  as  respectivas  declarações,  para  análise  do  caso  concreto  quanto  à
possibilidade de participação no certame)

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

Praça Irmã Albuquerque, 45 – Centro – 35600-000 – Bom Despacho-MG
Telefone (37) 9 9106-3812 – www.bomdespacho.mg.gov.br – licitacao@bomdespacho.mg.gov.br



23/33

Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

Assinatura do representante ou procurador da empresa
Nome do representante ou procurador da empresa
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E DE PESSOAL TÉCNICO PARA EXECUTAR
OS SERVIÇOS

Declaramos ter a disponibilidade de todos os equipamentos e materiais, além de pessoal técnico
qualificado,  necessários  para  o  cumprimento  do  objeto  da  licitação  CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 1/2020.

Local e data

 

Proponente
Representante Legal
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)

Processo Licitatório nº 20298.000013/2020-13
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2020

A empresa ........................................................... inscrita no CNPJ nº ............................., sediada
à  ................................................................................................,  por  intermédio  de  seu
representante legal o (a) Sr. (a) ................................................................, portador (a) da Carteira
de Identidade nº ............................ e do CPF .................................. , declara, sob as penas da Lei,
que  atende os  dispositivos  da Lei  Complementar  nº  123/2006,  notadamente  o  art.  3º,  tendo
direito aos benefícios estendidos pelo referido Diploma.

.........................................., ......... de ....................................... de 2020.

 (nome e número de identidade do declarante)

Praça Irmã Albuquerque, 45 – Centro – 35600-000 – Bom Despacho-MG
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ANEXO V

PROPOSTA COMERCIAL (Modelo)

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Bom Despacho-MG

Vimos propor a prestação de serviços de execução de festa de carnaval, em conformidade com
especificações do Projeto Básico constante do anexo I deste instrumento convocatório, objeto do
processo  licitatório  nº  20298.000013/2020-13,  modalidade  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
1/2020.

Para efeito de julgamento, de acordo com cotação de preços, aplicados as quantidades definidas
na Planilha de Preços e propomos a execução completa dos serviços licitados pelo valor global
de R$_________ (_________________________).

Segue anexa planilha orçamentária (devidamente assinada) (sem modelo).
. Na planilha orçamentária deverá constar os índices básicos que custearão a festa de carnaval. É
imprescindível que seja indicado a quantidade de shows ofertado.

Esta proposta é válida por _____ dias ( mínimo 60 dias).

DADOS GERAIS DA EMPRESA:
(Razão  Social,  Endereço,  CNPJ,  Inscrição  Estadual,  Telefone,  Fax,  E-mail,  Dados  do
Representante Legal)

DADOS BANCÁRIOS DA PROPONENTE PARA PAGAMENTO:
(banco, agência, conta)

Local e data.

[Assinatura e dados de identificação do representante legal

Praça Irmã Albuquerque, 45 – Centro – 35600-000 – Bom Despacho-MG
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ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº __/2020 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO E
A FIRMA _______________, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS
ABAIXO:

 
São  partes  neste  contrato,  através  de  seus  representantes  no  final  nomeados  como
CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO, entidade de direito público, CNPJ n°
18.301.002/0001-86,  sediada  na  Praça  Irmã Albuquerque,  nº  45  Centro,  na  cidade  de  BOM
DESPACHO - MG e aqui representada pelo  Secretário Municipal  de  Cultura e Turismo, Sr.
Francisco Amaral Cardoso, portador do CPF nº xxxxx, residente e domiciliado nesta cidade, e,
como  CONTRATADA _____________,  inscrita  no  CNPJ  nº  _______________  e  Inscrição
Estadual  nº.  ______________,  situada  à  ____________,  ______,  _____________  -
_____________ - _______________ e aqui representada pelo Sr. __________________, tendo
em vista o que consta no Processo nº 20298.000013/2020-13, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
1/2020, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem
celebrar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O presente contrato tem como objeto a concessão administrativa de uso de espaço público,
referente a Praça Olegário Maciel e suas adjacências, objetivando a realização do Carnaval, que
acontecerá  entre  os dias 21 e  25 de fevereiro  de 2020, conforme as  previsões,  exigências  e
especificações descritas neste Termo. 

