COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS –
CODEMIG.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2018
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
eventos, sob demanda, para atender à CODEMIG e ao INDI.
PROCESSO INTERNO N°: 49/2018 – ECM: 46618.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
DATA: 26/03/2018
HORÁRIO: 09:00(horário de Brasília – DF)
LOCAL: SISTEMA ELETRÔNICO – PORTAL DE COMPRAS DE MINAS
GERAIS, ACESSO ATRAVÉS DO SITE www.compras.mg.gov.br.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1. A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS
GERAIS-CODEMIG, CNPJ 19.791.581/0001-55, com fundamento na Lei n°
13.303 de 01 de julho de 2016 e no seu Regulamento Interno de Licitações e
Contratos, disponível no endereço eletrônico www.codemig.com.br, torna
público, para conhecimento dos interessados, que está aberta a Licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n° 22/2018, critério de julgamento MAIOR
PERCENTUAL DE DESCONTO, observando-se as condições estabelecidas
neste Edital e nos Anexos que o integram.
1.2. O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados
gratuitamente
nos
endereços
eletrônicos
www.codemig.com.br
e
www.compras.mg.gov.br ou na sede da CODEMIG, junto ao Pregoeiro, em seu
endereço na Rua Manaus, n° 467, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG,
CEP 30150-350, mediante pagamento de R$ 30,00 (trinta reais) realizado junto
a Gerência Financeira da CODEMIG, para cobrir os custos com sua reprodução,
sendo fornecido mediante a apresentação do recibo emitido por aquela
Gerência, a partir do dia 14 de março de 2018, de 09:00 às 12:00 h e das
14:00 às 17:00 h, de segunda à sexta-feira.
1.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão o horário de Brasília/DF.
1.4. As informações constantes neste Edital e em seus Anexos são
complementares entre si, de modo que todas devem ser consideradas para os
fins a que se destinam.
1.5. Futuras alegações relacionadas com o desconhecimento de quaisquer
informações constantes deste Edital e seus Anexos não serão consideradas e/ou
admitidas, inclusive quando da execução do contrato ou instrumento
equivalente.
1.6. O presente pregão será realizado pela Pregoeira Fernanda Prates Lopes
Cançado, e na sua ausência por Gustavo Ferreira, e equipe de apoio constituída
pelos empregados: Denise Lobato, Gustavo Vilela, Ana Nery, designados
através da Portaria PRES n° 37/2017. O(a) Pregoeiro(a) terá assessoria de
membros da área técnica demandante e a Gerência Jurídica da CODEMIG,
quando necessário.
1.7. A presente licitação ocorrerá eletronicamente, através do Portal de
Compras do Estado de Minas Gerais - www.compras.mg.gov.br, de
administração da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –
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SEPLAG, cabendo ao licitante providenciar seu cadastro e credenciamento
no referido portal, condições necessárias à sua participação no certame.
2.

DA DISCIPLINA LEGAL

2.1. A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho
de 2002, Lei Estadual n° 14.167, de 10 de janeiro de 2002, pelo Decreto Estadual
n° 44.786, de 19 de abril de 2008, pela Lei Federal n° 13.303, de 01 de julho de
2016, pelo Decreto Estadual n° 47.154 de 20 de fevereiro de 2017, pelas demais
disposições legais correlatas, pelo Regulamento Interno de Licitações e
Contratos
da
CODEMIG,
disponível
no
endereço
eletrônico
www.codemig.com.br, bem como pelas cláusulas e condições contidas neste
Edital e seus Anexos.
2.2. Os licitantes deverão conhecer e cumprir as normas previstas na Lei
12.846/2013, denominada “Lei Anticorrupção”, regulamentada pelo Decreto
8.420/15, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração
pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento.
2.2.1. Os licitantes devem estar cientes de que o cometimento dos atos
descritos na mencionada Lei é passível de denúncia através do sitio
https://www.tag.ouvidoriageral.mg.gov.br/ por qualquer pessoa física ou
jurídica.
3.

DO OBJETO

3.1. Constitui objeto da presente licitação a escolha da proposta mais
vantajosa para a CODEMIG, nas condições e especificações previstas neste
Edital e seus Anexos, para a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de eventos sob demanda, para a Codemig e o INDI.
3.2.

A licitação será dividida em três lotes, conforme termo de referência:

3.2.1. Lote 1, no valor de R$2.000.000,00, contrato a ser gerenciado pela
ASCOM (CODEMIG)
3.2.2. Lote 2, no valor de R$ 8.000.000,00, contrato a ser gerenciado pela
DIFIC (CODEMIG)
3.2.3. Lote 3, no valor de R$ 827.762,50, contrato a ser celebrado e gerenciado
pelo INDI.
4.
DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO
EDITAL
4.1. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações referentes a presente
licitação poderão ser realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e
deverão ser enviados à CODEMIG, aos cuidados do Pregoeiro, sempre por
escrito, por meio do e-mail licitacoes@codemig.com.br; ou por correspondência
protocolada no endereço da CODEMIG (Rua Manaus, n° 467, Bairro Santa
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Efigênia, CEP 30150-350, Belo Horizonte/MG) com expressa indicação do
número e objeto da licitação.
4.2.

Sobre os pedidos de esclarecimentos, informa-se:

4.2.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Pregoeiro
até o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do Edital no site da CODEMIG.
4.2.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão
se identificar (CNPJ, razão social e nome do representante legal, se pessoa
jurídica e nome completo e CPF, se pessoa física).
4.2.3. Não serão recebidos pedidos de esclarecimentos enviados por meios
diversos dos acima previstos.
4.2.4. Os esclarecimentos serão respondidos pelo Pregoeiro, com apoio da área
técnica responsável pela elaboração do edital ou pela gerência jurídica e as
respostas serão disponibilizadas no site da CODEMIG (www.codemig.com.br) e
no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais (www.compras.mg.gov.br)
para conhecimento de todos os licitantes e interessados.
4.3.

Sobre as impugnações, informa-se:

4.3.1. As impugnações deverão ser encaminhadas até o 5º (quinto) dia após a
publicação do aviso do Edital.
4.3.2. As impugnações serão respondidas, em até 24 (vinte e quatro) horas,
contadas da data conste no seu protocolo, pelo Pregoeiro, com apoio da área
técnica responsável pela elaboração do edital ou pela gerência jurídica,
conforme o caso.
4.3.3. Nas impugnações encaminhadas, os interessados deverão se identificar
(CNPJ, razão social e nome do representante legal, se pessoa jurídica e nome
completo e CPF, se pessoa física).
4.3.4. Não serão recebidas impugnações enviadas por meios diversos dos
acima previstos.
4.3.5. As respostas às impugnações apresentadas serão disponibilizadas no site
da CODEMIG (www.codemig.com.br) e no Portal de Compras do Estado de
Minas Gerais (www.compras.mg.gov.br) para conhecimento de todos os
licitantes e interessados.
4.4. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento
de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
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4.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações aderem
a este Edital dele fazendo parte, vinculando a Administração, os licitantes e
demais interessados.
5.

DA PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS

5.1. A presente licitação é aberta a todos os interessados, pessoas jurídicas
do ramo pertinente ao objeto licitado, nacionais e estrangeiras, autorizadas a
funcionar no país, que estejam em condições legais de exercício e que atendam
integralmente as exigências e condições contidas neste Edital e seus Anexos,
nos termos da legislação em vigor.
5.2. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas, Empresas
de Pequeno Porte e Cooperativas, nos limites previstos na Lei Complementar nº
123/2006, Lei Estadual 20.826/2013, Decreto 44.630/2007.
5.3. Os interessados poderão participar do procedimento licitatório por
intermédio de sua matriz ou filial, desde que cumpram as condições exigidas
neste Edital e em seus Anexos da seguinte forma:
5.3.1. Todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se o licitante
participar do certame por sua matriz, e em nome da filial, se o licitante participar
do certame por sua filial.
5.3.2. Caso a execução do objeto da licitação for ocorrer por filial, o licitante que
participou por sua matriz deverá apresentar todos os documentos de habilitação
relativos à matriz e à filial, comprovando a regularidade fiscal, jurídica,
econômico-financeira e técnica de ambas.
5.4. A participação nesta licitação implica a aceitação integral dos termos e
condições previstas neste Edital e seus Anexos, bem como das normas legais e
regulamentares que o fundamentam.
5.5.
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

Está impedido de participar da presente licitação o interessado que:
Esteja em processo de falência;
Esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar com a CODEMIG;
Tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a
Administração Pública ou esteja cumprindo penalidade de impedimento
de licitar e contratar com a União Federal e/ou com o estado de Minas
Gerais;
Se enquadre em qualquer das vedações previstas na Lei nº 13.303/2016,
notadamente em seus artigos 38 e 44; e
Possua em seu contrato ou estatuto social finalidade ou objetivo
incompatível com o objeto desta licitação;
Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no País.
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5.6. Não é permitida a participação de sociedades organizadas sob a forma de
Consórcio.
5.7. A observância das vedações/impedimentos de participação na presente
licitação é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, se
sujeita às penalidades cabíveis.
5.8.

Cada licitante poderá apresentar uma só proposta por lote.

5.9. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de uma
licitante na presente licitação.
5.10. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento
licitatório.
6.

DO CADASTRO DOS FORNECEDORES

6.1. Para acesso ao sistema eletrônico do Portal de Compras de Minas Gerais,
através do qual serão praticados os atos da presente licitação, o fornecedor
deverá cadastrar-se minimamente no nível I do Cadastro Geral de Fornecedores
– CAGEF, nos termos do Decreto Estadual n° 45.902/2012, por meio do site
www.compras.mg.gov.br, na opção “Cadastro de Fornecedores”, no prazo
mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data da sessão pública.
6.1.1. Cada fornecedor deverá credenciar um representante, o qual atuará em
seu nome no procedimento licitatório, sendo que este receberá uma senha
eletrônica para acesso ao sistema do Portal de Compras de Minas Gerais.
6.1.2. A senha fornecida é de caráter pessoal e intransferível, sendo de inteira
responsabilidade do fornecedor e do representante qualquer transação efetuada,
não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que utilizada indevidamente
por terceiros.
6.1.3. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em
seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances
efetuados por seu representante, sendo que o credenciamento do representante
do fornecedor implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção
de capacidade técnica e poderes para a realização das transações durante o
procedimento licitatório.
6.1.4. Informações complementares a respeito do credenciamento serão obtidas
no site www.compras.mg.gov.br ou pelo Atendimento SIAD - (31) 3915-0835.
6.2. O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos na Lei
Complementar Federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº.
44.630/07, deverá comprovar a condição de Microempresa ou de Empresa de
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Pequeno Porte, no momento do seu credenciamento no Cadastro Geral de
Fornecedores – CAGEF.
6.3. O gerenciamento do Cadastro de Fornecedores é realizado
exclusivamente pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –
SEPLAG, não cabendo à CODEMIG solucionar eventuais problemas a ele
relacionados.
6.4. A CODEMIG não possui autonomia para intervir no cadastramento do(s)
fornecedor(es) para obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser esse
procedimento de exclusiva responsabilidade da SEPLAG, provedora do sistema
eletrônico, em caso de dúvida o Atendimento SIAD - (31) 3915-0835 ou, ainda,
enviar e-mail para cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br.
6.4.1. A SEPLAG disponibiliza um tutorial para auxiliar o fornecedor a
realizar seu cadastro no Portal de Compras/MG (“Orientação para
Fornecedores”), condição indispensável para a participação na
presente licitação eletrônica.
7.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL DE PREÇO