Fazem parte integrante deste instrumento, os seguintes documentos:
- Edital de licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2020 e respectivos anexos.
- Proposta comercial e planilha de preços unitários.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DO CONTRATO E DOTAÇÃO
2.1.  O  valor  do  presente  contrato  é  de  R$  _______  (________________).  Os  recursos
necessários e que servirão de suporte financeiro para o pagamento dos serviços são provenientes
das dotações:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS REAJUSTAMENTOS
3.1. Os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, nos termos da Lei nº 9069-95 e Lei
10.192  de  14-02-2001,  e  somente  poderão  ser  alterados  com  a  condição  de  restabelecer  o
equilíbrio  econômico-financeiro  da  ata  de  registro  de  preços,  mediante  requerimento  do
CONTRATADO e com comprovação documental, os quais serão analisados de acordo com o
que estabelece o Art. 65, em seu inciso II, alínea d.

CLÁUSULA DÉCIMA – REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES
“Concessão  de  uso  pode  ser  definida  como  uma  modalidade  de  contrato  administrativo,
submetido  ao  regime  jurídico  de  direito  público,  firmado  por  órgão  ou  entidade  da
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Administração Pública,  cujo objetivo é o uso privativo de bem público.  A concessão de uso
apresenta natureza jurídica obrigacional, não tem caráter precário – como a autorização de uso e
a permissão de uso –, pode ser onerosa ou gratuita e deve ser precedida de licitação, excetuadas
as hipóteses legais que admitem contratação direta.” (LUFT, Rosângela)
Seguindo ao pressuposto do inciso XXI, do art. 37, da CF/88 é indiscutível a obrigatoriedade de
processo licitatório para realização da Concessão administrativa de uso de espaço público para
fins de realizar o Carnaval 2020. 

Reiterando ao disposto no artigo citado anteriormente, o art. 2º da Lei de Licitações nº 8.666/93
reafirma a necessidade em realizar o certame em decorrência do objeto deste Termo.

4.1. Em face de sua natureza, a realização do Carnaval dar-se-á nas dependências da Concedente,
no espaço público denominado Praça Olegário Maciel, bem como a Praça de Eventos.

4.2. No período do evento, a concessionária obriga-se a ceder estrutura (som, iluminação, praça
de alimentação, fechamento em lambril e gradil e brinquedos) para a Secretaria Municipal de
Cultura  e  Turismo,  caso  haja  interesse  em  realizar  demais  atrações.  Para  a  cessão,  a
concessionária deverá acertar datas e horários diretamente com a Secretaria após a assinatura do
contrato, visto que nesse momento, a interlocução das partes facilitará a gestão do evento.

4.3.  Durante os 5 (cinco) dias do evento, deverão ser ofertados no mínimo 3 (três) brinquedos
para a constituição de Espaço Kids.

4.4. A  concessionária  deverá  organizar,  planejar  e  incentivar  a  participação  dos  blocos  de
carnaval da cidade, promovendo para cada bloco que demostrar interesse, uma apresentação no
evento.

4.4.1. Após  a  assinatura  do  contrato,  fica  a  critério  da  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e
Turismo, juntamente com a concessionária e o responsável por cada bloco carnavalesco definir
data e horário de cada apresentação.

4.4.2. A apresentação do bloco de carnaval poderá ser por meio de concentração ou desfile, na
Praça  de  Eventos  ou  em outro  espaço  público  da  cidade,  desde  que  seja  de  livre  acesso  à
população em geral.

5 – DA VISITA TÉCNICA

5.1. A visita técnica deverá acontecer em até 12 (doze) horas de antecedência à realização do
certame, a qual será feita pelo responsável da empresa, que, deverá ser previamente agendada
respeitando  um  prazo  de  8  (oito)  horas  da  data  limite,  pelo  telefone  (37)  99106-5309.  Os
participantes deverão comparecer na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, situada
à Avenida Maria da Conceição Del Duca, 150, Jaraguá, Bom Despacho/MG.

5.2.  A visita técnica terá por finalidade o conhecimento dos serviços e local de onde acontecerá
o evento; elucidação de dúvidas e informações técnicas necessárias à formulação da proposta e
das  condições  locais  para  execução  do  objeto,  pois  não  serão  argumentos  válidos  para
reclamações futuras no processo ou na inexecução contratual.

5.3. Não será expedido atestado de visita técnica para licitantes que não se identificarem e que
comparecerem posteriormente à data e horário agendados.
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5.4.  Alegações posteriores relacionadas  com o desconhecimento do objeto licitado não serão
consideradas para reclamações futuras ou de forma a desobrigar a sua execução.

5.5.  Cada presente poderá representar apenas 1 (uma) empresa interessada no certame, munido
de procuração, credencial e contrato social.

6 – DAS ATRAÇÕES

6.1  Deverão ser contratadas o mínimo de 1 (uma) atração com banda musical por dia de festa,
sendo destas, pelo menos 4 (quatro) atrações de artistas locais no total de apresentações da festa,
conforme a Lei 2.174/2010.

6.2 O estilo musical predominante deverá ser o axé music, marchinhas de carnaval e samba. O
tempo estimado de apresentação de cada banda deverá ser no mínimo de 1 hora por noite. O
restante do evento deverá ser animado por som mecânico, danças e outros. 

6.3 O horário preferencial de apresentação de cada atração musical será de 00:00 às 02:00 horas,
cabendo ao concessionário a articulação direta com o responsável pela atração. Os shows não
poderão exceder o horário estipulado para o término do evento.

7 – DOS HORÁRIOS

7.1. O carnaval deverá acontecer a partir das 17:00 até às 02:00 horas do dia posterior;

7.1.1.  No domingo, segunda-feira e terça-feira poderá acontecer o matinê com início às 14:00.

8 – DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

8.1. A concessionária será responsável por fornecer a estrutura necessária para realização do
evento, assim como a Praça de Alimentação.

8.1.1.  Considerando o tamanho da Praça de eventos,  espaço que será concedido,  a  praça de
alimentação deverá conter no mínimo 8 barracas de alimentação e bebidas com medidas mínimas
de 3x3m.

8.1.2  O  posicionamento  das  barracas  deverão  ser  acordados  entre  a  concedente  e  a
concessionária, sendo exigido que as barracas e todas as instalações atendam as instruções de
segurança do Corpo de Bombeiros em todos os seus aspectos.

8.2.  Caso a concessionária ofereça a venda de alimentos que sejam feitos por meio de fritura a
óleo, ele deve tomar todas as medidas de segurança aplicáveis ao caso. Os alimentos vendidos
nas  barracas  devem  ser  manipulados  de  acordo  com  as  normas  aplicáveis  pela  Vigilância
Sanitária, seguindo as normas de higiene.

8.3.  O cardápio  de  alimentação  deverá  oferecer  no  mínimo 4  (quatro)  opções  de  prato.  Os
alimentos comercializados não devem ser servidos em materiais perfurocortante. 

8.4. As bebidas devem ser comercializadas em copos descartáveis, latas ou embalagens plásticas.
Não sendo admitida a comercialização em embalagens de vidro e seus congêneres. 
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8.5.  Não  é  permitido  a  venda  de  bebidas  alcoólicas  a  menores  de  18  anos,  devendo  esta
informação estar explícita em placas, faixas ou banners. O cardápio de bebidas deverá oferecer
no mínimo cerveja, refrigerante, suco, água, energético e drinks com frutas.

8.6. O preço de comercialização dos produtos deverá obedecer a média do preço de mercado
local,  podendo ter  variação  de no  máximo 5% do valor,  para  mais  ou menos.  Os produtos
deverão respeitar uma diversidade de até 2 fornecedores de maior renome de mercado.

9 – DO PALCO

9.1. Será fornecido pela concedente durante os 5 (cinco) dias de realização do evento, um palco
nas medidas de 6x4m, em estrutura metálica e guarda corpo, com piso em compensado naval,
altura do piso de 1 metro, escada de acesso,cobertura em estrutura metálica e lona anti chamas
conforme normas do corpo de bombeiros.

10 – DA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

10.1. A concedente oferecerá a sonorização necessária para realizar as apresentações, contendo
no mínimo  04 (quatro) caixas line array,  04 (quatro) caixas sub grave, 01 (uma) mesa digital
(minímo  20  canais),  01(um)  processador  digital,  01  (um)  conjunto  de  amplificação  para  as
caixas,  01  (um)  equalizador  gráfico,  04  (quatro)  direct  box,  01  (um)  amplificador  para
contrabaixo, 01 (um) amplificador para guitarra, 01 (um) kit de microfone para bateria, 02 (dois)
amplificadores (mínimo 2000 wats).

10.2.  A concedente oferecerá a iluminação necessária para realizar as apresentações, contendo
no mínimo 12 (doze) canhões opti par 64 led 3w, 1 (uma) máquina de fumaça química, 1 (um)
console para operação de luz com sinal digital e o mínimo de 12 (doze) refletores par 64.

11 – DOS SANITÁRIOS

11.1. Os sanitários localizados na parte inferior da Praça de Eventos serão concedidos para a
concessionária  do objeto deste  termo.  Os sanitários  totalizam 15 (quinze)  unidades,  sendo 8
(oito)  banheiros  femininos,  contendo um banheiro adaptado para  portadores  de  necessidades
especiais, e 6 (seis) banheiros masculinos, contendo um banheiro adaptado para portadores de
necessidades especiais.