7.1. Os fornecedores credenciados e interessados em participar da presente
licitação deverão enviar suas propostas iniciais exclusivamente através de
formulário eletrônico, por meio do site www.compras.mg.gov.br, sendo
consideradas inválidas as propostas apresentadas por quaisquer outros meios.
7.1.1. O envio das propostas deve ocorrer até a data e horário marcados
para abertura da sessão pública, não sendo aceitas propostas enviadas
intempestivamente.
7.2. As informações exigidas que não possam ser prestadas através do
formulário eletrônico serão informadas através do “Modelo de Proposta”, anexo
ao presente edital, e enviados na forma do item 8.9.
7.3. Todas as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos serão
tacitamente aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta.
7.4. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura da sessão pública desta licitação.
7.5. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir, no sistema
eletrônico, a proposta anteriormente encaminhada.
7.6. As propostas deverão apresentar o PERCENTUAL DE DESCONTO
MÉDIO GLOBAL, por lote, expresso em algarismo e por extenso, sendo vedada
imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que ofertem
apenas um percentual.
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7.6.1. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade
exigida, por lote, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte
do objeto.
7.6.2. O PERCENTUAL DE DESCONTO MÉDIO GLOBAL deverá ser
obtido a partir da média aritmética simples dos descontos oferecidos para
cada item individualmente, levando-se em conta os preços efetivamente
praticados e a política de mercado
7.6.3. Média aritmética simples é a soma dos percentuais de desconto de
cada item e a divisão do resultado obtido pelo número de elementos
somados, ou seja: Valor do lance = soma do percentual de desconto do
item individual
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 =

𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
𝑛º 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑙ℎ𝑎 (197 𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠)

7.7. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam, direta ou indiretamente, no objeto desta licitação,
os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da futura Contratada.
7.7.1. A isenção do ICMS concedida aos fornecedores estabelecidos no
estado de Minas Gerais, prevista no art. 6º, item 136, Parte I, Anexo I do
Decreto Estadual nº. 43.080, de 13 de dezembro de 2002, NÃO se aplica
à CODEMIG, devendo os fornecedores mineiros informar nas propostas
enviadas os preços sem a dedução relativa ao mencionado imposto.
7.8. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
7.9. O licitante declarado vencedor deverá enviar, juntamente com os
documentos de habilitação, a proposta comercial adequada aos valores
finais por ele ofertados.
8.

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DA FASE DE LANCES

8.1. No dia 26/03/2018, às 09:00 (nove) horas, será aberta, pelo Pregoeiro,
através do sistema eletrônico do Portal de Compras de Minas Gerais, a sessão
pública desta licitação.
8.1.1. O Pregoeiro poderá suspender, adiar ou reabrir a sessão pública,
a qualquer momento, informando previamente os Licitantes por meio do
sistema eletrônico supramencionado.
8.2. Aberta a sessão, o Pregoeiro analisará as propostas enviadas verificando
o atendimento das especificações e condições estabelecidas no Edital e seus
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Anexos, desclassificando,
desacordo.

motivadamente,

aquelas

que

estiverem

em

8.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8.2.3. Iniciada a fase competitiva, os licitantes deverão encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
8.2.3.1. Os lances serão realizados pelo valor total do lote.
8.2.4. O Pregoeiro poderá definir o percentual ou o valor de redução
mínimo entre os lances e o tempo máximo para a sua formulação.
8.2.5. Durante toda a sessão de lances, o sistema permitirá que o licitante
cubra o seu próprio lance e não obrigatoriamente o de menor valor
apresentado. Neste caso, será considerado como lance vencedor do lote
apenas o de menor valor.
8.3. Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real,
o valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes bem como todas
as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a identificação do
fornecedor.
8.4. Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam de
fornecedores diferentes. Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem
cronológica de recebimento dos lances pelo sistema eletrônico.
8.5. Serão aceitos lances intermediários, assim entendidos aqueles iguais ou
inferiores ao menor já ofertado.
8.6. Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da
proposta inicial por ele apresentada para efeito da classificação final.
8.7. No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da fase de lances, o
sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos
lances. O Pregoeiro, assim que possível, dará continuidade à sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.7.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão será suspensa. A sessão terá reinício somente após
comunicação do Pregoeiro publicada no site da CODEMIG, de forma que todos
os licitantes tenham acesso e conhecimento.
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8.8. A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de
tempo randômico de 5 (cinco) até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
8.8.1. Encerrada a fase de lances e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor lance, para que possa ser obtido preço mais favorável, e
subsequentemente decidir sobre sua aceitação.
8.9. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a sessão pública da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema, pelo Pregoeiro ou
em caso de desconexão.
8.10.

A CODEMIG não responderá pela desconexão de qualquer licitante com
o sistema eletrônico e sua ocorrência não prejudicará a conclusão válida
da sessão do pregão.

9. DO JULGAMENTO
9.1. O critério de julgamento será MAIOR PERCENTUAL MÉDIO DE
DESCONTO, sendo que os descontos unitários serão examinados
relativamente à sua adequação, proporcionalidade e exequibilidade.
9.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da
melhor oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
9.3. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre
a melhor proposta e o valor estimado da contratação.
9.4. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a
todos os termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado
da contratação.
9.5. Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer
prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, sendo
admitidos para tanto:
9.5.1. Apresentação de planilha de custos elaborada pelo licitante;
9.5.2. Apresentação de documento que comprove contratação em andamento
com preços semelhantes.
9.6. Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de
classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial.
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9.7. O Pregoeiro convocará a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte
detentora da melhor proposta dentre aquelas que estejam na situação de empate
ficto, ou seja, cujos valores sejam iguais ou inferiores até 5% (cinco por cento)
em relação ao valor apresentado pelo proponente melhor classificado, para que
apresente novo lance, inferior ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclusão do direito de preferência.
9.7.1. Realizado novo lance, o pregoeiro examinará a aceitabilidade deste,
quanto ao objeto, valor e exequibilidade, decidindo motivadamente a respeito.
9.7.2. Se a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte não apresentar novo
lance, o Pregoeiro convocará as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
remanescentes que estiverem na situação descrita acima, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
9.7.3. O disposto neste item somente se aplicará quando o melhor lance não
tiver sido apresentado por Microempresa ou por Empresa de Pequeno Porte.
9.9. Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro poderá
negociar com o autor da melhor oferta com vistas à redução do preço.
10. DA HABILITAÇÃO
10.1. Aceita a melhor oferta, o sistema identificará o licitante detentor da melhor
oferta, que deverá comprovar sua habilitação no prazo máximo de 30 (trinta)
minutos, podendo ser prorrogado a critério do pregoeiro, através do sistema
eletrônico do Portal de Compras de Minas Gerais, os documentos exigidos
neste item para fins de comprovação das condições de habilitação constantes
neste Edital e seus Anexos.
10.1.1.
Em caso de problemas no envio dos documentos de habilitação na
forma acima prevista em decorrência de erros gerados pelo sistema eletrônico,
o licitante os encaminhará para o e-mail pregao@codemig.com.br.
10.2. Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
I.

Se pessoa natural ou empresário individual:

a)
Cédula de identidade;
b)
Comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis
(registro comercial), no caso de empresário individual;
c)
Cópia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no
Brasil, no caso de estrangeiro.
II.

Se pessoa Jurídica:
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a)
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado no Registro Público de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, conforme a respectiva natureza;
b)
Documento de eleição dos administradores, procuração ou ata de
assembleia que outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa
atribuição e do(s) dados pessoais dos representante(s) não constarem do
estatuto ou contrato social;
c)
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de ato formal de designação de diretoria em exercício;
d)
Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade desempenhada assim o
exigir.
10.3. Quanto à REGULARIDADE FISCAL:
I.Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ, conforme o
caso.
II.Prova de regularidade perante a Seguridade Social, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida
Ativa da União;
III.Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS.
IV.Prova de regularidade perante a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais,
mediante a apresentação da Certidão de Débito Tributário – CDT.
10.3.1. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas.
10.3.2.
As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sendo-lhes concedido, no
momento apropriado, o tratamento diferenciado e simplificado, nos termos do
Decreto Estadual n° 44.630/2007.
10.3.3.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação dos
documentos em substituição às certidões requeridas para fins de comprovação
da regularidade fiscal.
10.4.
I.

Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Comprovação de cadastro, válido e vigente, no Ministério do Turismo,
categoria "Organizadoras de Eventos”, na forma e nas condições fixadas
pela Lei Federal nº 11.771 de 17/09/2008 e legislação complementar.
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II.

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível com as características e quantidades do objeto da licitação,
estabelecidas no Edital e seus Anexos, por meio da apresentação de
atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para
atendimento ao objeto da presente licitação.

1. Os atestados, acompanhados das respectivas notas fiscais/faturas (cópias
autenticadas ou originais com cópias para autenticação pelo pregoeiro),
deverão conter:
a) nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente
(CNPJ, endereço, telefone);
b) local e data de emissão;
c) nome, cargo, telefone, e-mail e assinatura do responsável pela
veracidade das informações;
d) período de fornecimento/prestação de serviço;
e) valor da contratação;
2. indicação do tipo de evento realizado e do público (número de
participantes) de cada evento, sendo que:
a) pelo menos 1 (um) dos atestados deverá comprovar a realização de
evento para público acima de 500 (quinhentas) pessoas;
b) pelo menos 1 (um) dos atestados deverá comprovar realização de
congresso, convenção, conferência, feira, exposição ou congênere;
c) pelo menos 1 (um) dos atestados deverá comprovar a realização de
evento no exterior, especificando o tipo de evento e o número de
participantes (exigência exclusiva para os lotes sob a gestão da DIFIC e
do INDI).
3. Os atestados citados nos itens a) e b) podem ser distintos ou podem estar
em um único atestado, caso o evento correspondente atenda às
especificações de ambos os itens.
4. Declaração, do emitente de cada atestado, de que a prestação de serviços
ocorreu, no mínimo, de forma satisfatória, com indicação da qualidade do
atendimento, do material, do cumprimento de prazos e demais condições do
fornecimento consideradas relevantes.
5. Não serão aceitos atestados emitidos em nome de empresa subcontratada
pela licitante, nem de qualquer outra empresa que não seja a própria licitante.
10.5. Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
I.

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial da empresa,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou certidão
negativa de insolvência civil expedida no domicílio da pessoa física,
emitida nos últimos 06 (seis) meses.

II.

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
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balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
Parágrafo Primeiro. A situação financeira do fornecedor que apresentar
o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis exigidas
poderá ser avaliada com base nos índices contidos abaixo:
𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑮𝒆𝒓𝒂𝒍= 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑺𝒐𝒍𝒗ê𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑮𝒆𝒓𝒂𝒍=__________𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙____________________________
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆=___ 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒_
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

Parágrafo Segundo. Serão consideradas habilitadas as empresas que
apresentem, para cada um dos índices exigidos, valor maior ou igual a
1. Os licitantes deverão apresentar o cálculo indicado, com a
identificação e assinatura do responsável pelo cálculo, juntamente com
a documentação informada no item 10.5 – II.
Parágrafo Terceiro. Nas situações em que as empresas licitantes não
atinjam, em um dos índices mencionados no parágrafo primeiro, valor
maior ou igual ao valor do índice previsto no edital, poderão comprovar
de forma alternativa a existência de patrimônio líquido correspondente
a, no mínimo, 10% do valor da contratação.
Parágrafo Quinto. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis
deverão estar registrados na Junta Comercial ou órgão equivalente na
forma da legislação vigente.
Parágrafo Sexto. A exigência contida nesse artigo aplica-se inclusive às
micro e pequenas empresas optantes ou não pelo Simples Nacional.
10.5.1. Para fins do inciso I, no caso de praças com mais de um cartório
distribuidor deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos
distribuidores.
10.6. Quanto às DECLARAÇÕES:
•
•
•
•

Anexo IV – Declaração de inexistência de fatos impeditivos;
Anexo V - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno
porte;
Anexo VI - Declaração de conhecimento e concordância com os
termos do edital e seus anexos;
Anexo VII - Declaração (art. 7°, XXXIII da CF/88);
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•
•

Anexo VIII - Declaração de disponibilidade de aparato operacional;
Anexo IX - Declaração de disponibilidade de escritório em Belo
Horizonte ou na região metropolitana de Belo Horizonte – RMBH.

10.7. O licitante que possuir o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
– CRC emitido pela Unidade Cadastradora da Secretária de Estado de
Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo como substituto de
documento de habilitação dele constante e exigido nesta licitação, desde
que este esteja com a validade em vigor no CRC. Caso o documento
constante no CRC esteja com a validade expirada, o licitante deverá apresentar
documento novo com a validade em vigor.
10.7.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para esta
licitação, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo
que estejam com a validade expirada.
10.8. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que essa apresente alguma restrição, caso em que será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização, cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, nos
termos do § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações
posteriores.
10.9. Rejeitada a documentação de habilitação, o Pregoeiro inabilitará o
licitante e convocará os demais licitantes, na ordem de classificação, para exame
de seus documentos de habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda
ao Edital e seus Anexos.
10.10. Em caso de dúvida quanto à autenticidade de documento apresentado, o
Pregoeiro concederá ao licitante melhor classificado o prazo de 02 (dois) dias
úteis para apresentação do documento original ou por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples acompanhada
do respectivo original para ser autenticada por qualquer membro do Pregoeiro.
10.11. Os documentos exigidos deverão estar dentro do prazo de suas
respectivas validades. Aqueles que não possuírem expressamente prazo de
validade somente serão aceitos quando emitidos até 6 (seis) meses
antecedentes à data de sua apresentação.
10.12. Será inabilitado o licitante que:
I.Deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos neste item ou
apresentá-los com vícios, com a validade expirada ou em desconformidade
com o previsto neste Edital e seus Anexos;
II.Não atenderem a quaisquer dos requisitos exigidos para a habilitação.
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11. DA POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO
11.1. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, o Pregoeiro, no interesse da CODEMIG, poderá fixar aos
licitantes prazo que julgar suficiente para a apresentação de nova documentação
ou de outras propostas escoimadas das causas que culminaram nas respectivas
desclassificações ou inabilitações, para realização de nova classificação e/ou de
nova etapa de habilitação segundo as regras deste edital, conforme o caso.
12. DOS RECURSOS
12.1. Aceita a documentação de habilitação do licitante vencedor ou fracassado
o lote, será aberto, pelo Pregoeiro, prazo de 10 (dez) minutos para que os
licitantes manifestem, através do sistema eletrônico, intenção de recorrer.
12.1.1. O negará admissibilidade ao recurso quando da manifestação não
constar motivação ou estiver fora do prazo estabelecido.
12.1.2. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.1.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos
licitantes importará decadência do direito de recurso.
12.2. Será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da sessão pública,
para apresentação das razões de recurso, ficando os demais participantes,
desde logo, intimados, sem necessidade de publicação, a apresentarem
contrarrazões em igual número de dias, contados do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
12.3. Todos os atos relacionados à interposição de recurso, compreendida a
manifestação da intenção do licitante durante a sessão pública, e o
encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos
demais licitantes, serão realizados exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, inclusive a juntada de documentos complementares.
12.4. Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo
estabelecidos neste item.
12.5. Após a decisão motivada do recurso pelo Pregoeiro, que poderá
reconsiderar a decisão ou mantê-la, a ata do julgamento será submetida à
Autoridade Administrativa para decisão final.
12.5.1. Os recursos serão decididos em até 5 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento do prazo para a apresentação de contrarrazões.
12.6. Os recursos têm efeito suspensivo, isto é, até que sejam decididos o
processo licitatório não terá seguimento.
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12.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação exclusivamente dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.8. As decisões dos recursos serão divulgadas no endereço eletrônico da
CODEMIG – www.codemig.com.br e no Portal de Compras –
www.compras.mg.gov.br.
13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
13.1. O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando
não houver recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior
homologação do resultado pela autoridade competente, após a constatação da
regularidade dos atos procedimentais.
13.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a
regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta
adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.
14. DA CONTRATAÇÃO
14.1. DA FORMALIZAÇÃO
14.1.1. Homologado o procedimento licitatório, o licitante vencedor, através de
seu representante legal, será convocado, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis
contados do recebimento da convocação, para assinar o termo de contrato –
Anexo II, sob pena de decadência do direito à contratação.
14.1.1.1. O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser
prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação
fundamentada da licitante vencedora e a critério da CODEMIG.
14.1.1.2. A convocação para assinar o termo de contrato ou
aceitar/retirar a Ordem de Compra/de Serviço ocorrerá por meio de fax,
carta postal ou e-mail.
14.1.2. Caso o licitante vencedor não compareça para assinar o respectivo
termo de contrato ou aceitar/retirar a Ordem de Compra/de Serviço no prazo
acima estabelecido, a CODEMIG convocará os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e as mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado.
14.1.3.
A recusa em assinar o contrato ou aceitar/retirar a Ordem de
Compra/de Serviço dentro do prazo previsto é considerada falta de natureza
grave, ensejando o licitante vencedor à sanção de suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a CODEMIG,
conforme as disposições sobre sanções deste Edital e seus Anexos.
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14.1.4.
As regras e condições contratuais estão integralmente
previstas no Anexo II - Minuta do Contrato deste Edital.
14.2. DA GARANTIA
14.2.1.
Será exigida prestação de garantia contratual pela Contratada, em
valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor de cada um dos Contratos, em
até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato.
14.2.2.
O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser
prorrogado, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o
respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
CODEMIG.
14.2.3.
O não recolhimento da garantia no prazo estabelecido no neste
item caracteriza inadimplemento contatual, sujeitando a Contratada às sanções
previstas neste Edital e seus Anexos.
14.2.4.
As demais regras sobre a garantia exigida constam do Anexo II Minuta do Contrato deste Edital.
15. DAS SANÇÕES
15.1. O licitante cuja conduta esteja prevista em um dos incisos do artigo 84 da
Lei 13.303/2016 ficará sujeito à sanção de suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar com a CODEMIG, pelo prazo de até 2
(anos) anos.
15.2. As contratadas se sujeitam as disposições dos artigos 82 a 84 da Lei
13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODEMIG
no tocante à aplicação de sanções.
15.3. As sanções serão aplicadas somente mediante prévio processo
administrativo punitivo, na forma do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos da CODEMIG.
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. A CODEMIG poderá revogar a presente licitação por interesse público
decorrente de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e
suficientes para justificar o ato, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
provocação de terceiros, sempre mediante parecer escrito e fundamentado, nos
termos da Lei 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos
da CODEMIG.
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16.2. Em razão da desclassificação de todas propostas ou lances e/ou da
inabilitação de todos os participantes, a presente licitação poderá restar
fracassada.
16.3. Em razão da ausência de interessados, a presente licitação poderá restar
deserta.
16.4. As despesas com a execução do objeto contratado correrão à conta de
recursos próprios da CODEMIG.
16.5. Integram o presente Edital:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II - Minuta de Contrato;
Anexo III – Modelo de Proposta;
Anexo IV – Declaração de inexistência de fatos impeditivos;
Anexo V - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno
porte;
Anexo VI - Declaração de conhecimento e concordância com os
termos do edital e seus anexos;
Anexo VII - Declaração (art. 7°, XXXIII da CF/88);
Anexo VIII - Declaração de disponibilidade de aparato operacional;
Anexo IX - Declaração de disponibilidade de escritório em Belo
Horizonte ou
na região metropolitana de Belo Horizonte – RMBH.

16.6. Na contagem de prazo estabelecido neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o dia do vencimento.
16.7. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
16.8. Os documentos e a proposta, apresentados pelo licitante vencedor, desde
que não contrariem disposição deste edital, constituirão parte integrante do
contrato. No caso de divergência, prevalecerão os termos do contrato.
16.9. No caso de eventual divergência entre este Edital e seus Anexos,
prevalecerão as disposições do primeiro.
16.10. É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
16.11. Em qualquer fase, o Pregoeiro deverá promover a correção dos vícios
sanáveis, isto é, falhas, complementação de insuficiências ou correções de
caráter formal que possam ser sanados no curto prazo previsto no edital e de
forma simples, privilegiando o princípio da eficiência.
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16.12. Serão consideradas não escritas as especificações, forma de execução
do objeto ou qualquer outra condição, propostas pelo licitante, que estejam em
desacordo com o estipulado neste Edital.
16.13. As informações e os atos praticados e pertinentes a presente licitação
serão disponibilizados no site da CODEMIG – www.codemig.com.br, garantindo
ampla publicidade.
16.14. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital,
ou o contrato de prestação de serviços vinculado a esta licitação, a empresa
licitante deve se subordinar ao foro de Belo Horizonte/MG, com exclusão de
qualquer outro foro.

Belo Horizonte, 12 de março de 2018.

MARCO ANTONIO SOARES DA CUNHA CASTELLO BRANCO
PRESIDENTE DIRETOR DA CODEMIG
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO I – EMPRESA ORGANIZADORA
DE EVENTOS
1. OBJETO
Contratação sob demanda de empresa Organizadora de Eventos, visando à
prestação de serviços de gestão, planejamento, organização, promoção,
coordenação, operacionalização, produção e assessoria de eventos
institucionais, corporativos, de representação e promocionais, envolvendo
solenidades, encontros, palestras, cursos, capacitação, treinamentos, oficinas,
workshops, festivais, congressos, seminários, convenções, conferências, além
de outros eventos correlatos, com fornecimento de infraestrutura e apoio
logístico, de acordo com a necessidade e conforme condições e especificações
contidas neste Termo de Referência e na tabela anexa.
A contratação será realizada pela Companhia de Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais (Codemig) e pelo Instituto de Desenvolvimento Integrado de
Minas Gerais (Indi), do qual a Codemig é sócia juntamente com o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG. Isso se dará por meio de três lotes:
- dois lotes pela Codemig, um ficará sob gestão da Assessoria de Comunicação
(Ascom) e o outro sob gestão da Diretoria de Fomento à Indústria Criativa (Dific),
por meio da Gerência de Fomento e Incentivo (Gerfi) e
- um lote pelo Indi.
Poderão participar desta licitação empresas categorizadas como
ORGANIZADORAS DE EVENTOS, de acordo com a Lei Federal nº 11.771, de
17/09/2008.
Conforme essa Lei, compreendem-se por "Organizadoras de Eventos” as
empresas que têm por objeto social a prestação de serviços de gestão,
planejamento, organização, promoção, coordenação, operacionalização,
produção e assessoria de eventos.
A Licitante vencedora deste certame deverá manter seu cadastro no Ministério
do Turismo atualizado durante todo o período de contratação.
NÃO estão incluídas no objeto desta licitação atividades referentes a serviços de
publicidade e complementares congêneres, que devem ser contratadas por meio
de licitação específica, conforme Lei Federal nº. 12.232, de 29/04/2010;
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Estima-se que poderão ser realizados eventos de diferentes portes: com
pequeno público e com mais de 1.000 (hum mil) pessoas.
O processo para contratação se dará por três contratos, sendo dois contratos
gerenciados pela Codemig (um pela Ascom e outro pela Dific) e um contrato pelo
Indi, conforme especificado:
Contratos – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas GeraisCODEMIG
1) Contrato a ser gerenciado pela Assessoria de Comunicação da Codemig
(Ascom):
Objeto: Contratação sob demanda pela Codemig, que utilizará os serviços da
organizadora de eventos previstos neste documento para eventos de caráter
institucional, em âmbito nacional.
A Companhia promove eventos institucionais voltados para o público interno,
como é o caso da Convenção Anual, e para o público externo, como por exemplo
os eventos de lançamento de exposições de arte, realizadas no Terminal
Rodoviário de Belo Horizonte, a serem fiscalizados pela Assessoria de
Comunicação da Codemig (Ascom).