11.2. A concessionária deverá providenciar o fornecimento constante de papel higiênico e de
todo o material  químico desodorizante,  tal  como a limpeza  de todos os banheiros durante o
período de realização do Carnaval.

11.3. Durante a realização do evento, a concessionária deverá manter no mínimo uma pessoa no
banheiro  feminino  e  uma  pessoa  no  banheiro  masculino,  a  fim  de  monitorar  a  higiene  e
organização durante o uso dos banheiros concedidos.

12 – DA PUBLICIDADE

12.1. A concessionária poderá comercializar espaços publicitários,  tais como placas, banners,
balões, faixas, entre outros, com valores definidos a seu critério, devendo ser obedecidos toda a
legislação  vigente,  bem como,  providenciar  os  alvarás  necessários  e  o  pagamento  das  taxas
existentes.
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12.2. Deverá  ser veiculada as logomarcas da Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo em todo o material publicitário (faixa, outdoor, cartaz, flyer, rádio, televisão,
etc), como apoiadora do evento. 

12.2.3. Antes da impressão, distribuição ou veiculação de qualquer material publicitário, cabe a
concessionária apresentar previamente o material à Assessoria de Comunicação da Prefeitura e
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para aprovação do material.

13 – DA LIMPEZA

13.1. A concessionária é responsável pela limpeza do local antes, durante e depois do evento.
Todos os resíduos deverão ser separados pelas categorias “Lixo úmido e não reciclável” e “Lixo
seco reciclável”,  embalados  em sacos  plásticos  resistentes  e  lacrados,  de forma que  evite  o
vazamento  do  lixo.  Todas  as  embalagens  devem  ser  identificadas  com  o  tipo  de  resíduo
existente.

13.2. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente fará o recolhimento do material a partir das
11:00 horas de cada dia do evento, incluindo no dia posterior ao término do evento.

14 – DA SEGURANÇA

14.1. A segurança do evento é quesito indubitável, sendo exclusivamente de responsabilidade da
concessionária providenciá-la para durante os dias do evento.

14.1.1. A concessionária deverá contratar no mínimo 8 (oito) seguranças por dia,  sendo eles
certificados e qualificados para função.

15 – DAS AUTORIZAÇÕES

15.1.  Para  a  realização  do  carnaval,  a  concessionária  deverá  solicitar  tempestivamente  as
autorizações  pertinentes  aos  órgãos  competentes,  como  a  Prefeitura  Municipal  de  Bom
Despacho, Juizado da Infância e da Juventude, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar,  ECAD e
demais órgãos que necessite. Todo o custo para obtenção dos documentos e autorizações serão
de responsabilidade da concessionária.

15.2. Caso a concedente necessite de interdição de qualquer via pública no entorno do espaço
concedido,  ela  deverá  solicitar  à  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  Turismo  para  que  esta
providencie as interdições necessárias juntamente à Secretaria Municipal de Trânsito, Proteção
Patrimonial e Defesa Social.

16 – DAS OBRIGAÇÕES

16.1.  A  energia  elétrica  consumida  durante  o  evento,  disponibilizada  pela  CEMIG,  será  de
responsabilidade da concedente, assim como a instalação dos padrões necessários.

16.1.1.  A concessionária  deverá providenciar  o  grupo gerador trifásico cabinado e silencioso
com capacidade para suprir possíveis faltas ou falhas de energias que possa acontecer durante a
realização do evento. Este, deverá ser disponibilizado ao longo de todo o evento. 

16.2. A concessionária ficará responsável por zelar e manter o patrimônio público concedido e
suas adjacências, incluindo os sanitários, dependências do Museu Ferroviário e Locomotiva a
Vapor nº 325.
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16.2.1. Nos casos de dano ao patrimonio público ocorridos durante o evento, a concessionária
deverá providenciar imediatamente o reparo do dano ou a substituição do bem danificado.

16.3. A responsabilidade por obter todas as autorizações legais necessárias para a realização do
evento é única e exclusiva da concessionária.

16.4. A concessionária deverá apresentar as autorizações, alvarás e licenças do evento ao gestor
do contrato com antecedência mínima de 12 (doze) horas, sendo este podendo ser apresentado
pessoalmente  ou  através  de  e-mail,  desde  que  a  cópia  de  todos  os  documentos  estejam
devidamente anexadas e referidas neste. 

16.5. A  concessionária  deverá  dar  preferência  na  contratação  de  prestadores  de  serviços  e
fornecedores de empresas com sede na cidade de Bom Despacho, desde que os preços ofertados
sejam compatíveis com os preços praticados no mercado.