2) Contrato a ser gerenciado pela Diretoria de Fomento à Indústria Criativa
(Dific), por meio da Gerência de Fomento e Incentivo (Gerfi):
Objeto: Contratação sob demanda pela Codemig, que utilizará os serviços da
organizadora de eventos previstos neste documento para eventos de caráter
comercial, industrial ou com foco em negócios, em âmbitos nacional e
internacional.
Tendo em vista o perfil gerencial da Codemig, a empresa participou em 2015 de
02 (dois) eventos internacionais, sendo eles: a Expo Milão 2015 (Feira
Universal, realizada em Milão/Itália) e a COP 21: Conferência da ONU sobre
mudanças climáticas (realizada em Paris/França). Na Expo Milão, a Codemig
providenciou, por exemplo: confecção de bolsas (brindes); produção de
audiovisuais para videowalls; consultoria para exportação de produtos;
hospedagem, passagem aérea, transporte em Milão e seguro viagem; produção
de adesivos, selos e folder institucional trilíngue; locação de painéis videowall e
monitores. Com participação de outros parceiros, o evento demandou, ainda,
exportações de produtos, consultorias de matchmaking para encontros de
negócios e atração de investimentos e cobertura fotográfica, para exemplificar.
Por sua vez, a participação na COP 21 envolveu a locação e a montagem de
estande com mobiliário, monitor e materiais gráficos. Pontua-se que os serviços
que dizem respeito à produção de artes gráficas (para selos, folders e filipetas,
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por exemplo) foram viabilizados, em ambas as ocasiões, pela empresa de
publicidade licitada que atende a Codemig. Entende-se que, para experiências
futuras de eventos internacionais, pode ser viável que a agência de publicidade
providencie apenas a arte, e a empresa de eventos que vencer a licitação
providencie a impressão/produção dos materiais gráficos no próprio país onde
determinado evento estiver sendo realizado, se assim for mais adequado.
Até o momento, para o ano de 2018, não há definido um calendário de eventos
internacionais que contarão com a participação da empresa. Porém, devido ao
recente histórico e às potenciais oportunidades de atração de investimentos,
geração de negócios ou outras pertinentes ao escopo da Codemig, é possível
que haja. Nesse cenário, sem determinação de local e de tipo de evento
internacional a ser realizado, mostra-se impreciso, inapropriado, vulnerável e de
grande dificuldade atribuir valores para uma possível tabela de referência
composta por serviços e produtos a serem utilizados e usufruídos. Isso porque
o valor praticado na França, por exemplo, não é o mesmo praticado na Itália ou
na China. Inclusive, dentro de um mesmo país há divergência de preços. Além
disso, o tipo de evento pode variar, apresentando um rol diverso de
especificações. Dessa forma, faz-se necessário que a empresa a ser licitada
para o contrato a ser gerido pela Dific, por meio da Gerência de Fomento e
Incentivo (Gerfi), tenha experiência em eventos internacionais para que possa
assumi-los, no que couber, caso eles venham a ser realizados.
Notou-se a inviabilidade em precisar valores para eventos internacionais ainda
não programados. A empresa vencedora na licitação deverá atestar capacidade
técnica e estrutural para atender às eventuais demandas internacionais, além
das demandas nacionais. A tabela com valores de referência para eventos
nacionais será aplicada para eventos internacionais, no que couber.
Ressalta-se ainda que os eventos internacionais podem abranger diversas
demandas, como: locação de espaço físico, contratação de pessoal e serviços
(palestrante, recepcionista, fotógrafo, motorista, tradutor, etc.); catering; projeto
de cenografia; locação de móveis e equipamentos; produção de material gráfico;
passagens; hospedagem; traslados; locação de veículos; serviços de
alimentação; intermediação (exportação de produtos/alimentos); entre outros.
O valor estimado das contratações a serem realizadas pela Codemig, referente
aos eventos previstos, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$10.000.000,00
(dez milhões), sendo R$2.000.000,00 (dois milhões) para eventos institucionais
(gerenciados pela Ascom) e R$8.000.000,00 (oito milhões) para eventos de
caráter comercial, industrial ou com foco em negócios (gerenciados pela Dific,
por meio da Gerência de Fomento e Incentivo/Gerfi).
Contrato - Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI
Objeto: Contratação sob demanda pelo Indi, que utilizará os serviços da
organizadora de eventos previstos neste documento principalmente para
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eventos de caráter institucional, comercial, industrial ou com foco em negócios
em âmbitos nacional e internacional.
A proporção estimada de eventos para o Indi é de: 80% no exterior, 15% em
Minas Gerais e 5% em outros estados da região Sudeste.
O Indi vem realizando eventos em Minas Gerais, no Brasil e no exterior com o
objetivo não só de atrair investimentos, como também de promover as
exportações do Estado. Desde o final de 2016, o Indi assumiu a responsabilidade
de promover as exportações de Minas Gerais, ao absorver as atividades da
Central Exportaminas. Tal inserção ampliou as possibilidades e exigiu um
esforço maior na realização de eventos, especialmente no exterior. No ano de
2016, o Indi realizou eventos para o público interno e externo em que foi
necessária a contratação de mestre de cerimônias, coffee-break, aquisição de
brindes, equipamentos de som, tradução simultânea e recepcionistas. Com a
ampliação das atividades, para 2018, além de eventos em Minas Gerais, para
atração de investimentos, também serão organizadas atividades no exterior,
incluindo elaboração e construção de estandes em feiras, contratação de
intérpretes e locação de equipamentos. Dessa maneira, sem determinação de
local e de tipo de evento internacional a ser realizado pelo Indi, mostra-se
impreciso, inapropriado, vulnerável e de grande dificuldade atribuir valores para
uma possível tabela de referência composta por serviços e produtos a serem
utilizados e usufruídos. Isso porque o valor praticado na França, por exemplo,
não é o mesmo praticado na Itália ou na China. Inclusive, dentro de um mesmo
país há divergência de preços. Além disso, o tipo de evento pode variar,
apresentando um rol diverso de especificações. Dessa forma, faz-se necessário
que a empresa a ser licitada tenha experiência em eventos internacionais e que
possa assumi-los, no que couber, caso eles venham ser realizados. Notou-se a
inviabilidade em precisar valores para eventos internacionais ainda não
programados. A empresa vencedora na licitação deverá atestar capacidade
técnica e estrutural para atender às eventuais demandas internacionais, além
das demandas nacionais. A tabela com valores de referência para eventos
nacionais será aplicada para eventos internacionais, no que couber. Ressalta-se
ainda que os eventos internacionais podem abranger diversas demandas, como:
locação de espaço físico, contratação de pessoal e serviços (palestrante,
recepcionista, fotógrafo, motorista, tradutor, etc.); catering; projeto de cenografia;
locação de móveis e equipamentos; produção de material gráfico; passagens;
hospedagem; traslados; locação de veículos; serviços de alimentação;
intermediação (exportação de produtos/alimentos), entre outros.
O valor estimado desta contratação, referente aos eventos previstos, pelo
período de 12 (doze) meses é de R$827.762,50 (oitocentos e vinte e sete mil,
setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
1.2. Justificativa
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A realização de eventos corporativos é uma forma de relacionamento com
públicos estratégicos das corporações, proporcionando contato direto com
segmentos de alto interesse para o Estado. Eventos auxiliam na divulgação e na
criação de vínculos dos públicos com as políticas, as atividades, os objetivos, os
produtos e os serviços oferecidos pela Codemig e pelo Indi. Eventos corporativos
atraem a atenção de investidores, da imprensa e de outros públicos importantes
para o Estado de Minas Gerais, em âmbitos nacional e internacional.
Eventos bem estruturados e com os recursos técnicos corretos geram diversas
vantagens às empresas: relacionamento com públicos de interesse, prospecção
de novos clientes, geração de negócios, apoio ao processo de divulgação de
projetos, aumento de visibilidade, etc. Se bem organizado, um evento tende a
ser um excelente meio de comunicação aproximativa, pois propicia participação
direta do público.
A produção de eventos é uma tarefa complexa, que envolve múltiplas
responsabilidades. Tudo precisa ser detalhado e cuidadosamente programado
pelos organizadores. Além dos volumosos procedimentos de logística peculiares
da produção de eventos, tem-se ainda, anteriormente, a etapa dos orçamentos
para cada item do planejamento, para se encontrar o melhor custo/benefício.
Nesse sentido, a contratação de agência de eventos é imprescindível ao
resultado das atividades fins da Codemig e do Indi.
Constitui parte relevante na execução do objeto social da Codemig e do Indi a
realização de eventos corporativos, de representação e promocionais ou a
participação em eventos estratégicos promovidos por terceiros, visando a, por
exemplo, fomentar o desenvolvimento econômico do Estado, atrair investidores
e agregar esse tipo de ação ao alcance de metas e resultados propostos. Por
meio desses eventos, a Codemig consegue cumprir e complementar diversas de
suas funções e programas em áreas de atuação essenciais, como incentivo à
indústria criativa (a exemplo dos segmentos de moda, audiovisual, gastronomia,
design, novas mídias), fomento à indústria de alta tecnologia, mineração,
energia, infraestrutura, turismo e cultura. Para o Indi, é necessário realizar ações
de promoção dos setores estratégicos de investimento (Aeronáutico, Ciências
da Vida, Economia Criativa, Energias Renováveis, Mineração e Tecnologia da
Informação, por exemplo), como também fomentar exportações
Dessa forma, a Codemig e o Indi realizam diversas ações de integração,
conscientização, formação, capacitação de servidores e terceiros, divulgação,
representação, atração de investimentos, voltadas para as políticas públicas
adotadas em Minas Gerais. Há que se destacar que, dada a complexidade do
objeto, é imprescindível a contratação de empresa especializada em prestação
dos serviços de organização e realização de eventos, para que se viabilizem de
fato os resultados esperados de todos os tipos de eventos institucionais ou de
negócios e para que tal processo seja realizado com a economicidade e a
qualidade devidas.
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Diante dos fatos apresentados e considerando a legislação vigente quanto à
contratação de prestação de serviços pelo setor público, faz-se necessária a
abertura de um processo de licitação, a fim de garantir a observância ao princípio
constitucional da isonomia e de selecionar a proposta mais vantajosa à
Administração.

1.3. Metodologia
O critério de aceitação da proposta na licitação será o de “MAIOR DESCONTO”
na forma de percentual de desconto médio global ofertado. Esse percentual é
expresso em algarismo e por extenso, incidente sobre os valores constantes da
"Tabela de itens/serviços de infraestrutura e logística para realização de
eventos", referenciado à data de apresentação da proposta. É vedada a
imposição de condições ou opções. Somente serão admitidas propostas que
ofertem apenas um preço. O percentual de desconto médio global deverá ser
obtido a partir da média aritmética simples dos descontos oferecidos para cada
item individualmente, levando-se em conta os preços efetivamente praticados e
a política de mercado. Média aritmética simples é a soma dos percentuais de
descontos de cada item e a divisão do resultado obtido pelo número de
elementos somados, ou seja, valor do lance = soma do percentual de desconto
do item individual/número de itens da planilha (197 itens). Todos os valores
ofertados deverão ser apresentados em valor percentual, em algarismos com
uma casa decimal após a vírgula.
1.3.1. Da pesquisa de preço
Os valores de referência indicados na tabela foram obtidos com base em
pesquisas de mercado e estimativas, considerando:
- valores da planilha do contrato Codemig nº 4951 (vigente até 22/06/2018),
reajustados pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor);
- valores obtidos em pesquisa de mercado junto a empresas organizadoras de
eventos, realizada em dezembro/2017 e janeiro/2018. Após contato com 14
empresas de diversos estados brasileiros, duas delas responderam à pesquisa
enviando seus orçamentos.
- inserção da tabela no Portal de Compras do Estado (www.compras.mg.gov.br),
de 12h do dia 23/01/2018 às 12h de 26/01/2018, para coleta de preços, não
tendo recebido o cadastro de propostas.
- planilha de custos integrante do Pregão eletrônico nº11/2017 (Registro de
Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de
serviço, sob demanda, de suporte técnico-operacional para organização e
realização de eventos e serviços correlatos, a serem promovidos pela Fundação
Biblioteca
Nacional-FBN
compreendendo
a
gestão,
coordenação,
operacionalização e assessoria de eventos culturais da FBN), contrato assinado
em 14/08/2017.
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O valor final de cada item considerou todos os valores disponíveis a partir das
pesquisas realizadas: uma cotação (8 itens), duas cotações (6 itens), três
cotações ou quatro cotações (183 itens).
Os preços estimados foram obtidos por meio de mediana realizada entre os
valores disponíveis. A opção por se utilizar a mediana justifica-se por ser ela uma
medida de tendência que indica o valor central de uma amostra de dados. Ou
seja, constitui uma forma de resumir os valores típicos associados com os itens
de análise estatística, sendo vastamente utilizada como parâmetro de
localização1. Ao utilizar a mediana na definição do valor final dos itens da tabela
de referência, procurou-se eliminar as distorções que porventura surgiram nos
preços apurados, eliminando os itens fora da curva, para mais ou para menos, e
buscando, desse modo, identificar o valor de mercado.
Os itens de serviço constantes da planilha de referência foram definidos tendo
por base a tabela do contrato Codemig nº 4951 (vigente até 22/06/2018), sendo
que a ela foram acrescentados alguns itens, em caráter de atualização e
adequação.

1.4. Estimativa de Custo Global
1.4.1. Valor total estimado da contratação, referente aos eventos previstos, pelo
período de 12 (doze) meses, será de R$10.827.762,50 (dez milhões, oitocentos
e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
assim distribuídos:
- R$10.0000,00 (dez milhões) para eventos da Codemig, divididos em
R$2.000.000,00 (dois milhões) no contrato a ser gerido pela Ascom e
R$8.000.000,00 (oito milhões) no contrato a ser gerenciado pela Dific, por meio
da Gerência de Fomento e Incentivo (Gerfi), e
- R$827.762,50 (oitocentos e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e dois reais
e cinquenta centavos) para eventos do Indi.
1.4.2. As estimativas foram baseadas na possibilidade de demanda por
contratação de eventos realizados pela Codemig e pelo Indi.
1.4.3. Não existe garantia do percentual de uso do valor contratado.
1.4.4. Esse valor inclui a Taxa de Serviços de Organização de Eventos e Taxa
de Administração (referente ao percentual sobre os itens/serviços
subcontratados de terceiros), além de todos os custos diretos e indiretos,
despesas, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura
possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação, os quais ficarão a
cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.
1.5. Período e Formalização de Execução da Prestação de Serviço

1 CORREA, Sonia Maria Barros Barbosa. Probabilidade e Estatística – 2ª ed., PUC Minas
Virtual, Belo Horizonte, 2003.
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1.5.1. Contratação pelo período de 12 (doze) meses, contados da data de
publicação do Contrato, prorrogável nos termos da Lei Federal nº 13.303, de
2016. Trata-se de serviço continuado, tendo em vista que a realização de
eventos institucionais, corporativos, de representação e promocionais, ou
mesmo a participação em eventos estratégicos de terceiros, visa a fomentar o
desenvolvimento econômico do Estado, possibilitando a atração de
investimentos e o estímulo à economia.
1.5.2. A cada solicitação de serviços, a Codemig irá formalizar sua aprovação
junto à licitante vencedora, por meio de ordem de serviço. O Indi formalizará suas
demandas e aprovações de itens/custos por mensagem eletrônica (e-mail).
1.6. Qualificação técnica
1.6.1. Comprovação de cadastro, válido e vigente, no Ministério do Turismo,
categoria "Organizadoras de Eventos”, na forma e nas condições fixadas pela
Lei Federal nº 11.771 de 17/09/2008 e legislação complementar.
1.6.2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível com as características e quantidades do objeto da licitação,
estabelecidas no Edital e seus Anexos, por meio da apresentação de atestados
de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da
presente licitação.
1.6.2.1. Os atestados, acompanhados das respectivas notas fiscais/faturas
(cópias autenticadas ou originais com cópias para autenticação pelo pregoeiro),
deverão conter:
1.6.2.1.1. nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente
(CNPJ, endereço, telefone);
1.6.2.1.2. local e data de emissão;
1.6.2.1.3. nome, cargo, telefone, e-mail e assinatura do responsável pela
veracidade das informações;
1.6.2.1.4. período de fornecimento/prestação de serviço;
1.6.2.1.5. valor da contratação;
1.6.2.1.6 indicação do tipo de evento realizado e do público (número de
participantes) de cada evento, sendo que:
a) pelo menos 1 (um) dos atestados deverá comprovar a realização de evento
para público acima de 500 (quinhentas) pessoas;
b) pelo menos 1 (um) dos atestados deverá comprovar realização de congresso,
convenção, conferência, feira, exposição ou congênere;
c) pelo menos 1 (um) dos atestados deverá comprovar a realização de evento
no exterior, especificando o tipo de evento e o número de participantes, apenas
para os lotes referentes à gestão do contrato pela Dific/Codemig e pelo Indi. Para
o lote referente à gestão do contrato pela Ascom/Codemig, esse atestado não é
necessário.
1.6.2.1.7. Os atestados citados nos itens a) e b) podem ser distintos ou podem
estar em um único atestado, caso o evento correspondente atenda às
especificações de ambos os itens.
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1.6.2.1.8. Declaração, do emitente de cada atestado, de que a prestação de
serviços ocorreu, no mínimo, de forma satisfatória, com indicação da qualidade
do atendimento, do material, do cumprimento de prazos e demais condições do
fornecimento consideradas relevantes.
1.6.2.2. Não serão aceitos atestados emitidos em nome de empresa
subcontratada pela licitante, nem de qualquer outra empresa que não seja a
própria licitante.
1.7. Declarações
1.7.1. Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e
contratar com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com
a Administração Estadual.
1.7.2. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores
menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que
em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, na forma da lei.
1.7.3. Declaração firmada pelo representante legal da licitante de que a empresa
dispõe ou disporá, no momento da contratação, de todo o aparato operacional
necessário à plena execução do objeto licitado, conforme especificações do
Edital.
1.7.4. Declaração de que a empresa licitante possui um escritório em Belo
Horizonte ou na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, com estrutura
física, equipamentos e pessoal adequado, ou que se compromete a instalá-lo em
um prazo máximo de 30 (trinta dias) após a assinatura da Ata de Registro de
Preços e estará apta a iniciar a prestação de serviços na data de publicação do
extrato da Ata no Diário Oficial do Estado, ou ainda que, embora não tenha
escritório em Belo Horizonte, disponibilizará toda a estrutura de equipamentos e
pessoal necessária e adequada à boa prestação dos serviços, conforme
especificações do Edital.
1.8. Da Garantia
1.8.1. Nos termos fixados no artigo 70 da Lei nº 13.303/2016, a CONTRATANTE
deverá apresentar garantia contratual, conforme definido neste Termo de
Referência.
1.8.2 Na primeira apresentação de documentos, deverá ser incluído também
comprovante do recolhimento da caução de garantia do contrato representado
por cópia do recibo emitido pela Gerência Financeira da Codemig.
1.8.3 Para a garantia do fiel cumprimento de todas as cláusulas dos Contratos,
frutos dos três lotes presentes (dois para Codemig e um para o Indi),
ressarcimento de danos, pagamento de multas e demais penalidades, a
CONTRATADA se obriga a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias após a
assinatura deste contrato, à Codemig e ao Indi, garantias correspondentes a 5%
(cinco por cento) do valor total dos Contratos, representada por:
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- R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), referente ao contrato firmado com a
Diretoria de Fomento à Indústria Criativa (Dific), por meio da Gerência de
Fomento e Incentivo (Gerfi)/Codemig;
- R$100.000,00 (cem mil reais), referente ao contrato firmado com a Assessoria
de Comunicação (Ascom)/Codemig;
- R$41.388,12 (quarenta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e doze
centavos), referente ao contrato firmado com o Indi.
1.8.4 Em caso de alteração do valor contratual, incluindo os reajustes,
prorrogação do prazo de vigência, utilização total ou parcial da garantia pela
Codemig e pelo Indi, ou em situações outras que impliquem perda ou
insuficiência da garantia, a CONTRATADA deverá providenciar a atualização,
complementação ou substituição da garantia prestada no prazo determinado
pela Codemig e pelo Indi, observadas as condições originais para aceitação da
garantia estipuladas neste Regulamento.
1.8.5 A garantia deverá ser apresentada pela Contratada em até 10 (dez) dias
úteis contados da data da assinatura do contrato.
1.8.5.1 O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado,
por igual período, quando solicitado pela CONTRATADA durante o respectivo
transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Codemig.
1.8.6 O não recolhimento, pela CONTRATADA, da garantia no prazo e na forma
estabelecidos no instrumento convocatório caracteriza inadimplemento
contratual, sujeitando-o às sanções previstas no Regulamento Interno de
Licitação e Contratos da Codemig.
1.8.7 O prazo de validade da garantia prestada será contado a partir da data de
início da vigência do contrato, e deverá estender-se por mais 60 (sessenta) dias
após seu encerramento.
1.8.8 A garantia responderá pelo inadimplemento de obrigações assumidas, sem
prejuízo das multas legais aplicadas à CONTRATADA em razão da execução do
contrato.
1.8.9 A garantia prestada pela empresa contratada será liberada ou restituída
após a execução e cumprimento integral do contrato.
1.8.10 A garantia na modalidade caução em dinheiro será atualizada
monetariamente pelo índice da caderneta de poupança quando da sua
restituição, e não contemplando remuneração pro rata die.
1.9. Qualificação econômica e financeira
Quanto à qualificação econômico-financeira, os seguintes documentos deverão
ser apresentados:
1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta.
2. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial da empresa,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou certidão
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negativa de insolvência civil expedida no domicílio da pessoa física,
emitida nos últimos 06 (seis) meses.
Parágrafo Primeiro. A situação financeira do fornecedor que apresentar o
balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis exigidas poderá ser
avaliada com base nos índices contidos abaixo:
𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑮𝒆𝒓𝒂𝒍= 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑺𝒐𝒍𝒗ê𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑮𝒆𝒓𝒂𝒍=__________𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙____________________________
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆=___ 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒_
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
Parágrafo Segundo. Serão consideradas habilitadas as empresas que
apresentem, para cada um dos índices exigidos no edital, valor maior ou igual a
1. Os licitantes deverão apresentar o cálculo indicado, com a identificação e
assinatura do responsável pelo cálculo, juntamente com a documentação
informada no inciso I do caput (Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis).
Parágrafo Terceiro. Nas situações em que as empresas licitantes não atinjam,
em um dos índices mencionados no parágrafo primeiro, valor maior ou igual a
1, poderão comprovar de forma alternativa a existência de patrimônio líquido
correspondente a, no mínimo, 10% do valor da contratação.
Parágrafo Quarto. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis
deverão estar registrados na Junta Comercial ou órgão equivalente na forma
da legislação vigente.
Parágrafo Quinto. A exigência de qualificação econômico-financeira contida
neste Termo de Referência aplica-se inclusive às micro e pequenas empresas
optantes ou não pelo Simples Nacional.
2. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA
2.1. Seguindo a Lei Federal 11.771/2008, a remuneração da empresa
Organizadora de Eventos será composta por uma taxa referente ao valor dos
serviços de organização de eventos e, quando houver subcontratação, também
por uma taxa de administração.
2.1.1. A taxa de serviços de organização de eventos corresponderá a 10%
(dez por cento) sobre o valor global dos itens/serviços necessários à execução
do evento.
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2.1.1.1. Essa taxa de serviços de organização de eventos refere-se
especificamente à prestação de serviços de gestão, planejamento, organização,
promoção, coordenação, operacionalização, produção e assessoria de eventos.
2.1.2. A taxa de administração corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o
valor global dos itens/serviços subcontratados de terceiros.
2.1.2.1. Essa taxa de administração visa a imputar responsabilidade à
CONTRATADA e garantir a prestação e a continuidade plenas dos serviços,
atendendo ao princípio da eficiência.
2.1.2.2. A taxa de administração NÃO será devida se não houver necessidade
de subcontratação de serviços para realização de eventos e nos casos em que
é vedada a subcontratação: serviços de organização, gestão, planejamento,
organização, promoção, coordenação, operacionalização, produção e
assessoria de eventos.
2.1.2.3. Em caso de prorrogação contratual e decorrido o prazo de 01 (um) ano,
o valor dos serviços poderá ser reajustado com aplicação do INPC dos últimos
12 meses imediatamente anteriores.
2.2. Tabela demonstrativa da incidência das taxas:
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Preço dos itens/serviços próprios