16.6.  A concessionária  deverá  providenciar  o  fechamento  da área  do evento  com placas  de
fechamento metálicas galvanizadas e grades de fechamento metálicas galvanizadas.

CLÁUSULA  DÉCIMA  PRIMEIRA  –  DAS  MODIFICAÇÕES  E/OU  ALTERAÇÕES
CONTRATUAIS
11.1. Qualquer modificação dos serviços objeto da presente contrato, poderá ser determinada
pela  CONTRATANTE mediante  assinatura  de  termos  aditivos,  observadas  as  normas legais
vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
12.1 Este  contrato  regula-se pela  Lei  nº 8.666/93,  pelas  suas  Cláusulas  e pelos  preceitos  de
direito  público,  aplicando-se,  supletivamente,  os  princípios  da teoria  geral  de  contratos  e  as
disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CESSÃO DO CONTRATO
13.1. A CONTRATADA poderá subcontratar, total ou parcialmente atividades que constituam
objeto  do  contrato  com  a  concordância  da  CONTRATANTE,  manifestado  após  o
reconhecimento da ocorrência de motivo justificado e formalizado por termo aditivo, através do
qual se mantenha a integral responsabilidade da mesma contratada pela execução satisfatória dos
serviços correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESPONSABILIDADE CIVIL
14.1.  A  CONTRATADA  assumirá  automaticamente,  ao  firmar  o  contrato,  responsabilidade
exclusiva por danos causados à CONTRATANTE ou terceiros.

CLÁUSULA  DÉCIMA  QUINTA  –  TRIBUTOS,  OBRIGAÇÕES  TRABALHISTAS  E
PREVIDENCIÁRIAS.
15.1.  Todas  as  obrigações  trabalhistas,  tributos  e  contribuições,  incidentes  à  execução  dos
serviços aqui contratados, correrão por conta exclusivas da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DAS PENALIDADES
9.1.  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  por  parte  da  concessionária,  a  concedente
poderá, garantida prévia defesa, aplicar à concessionária as seguintes penalidades:
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19.1.1.  Suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o licitante,
por um período não superior a 02 (dois) anos, conforme na forma do art.7° da Lei n.º 10.520/02;

19.1.2. Multa no valor de até RS 10.000,00 (dez mil reais).

19.2.  Pelo  descumprimento  de  qualquer  cláusula  deste  termo  por  parte  da  concedente,  a
concessionária  poderá,  garantida  prévia  defesa,  requerer  à  concedente  uma multa  a  título  de
indenização, conforme valor previsto na cláusula 19.1.2..

16.2. RESCISÃO 

16.2.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido, no previsto nos Incisos do Artigo 78 da
Lei  Federal  nº.  8.666/93  de  21  de  Junho  de  1.993,  e  unilateralmente  pelo  Município
CONTRATANTE, conforme Artigo 79, Inciso I da mesma Lei.
16.2.2.  O  Município  de  BOM  DESPACHO  poderá  promover  a  rescisão  do  Contrato,  se  a
contratada:

a) Não  cumprir  os  prazos  estabelecidos  no  Projeto  Básico,  sem  prejuízo  a  critério  do
município, da imposição de multa;

b) Desatender às determinações regulares da fiscalização da CONTRATANTE;
c) Estiver cumprido o que fora contratado com lentidão, levando a administração a presumir

a não conclusão dos serviços no prazo estipulado;
d) Subcontratar, ceder ou transferir total ou parcialmente, o objeto pactuado neste contrato,

sem prévia expressa autorização da CONTRATANTE;
e) Dissolver a sociedade, alterar o contrato social ou modificar a finalidade ou a estrutura da

empresa, de tal forma que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do que
fora contratado; 

f) Tiver decretado sua falência, ou instaurada sua insolvência civil; 

16.2.2.1. Rescindindo o contrato, a contratada terá retido todo critério decorrente da mesma, até
o limite dos prejuízos causados ao Município ou a terceiros. 

16.2.3. Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá promover o ressarcimento de perdas e
danos por via administrativa ou ação judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
17.1. O contrato terá vigência a partir de sua assinatura até o dia 28 de fevereiro de 2020.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO
18.1.  As  partes  integrantes  elegem,  para  diminuir  quaisquer  dúvidas  inerentes  ao  presente
instrumento, o foro da Comarca de BOM DESPACHO-MG.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direitos.

Local e data.

PREFEITURA MUNICIPAL ...............................................................
CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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