X

Preço dos itens/serviços subcontratados

Y

Preço global dos itens/serviços

X+Y

Taxa de Serviço de Organização de Eventos (10% do 10/100*(X+Y)
preço global dos itens/serviços)
Taxa de Administração (5% sobre o preço dos 5/100*(Y)
itens/serviços subcontratados)

3. TABELA DE ITENS/SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA A
SEREM FORNECIDOS, SOB DEMANDA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS
3.1. A tabela de itens/serviços de infraestrutura e logística está disponível no
ANEXO deste Termo de Referência.
3.2. NÃO estão incluídas e NÃO podem ser incluídas na tabela de itens/serviços
desta licitação:
3.2.1. Atividades referentes a serviços de publicidade e complementares
congêneres, que devem ser contratadas por meio de licitação específica,
conforme Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010.
3.3. É facultado à futura CONTRATADA subcontratar de terceiros os serviços de
execução, infraestrutura e apoio logístico para eventos, sem qualquer ônus
adicional para a CONTRATANTE, nos termos do artigo 78 da Lei 13.303/2016.
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3.3.1. Não é permitido subcontratar serviços de gestão, planejamento,
organização, promoção, coordenação, operacionalização, produção e
assessoria de eventos.
4. CONDIÇÕES DE ENTREGA - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO
OBJETO
4.1. No ato de assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá designar os
responsáveis pelo atendimento das demandas solicitadas pelos
CONTRATANTES:
4.1.1. Pelo menos 2 (dois) profissionais para prestar atendimento e
esclarecimentos sobre questões técnicas relacionadas a gestão, planejamento,
organização, promoção, coordenação, operacionalização, produção e
assessoria de eventos, sendo que deverá haver pelo menos um profissional para
atendimento em Belo Horizonte, sob demanda, para cada um dos três futuros
contratos (Ascom/Codemig, Dific/Codemig, Indi);
4.1.2. Pelo menos 1 (um) profissional para prestar atendimento e
esclarecimentos sobre questões financeiras decorrentes da execução contratual
(Ascom/Codemig, Dific/Codemig, Indi).
4.2. Quaisquer serviços somente poderão ser executados mediante prévia
solicitação e aprovação formal da CONTRATANTE, depois de assinada a
Ordem de Serviço (Codemig) ou formalização por e-mail (Indi).
4.3. A CONTRATADA deverá manter estrutura de pessoal técnico e
administrativo, meios de comunicação e informática, com linhas telefônicas e
Internet, no horário comercial (de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h), e
atendimento excepcional fora do horário comercial, sem custo complementar
para o CONTRATANTE, por meio de contato indicado pela CONTRATADA,
assegurando a qualidade, a tempestividade e a segurança devidas, para o
regular e correto atendimento das demandas.
4.4. A cada solicitação de serviços, a CONTRATADA deverá providenciar e
apresentar formalmente ao CONTRATANTE:
4.4.1. Sugestões com opções de infraestrutura a ser fornecida e de serviços a
serem prestados, de acordo com a demanda apresentada, as quais serão
avaliadas e escolhidas pelo CONTRATANTE;
4.4.2. Orçamento, com base na tabela de preços unitários máximos dos
itens/serviços e na remuneração definida neste instrumento, considerando o
desconto oferecido pela empresa de eventos no processo licitatório;
4.4.3. Providenciar, no mínimo, 3 (três) cotações para cada item/serviço, e
encaminhá-los ao CONTRATANTE;
4.4.3.1. As 3 cotações irão balizar um novo preço apenas para a realização de
cada evento, mas os preços unitários nunca poderão ser acima dos valores
apresentados na tabela licitada, considerando o desconto oferecido pela
empresa vencedora do processo licitatório; pelo contrário, o que se visa é uma
possível redução de preços, a partir de negociação de maiores volumes com os
fornecedores;
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4.4.4. Também quando for necessário item/serviço que não estiver relacionado
na tabela de preços máximos unitários, será necessária a apresentação de 3
(três) cotações para este item/serviço;
4.4.5. A cada evento a ser realizado, a CONTRATADA, sempre que conseguir
descontos ou reduções de preços, deverá repassá-los ao CONTRATANTE,
mesmo que apresentem valores inferiores aos registrados;
4.4.6. A CONTRATADA deverá sempre procurar obter bons produtos e serviços
com os menores preços possíveis, dando prioridade, se vantajoso para a
redução de custos e sem perda na qualidade da prestação de serviços, à
contratação de fornecedores de localidades próximas aos locais onde o evento
será realizado;
4.4.7. Na impossibilidade de apresentar as 3 (três) cotações, a CONTRATADA
deverá justificar a situação e encaminhar ao CONTRATANTE, a quem caberá
analisar a plausibilidade da alegação, bem como autorizar ou não a execução do
serviço;
4.4.8. No caso dos eventos internacionais a serem realizados, a
CONTRATANTE deverá apresentar 3 (três) orçamentos, independentemente do
valor total da cotação. No que couber, o valor de cada item deverá seguir o valor
previsto na tabela de preços, desde que o produto/serviço já esteja especificado.
Dependendo do tipo de demanda, o produto ou serviço poderá ser obtido ou
contratado no Brasil ou no exterior, conforme for mais adequado à situação e
mais vantajoso para a administração pública;
4.4.9. Na impossibilidade de seguir os requisitos especificados anteriormente, a
CONTRATADA deverá justificar a situação e encaminhar ao CONTRATANTE, a
quem caberá analisar a plausibilidade da alegação, bem como autorizar ou não
a execução do serviço.
4.5. Os orçamentos, incluídos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre os fornecimentos,
deverão conter detalhamento das especificações técnicas, preços unitários e
totais, além de dados que identifiquem o fornecedor, tais como CNPJ, razão
social, endereço e telefone do fornecedor.
4.6. O gestor do contrato deverá verificar a conformidade dos orçamentos em
relação aos valores da tabela e aos preços praticados no mercado.
4.7. A CONTRATADA não poderá alterar a demanda, salvo motivo de força
maior ou caso fortuito e mediante solicitação prévia ao CONTRATANTE, que irá
avaliar o pedido de alteração e, desde que não haja impacto negativo nas
características, na qualidade e na pontualidade do fornecimento, poderá, a seu
critério, autorizar a alteração solicitada.
4.8. A CONTRATADA, quando designada para produzir um evento, deverá
assessorar o CONTRATANTE inclusive após a operacionalização/execução do
evento.
4.9. A CONTRATADA emitirá nota fiscal discriminando todas as despesas
decorrentes do evento, havendo subcontratações ou não, bem como a taxa de
organização de eventos e, se houver subcontratação de terceiros, a taxa de
administração, devendo, ainda, apresentar as cópias das notas fiscais emitidas
por terceiros e comprovar o recolhimento de todos os tributos legalmente
exigíveis.
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4.9.1 A CONTRATADA obriga-se a efetuar o pagamento de serviços prestados
por terceiros (subcontratados) e apresentar à Codemig e ao Indi os
comprovantes de liquidação das notas fiscais/faturas dos fornecedores
subcontratados, referentes aos serviços prestados, no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis após o efetivo pagamento pela Codemig e pelo Indi.
4.9.2 A CONTRATADA deve apresentar as cópias das notas fiscais emitidas por
terceiros e comprovar o recolhimento de todos os tributos legalmente exigíveis,
ficando o seu pagamento condicionado também ao cumprimento destas
obrigações.
4.9.3 A não apresentação dos comprovantes acima mencionados ou a
constatação da ocorrência de irregularidade no pagamento de terceiros poderá
implicar a suspensão do pagamento das faturas devidas pelo CONTRATANTE,
até a regularização da situação pelo CONTRATADO.
4.10. É vedado à CONTRATADA cobrar ou receber comissão ou qualquer
remuneração diversa das previstas neste instrumento, sujeitando-se a
CONTRATADA às penalidades cabíveis.
4.11. De acordo com o art. 43 do Decreto Federal nº. 7.381 de 2/12/2010, “o
nome da empresa organizadora do evento e o número de seu cadastro no
Ministério do Turismo deverão constar de toda e qualquer divulgação de
congressos, convenções, exposições e congêneres, referidos no art. 30 da Lei
Federal nº 11.771, de 2008, sob pena de aplicação das sanções legais”.
4.12. A CONTRATADA estará obrigada a enviar à CONTRATANTE,
sistematicamente, a cada mês, relatórios de acompanhamento dos pagamentos
efetuados aos fornecedores subcontratados e do saldo do contrato, incluindo a
previsão de pagamentos futuros (custos de eventos a serem realizados e
faturados), para controle.
4.13. A CONTRATANTE poderá abrir novo processo licitatório ou compra direta
para contratação de agência de eventos, produtos e/ou serviços a fim de atender
a possível demanda específica. Dessa forma, o contrato a ser celebrado entre
CONTRATANTE e CONTRATADA não será exclusivo.
5. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Além das demais obrigações descritas neste Termo de Referência, a
CONTRATANTE e CONTRATADA deverão respeitar os seguintes prazos:
5.1. Da solicitação
5.1.1. O CONTRATANTE terá os seguintes prazos para solicitação de execução
do evento:
5.1.1.1. Como padrão, o CONTRATANTE deverá emitir a ordem de serviço ou
formalização por e-mail (no caso do Indi) pelo menos 20 (vinte) dias úteis antes
da data de realização do evento;
5.1.1.2. Caso o evento apresente baixa complexidade, o prazo é de 10 (dez) dias
úteis antes da data de realização do evento;
5.1.1.3. Esses prazos poderão ser reduzidos para pedidos em caráter de
urgência, conforme acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADA.
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5.1.2. Havendo necessidade de locação de espaço físico, o prazo deverá ser de,
no mínimo, 45 (quarenta e cinco) dias antes da realização do evento,
preferencialmente.
5.1.3. A CONTRATADA terá os seguintes prazos para entrega do
projeto/orçamento do evento:
5.1.3.1. Como padrão, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após
recebimento da ordem de serviço;
5.1.3.2. Caso o evento apresente baixa complexidade, a CONTRATADA terá o
prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar o orçamento, após recebimento da
ordem de serviço;
5.1.3.3. Esses prazos poderão ser reduzidos para pedidos em caráter de
urgência, conforme acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADA.
5.1.3.3. O CONTRATANTE, após recebimento do projeto/orçamento, deverá dar
resposta o mais rápido possível à CONTRATADA, quanto à sua aprovação ou
não, de forma a não comprometer o tempo hábil necessário para as adequações
que se fizerem necessárias e para não prejudicar a qualidade na realização do
evento.
5.2. Do cancelamento
5.2.1. Como padrão, o CONTRATANTE tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis, antes
da data de realização do evento, para solicitação do cancelamento da prestação
de serviços.
5.2.2. Caso o evento apresente baixa complexidade, o CONTRATANTE tem o
prazo de 2 (dois) dias úteis, antes da data de realização do evento, para
solicitação do cancelamento da prestação de serviços.
5.2.3. Esses prazos poderão ser reduzidos em caráter de urgência, conforme
acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADA.
5.2.4. A solicitação de cancelamento da prestação de serviços deverá ser
devidamente justificada.
5.2.5. Despesas já autorizadas pelo CONTRATANTE e já incorridas, cujos
pagamentos não sejam passíveis de cancelamento, deverão ser pagas pelo
CONTRATANTE.
6. LOCAL DE ENTREGA
Em todo o território nacional e internacional para Dific/Codemig e Indi e em todo
território nacional para Ascom/Codemig.
7. RECOMENDAÇÕES REFERENTES À SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
7.1. Primar pela qualidade dos itens fornecidos e manter critérios de qualificação
de fornecedores/terceiros, levando em consideração também as ações
ambientais por estes realizadas.
7.2. Utilizar e fornecer preferencialmente produtos que causem menor impacto
negativo ao ambiente.
7.3. Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos.
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7.4. Evitar desperdício.
7.5. Fazer uso racional de água e energia e adotar controles de nível de ruído e
de poluição.
7.6. Adotar práticas de melhor aproveitamento dos alimentos e reduzir a
produção de resíduos alimentares.
7.7. Adotar critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de produtos
biodegradáveis, privilegiando produtos detergentes de baixas concentrações e
baixos teores de fosfato.
7.8. Utilizar preferencialmente, para transporte dos itens contratados, veículos
movidos a combustíveis que causem menor impacto ambiental.
8. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO
CONTRATO
Visando à garantia da qualidade na prestação de serviços, a Codemig e o Indi
avaliam seus fornecedores de acordo com critérios como prazo (pontualidade
nos fornecimentos realizados), qualidade (itens entregues em conformidade com
o pedido, agilidade na solução de problemas, mão de obra, materiais e
equipamentos adequados), segurança e verificação documental (ordem de
serviço, orçamentos, notas fiscais, comprovante de quitação de pagamentos
junto a terceiros). A CONTRATADA será avaliada após a realização de cada
demanda. A Assessoria de Comunicação (Ascom) e a Diretoria de Fomento à
Industria Criativa (Dific), por meio da Gerência de Fomento e Incentivo (Gerfi),
são as áreas responsáveis pelo gerenciamento dos dois contratos no âmbito da
Codemig e o Indi.
Serão fiscais e suplentes dos fiscais dos contratos, a serem firmados,
respectivamente, os seguintes profissionais:
Fernanda Cristina Almeida de Oliveira e Suellen Silva de Almeida - pelo contrato
da Ascom/Codemig;
Sandra Maria Pereira Bernardino e Alex Rangel Pereira - pelo contrato da
Dific/Codemig;
Fábio Leandro Vieira da Silva e Ivan Gonçalves- pelo contrato do Indi;
9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento à vista, em 10 (dez) dias úteis posteriores à entrega da Nota Fiscal,
nos casos dos contratos da Codemig (Ascom e Dific) e do contrato do Indi.
10. MATRIZ DE RISCO
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# Natureza

Descrição
Risco

do Consequência

1
Operaciona
l

2
Financeiro

3 Operaciona
l

4 Operaciona
l

Serviços de
terceiros
(subcontratados)
não serem
realizados ou
serem prestados
de forma
inadequada ou
sem qualidade
Não
conformidade da
apresentação dos
orçamentos
do
serviço.

Não
manter
durante
a
execução
do
contrato
as
mesmas
condições
exigidas
da
empresa
contratada
nas
fases
de
habilitação
e
assinatura
do
contrato.
Não
manter
estrutura
de
pessoal técnico e
administrativo
para atendimento
em
horário
comercial
e
excepcionalment
e fora do horário
comercial,
sem
custo
complementar
para
o
contratante.

Responsabilidad
e

Não prestação do
serviço
contratado.
Potencial prejuízo
para a Codemig e
para o Indi na
imagem das
instituições e na
execução de suas
atividades.
Não prestação do
serviço
contratado.
Potencial prejuízo
para a Codemig e
para o Indi na
execução de suas
atividades.
Potencial prejuízo
para a Codemig e
para o Indi na
execução de suas
atividades.

Potencial prejuízo
para a Codemig e
para o Indi na
execução de suas
atividades.

Contratada

Contratada

Contratada

Contratada
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5
Financeiro

6 Operaciona
l

7 Operaciona
l

Constatação de
que
o
preço
apresentado em
proposta
é
inexequível.
Especificação
inadequada
do
serviço a ser
contratado

Não recolhimento
das
obrigações
trabalhistas e/ou
previdenciárias
da contratada de
pessoal
em
execução
do
objeto contratado

Impossibilidade de
atendimento
do Contratada
serviço
contratado.
Bem ou material Contratante
entregue
não
atender
às
necessidades
reais
da
CONTRATANTE.
Responsabilizaçã Contratada
o subsidiária da
CONTRATANTE
com a geração de
gastos trabalhistas
ou previdenciários
para
a
CONTRATANTE,
além
de
honorários
advocatícios.

11. VIGÊNCIA DO CONTRATO
11.1 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de
publicação do extrato do Contrato, prorrogável nos termos da Lei Federal nº
13.303, de 2016, caso as partes estejam de acordo. Trata-se de um serviço
contínuo à finalidade da Codemig e do Indi, por ser essencial ao
desenvolvimento do objeto social dessas duas instituições. Em relação à
Codemig, o objeto social é “promover o desenvolvimento econômico do Estado
de Minas Gerais, mediante a atuação, em caráter complementar, voltada para
o investimento estratégico em atividades, setores e empresas que tenham
grande potencial de assegurar de forma perene e ambientalmente sustentável,
o aumento da renda e do bem-estar social e humano de todos os mineiros”. Já
o objeto social do Indi é “a execução de políticas de desenvolvimento do
Estado. O Indi buscará, no Brasil e no exterior, investimentos para o Estado e
acompanhará o desenvolvimento da atividade empresarial...”.
11.2 A prorrogação do contrato, via formalização de aditivo, está vinculada à
concordância da Codemig/do Indi e os contratados.
Tabela 1 - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA SERVIÇOS
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PROPOSTA COMERCIAL PARA A LICITAÇÃO
N.º /ANO
EM REALIZAÇÃO PELA CODEMIG
(preenchida em papel timbrado da proponente)
DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO
PROPONENTE
Razão Social
CNPJ
Endereço
E-mail
Telefone/Fax
Nome do Representante Legal
Estado civil do
Nacionalidade do
Representante Legal
Representante
Legal
Identidade do
CPF do
Representante Legal
Representante
Legal
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TABELA DE ITENS/SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS

ITEM

1

IDENTIFICAÇÃO

Sistema de
Gerenciamento de
inscrição
Formatação e
impressão de
etiquetas

DISCRIMINAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Mediana

Acima de 500 pessoas

Por evento

Formatação e impressão de etiquetas para maladireta

100 unidades

Carregador

Disponibilização de profissional para carregar
móveis, equipamentos, etc durante
montagem/desmontagem

Diária (8h)

4

Brigadista

Disponibilização de profissional brigadista de
incêndio

Diária (8h)

5

Coordenador de
Eventos

Disponibilização de profissional capacitado para
coordenar montagem e desmontagem do evento

Diária (8h)

6

Auxiliar de Serviços
Gerais

Disponibilização de profissional capacitado para a
Diária (8h)
realização de serviço de apoio logístico

7

Mestre de
Cerimônias

Disponibilização de profissional capacitado para a
Diária (8h)
realização de serviço de Cerimonial e Protocolo

Eletricista

Disponibilização de profissional capacitado para a
Diária (8h)
realização de serviços de eletricista

R$500,32

Intérpretes de
Libras

Disponibilização de profissional capacitado para a
realização de serviços de tradução de libra
Hora
(surdo-mudo)

R$650,32

Mensageiro

Disponibilização de profissional capacitado para
realização de serviços de mensageiro

R$300,00

Motoboy

Disponibilização de profissional capacitado para a
realização de serviços de motoboy, com sua
Diária (8h)
própria moto

R$190,00

Operador de
Equipamento
Audiovisual

Disponibilização de profissional capacitado para a
realização de serviços de operação de
Diária (8h)
equipamentos audiovisuais

R$280,66

Operador de Som

Disponibilização de profissional capacitado para a
Diária (8h)
realização de serviços de operação de som

2

3

8
9
10
11

12

13

R$2.100,00
R$220,28
R$213,72
R$367,13
R$656,99

Diária (8h)

R$300,63
R$951,26

R$275,62

14

Recepcionista
Português

Disponibilização de profissional capacitado para a
Diária (8h)
realização de serviços de recepção

R$265,57

15

Recepcionista
Bilíngue

Disponibilização de profissional capacitado para a
Diária (8h)
realização de serviços de recepção

R$320,91

16

Recepcionista
Trilíngue

Disponibilização de profissional capacitado para a
Diária (8h)
realização de serviços de recepção

R$513,98
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17

18

19

Manobrista

Segurança Diurno

Segurança Noturno

Disponibilização de profissionais capacitados e
incumbidos de manobrar veículos automóveis em
estacionamentos, garagens e etc. Incluindo todos
os equipamentos necessários, tais como: cones,
Diária (8h)
ronda no estacionamento, balcão com estrutura
coberta para atendimento ao público, com
experiência comprovada
Disponibilização de profissional capacitado para
realização de serviços de segurança desarmada

Diária (8h)

Disponibilização de profissional capacitado para
realização de serviços de segurança desarmada

Diária (8h)

R$300,00
R$300,00
R$352,44

20

Secretário
Português

Disponibilização de profissional capacitado para
realização de serviços de secretaria

Diária (8h)

R$350,00

21

Secretário Bilíngue

Disponibilização de profissional capacitado para
realização de serviços de secretaria

Diária (8h)

R$2.100,00

Diária de fotógrafo com equipamento digital
mínimo de 8.0 megapixel

Diária (8h)

R$600,00

Gravação de computador para CD/DVD ou de
CD/DVD para CD/DVD

Unidade

Disponibilização de profissional capacitado para
realização de serviços de limpeza

Diária (8h)

Disponibilização de profissional capacitado para
realização de serviços de filmagem, com
equipamento próprio

Diária (8h)

22
23
24
25
26
27
28

29

30

31

Serviço de
Fotografia Digital
Serviço de
Gravação de
CD/DVD
Serviço de limpeza
e conservação
Serviço de
Filmagem
Serviço de
Filmagem em DVD
Técnico de
Iluminação

Serviço de captação de áudio e vídeo com câmara
Hora
digital, iluminação sem fio
Disponibilização de profissional capacitado para a
Diária (8h)
realização de serviços de iluminação
Disponibilização de profissional capacitado para a
Telefonista Bilíngue
Diária (8h)
realização de serviços de telefonista

R$1.000,00
R$470,28
R$513,98

Tradutor
Simultâneo

Disponibilização de profissional capacitado para a
realização de serviços de interpretação
Diária (6h)
simultânea para os idiomas: inglês, espanhol e
francês

R$950,00

Traslado Material

Disponibilização de serviços de transporte do
material necessário à realização do evento, com
veículo próprio

Unidade/diária

R$400,00

Serviço de cerimonial

Diária por
profissional
(8h)

R$600,00
R$50,16
R$1.000,00

Cerimonialista

32

Garçonaria

Serviço de garçonaria

33

Médico

Disponibilização de profissional capacitado,
devidamente equipado, para a execução dos
serviços

Diária por
profissional
(8h)

35

R$300,00
R$900,00

Hora /
profissional

34

R$15,76

Com longo alcance (no mínimo até 8 km). Com
Rádio Comunicador acessórios: bateria, antena, clipe de cinto,
carregador, fone de ouvido, transceptor

Diária por
unidade

Equipamento de
recepção de

Diária por
unidade

Disponibilização de equipamentos necessários
para recepção de tradução simultânea

R$36,71
R$35,22

Página 42 de 81
Pregão Eletrônico n° 22/2018
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

tradução
simultânea
36
37

Equipamento para
tradução
Com 02 canais de transmissão
simultânea
Controle remoto
para apresentações

Unidade/ diária
Diária

R$250,00
R$29,37

Ponto de Internet
Banda Larga

Ponto de internet wireless liberada para os
equipamentos do evento e suporte técnico no
local

Diária por
ponto

39

Amplificador

Para atendimento a mesa de no mínimo 16
canais

Unidade/diária

R$100,00

40

Caixa Acústica

400 watts com tripé com 02 vias

Unidade/diária

R$123,43

41

Caixa de Som

200 watts ou superior

Unidade/diária

R$146,85

Caneta Laser

Ponteiro luminoso para uso em projeção. Danger
– 5 pontas/ tipo pointer

Unidade/ diária

R$35,03

Computador
Avançado

Intel i3 ou similar, 2.6 GHZ, memória de 4GB, HD
de 500 GB, leitor e gravador de DVD e CD,
conexão de internet, conexão de rede, teclado
ABNT2, mouse óptico, placa de vídeo 512 MB,
placa de rede 100/1000, placa de som 128 bits.
Windows 7, MS Office 2007 ou superior
licenciado

Unidade/diária

Intel dual core ou similar, 1.8 GHZ, memória de
2GB, HD de 500 GB, leitor e gravador de DVD e
CD, conexão de internet, conexão de rede,
teclado ABNT2, mouse óptico, placa de rede
100/1000, placa de som. Windows 7, MS Office
2007 ou superior licenciado

Unidade/diária

38

42

43

44

Computador Básico

R$624,11

R$176,22

R$146,85

45

DVD Player

Equipamento

Unidade/diária

R$39,23

46

Blu-ray Player

Equipamento

Unidade/diária

R$5,02

47

Estabilizador

300 VA, bivolt

Unidade/diária

R$55,00

Ventiladores

Ventiladores, modelo furacão para atendimento
das necessidades.

Unidade/diária

R$160,00

Hora

R$400,00

Hora

R$55,07

48
49
50

Filmagem de
Câmara digital profissional (DV)
evento
Gravação de evento
Gravação de evento
em áudio

51

Luminárias

Luminária de 150W

Unidade/ diária

R$150,11

52

Luminárias

Luminária de 75W

Unidade/ diária

R$135,00

53

Luminárias

Luminária tipo spot, com lâmpadas dicroicas de
50W

Unidade/ diária

R$95,00

54

Impressora

Laser

Unidade/ diária

R$250,00

55

Impressora

Jato de Tinta

Unidade/ diária

R$250,00
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56

Scanner de mesa

Configurações mínimas: scanner colorido de
mesa; profundidade de 48 bits; resolução de
hardware de 1200 x 1200 dpi; resolução da
digitalização óptica de 1200 dpi; área de
escaneamento compatível com formato A4;
interface USB padrão (compatível com
WindowsXP e superiores)

Unidade/ diária

R$250,00

57

Mesa de som

Com 12 canais

Unidade/ diária

R$220,28

58

Mesa de som

Com 16 canais

Unidade/ diária

R$333,57

59

Mesa de som

Com 24 canais

Unidade/ diária

R$496,99

60

Mesa de som

01 mixer - console 48 canais com equalização em
4 bandas paramétricas, 8 auxiliares,
endereçamento para 8 subgrupos e L&R

Unidade/ diária

R$690,00

61

Microfone

Auricular (Madonna) sem fio

Unidade/ diária

R$85,50

62

Microfone

Lapela sem fio

Unidade/ diária

R$80,19

63

Microfone

Unidirecional com fio e pedestal

Unidade/ diária

R$108,74

64

Microfone

Unidirecional sem fio

Unidade/ diária

R$75,16

65

Microfone com
base

De solicitação de palavra

Unidade/ diária

R$75,16

66

Mixer para
microfone

Para atendimento a mesa de no mínimo 16
canais

Unidade/ diária

R$100,00

67

Monitor 17"

LCD/LED 17 polegadas

Unidade/ diária

R$133,74

68

Monitor 19"

LCD/LED 19 polegadas

Unidade/ diária

R$117,48

69

Monitor TV 29''

Entrada para UHF/VHF/ CATV

Unidade/ diária

R$198,43

70

Monitor TV 32''

Entrada para UHF/VHF/ CATV

Unidade/ diária

R$285,14

71

Monitor TV 50''

Entrada para UHF/VHF/ CATV

Unidade/ diária

R$259,04

72

Nobreak

0.6 KVA, bivolt (110/220)

Unidade/ diária

R$125,00

73

Notebook

Intel i3 ou similar, 2.6 GHZ, memória de 4GB, HD
de 500 GB, leitor de DVD e CD, conexão de
internet, conexão de rede

Unidade/diária

Tipo podium para microfone

Unidade/diária

R$32,35

Mínimo de 2000 Ansi Lumens

Unidade/diária

R$150,00

Mínimo de 3000 Ansi Lumens

Unidade/diária

R$300,00

Mínimo de 5000 Ansi Lumens

Unidade/diária

R$590,42

Fone auricular

Unidade/diária

R$100,00

74
75
76
77
78

Pedestal
Projetor multimídia
Data Show
Projetor multimídia
Data Show
Projetor multimídia
Data Show
Receptor

R$176,22
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79

Retroprojetor

2.500 lumens e 02 lâmpadas

Unidade/diária

R$35,22

80

Retorno

400 Watts com base para tripé com 02 vias

Unidade/ diária

R$193,43

81

Suporte para
banner

Suporte para banner

Unidade/diária

R$51,40

82

Tela

1,80 x 1,80 para recepção da projeção

Unidade/diária

R$146,85

83

Tela

1,80 x 1,80/moldura 1,80 x 2,40 – 2,30 x 3,0

Unidade/diária

R$146,85

84

Tela com tripé

1,50m x 2,00m

Unidade/diária

R$220,28

85

TV de Plasma / LCD

46'' com suporte

Unidade/diária

R$440,55

86

TV de plasma / LCD

42'' com suporte

Unidade/diária

R$367,13

87

CD Player

Player carrossel (capacidade de 05 CDs)

Unidade/ diária

R$10,06

88

Distribuidor de
vídeo

Distribuidor de vídeo (03 saídas)

Unidade/ diária

R$54,22

89

Distribuidor de
vídeo e áudio

Distribuidor de vídeo e áudio estéreo (10 saídas)

Unidade/ diária

R$68,00

90

Distribuidor VGA

(MP3 – DVD, CD, CD RRW)

Unidade/ diária

91

Alambrados

Com estrutura de ferro

Metro Linear

R$54,22
R$17,62

92

Gerador

180 KVA

Unidade/ diária

R$2.500,00

93

Gerador

300 KVA

Unidade/ diária

R$4.500,00

Acima de 1000 BTUS

Unidade/ diária

R$450,00

Com prateleiras, porta de correr

m²

R$100,00

Com prateleiras, porta de correr e testeiras com
iluminação

m²

R$100,00

Com prateleiras, portas de correr e testeiras com
iluminação

m²

R$100,00

Unidade/ diária

R$120,76

Banco para recepção secretaria

Unidade/ diária

R$54,37

100 Cadeira

Fixa com braço estofada

Unidade/ diária

R$22,03

101 Cadeira

Fixa com braço giratória

Unidade/ diária

R$80,00

102 Cadeira

Fixa sem braço

Unidade/ diária

R$50,00

103 Cadeira

Giratória sem braço

Unidade/ diária

R$42,50

104 Cadeira

Giratória com braço

Unidade/ diária

R$62,50

Unidade/ diária

R$10,00

94
95
96

Aparelho de ar
condicionado
Balcão Guarda
Volume
Balcão de
Informações

97

Balcão de recepção

98

Banheiros Químicos

99

Banqueta

105 Cadeira de ferro
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106 Cadeira de plástico
Cordão de
107
isolamento
108

109

Unidade/ diária
Cordão de isolamento colorido

Metro Linear

Estande montagem
básica

Painel de TS dupla face 2,20 A, Carpete, arandela
a cada 3cm, 1 tomada e testeira 50x1 com
identificação

m²

Estande Projeto
Simples

Piso revestido de carpete novo, montagem em
sistema padronizado octanorm com parede a
2,70 de altura, área de depósito com chave, área
vip com paredes de TS e policarbonato, sala de
estar climatizada com mesa para computador,
balcão bar curvo com três banquetas cromadas,
m²
dois sofás de dois lugares em couro, mesa de
canto. Depósito com frigobar, cenografia externa:
parede canelatada construída em madeira
pintada com 3,70 de altura e aplicação de
logomarca, paisagismo e instalações

R$5,00
R$10,00
R$88,11

R$201,26

110 Montagem de Piso

Piso de madeira elevado a 10 cm com
revestimento em carpete

m²

111 Guarda volume

Balcão

m²

112 Mesa

Material Padronizado

Unidade/diária

R$30,19

113 Mesa

Redonda de vidro

Unidade/diária

R$50,00

114 Mesa

Mesa de centro

Unidade/diária

R$50,00

115 Mesa

Mesa de canto

Unidade/diária

R$50,00

116 Mesa

Reunião 10 pessoas

Unidade/diária

R$440,55

Com iluminação

m²

Em sistema padronizado octanorm de 1,0 x 1,0m

Peça

Acesso rápido – ADLS, com wireless

Diária

R$29,37
R$100,00
R$624,11

Montagem de
117
tenda
118 Painel
119 Ponto de internet
120 Ponto elétrico
121 Púlpito/parlatório

Instalação para tomada e verificação para
instalação
Púlpito/parlatório em madeira, acrílico ou similar
com suporte para microfone

Unidade
Unidade/diária

R$60,38
R$70,44

R$25,00
R$160,46

122 Rede lógica

Para acesso à rede (com todo material
necessário)

Unidade

123 Sofá

Módulo estofado de 2 lugares

Unidade/diária

R$105,00

124 Sofá

Módulo estofado de 3 lugares

Unidade/diária

125 Tenda

Tenda 10m X 10m

m² / diária

126 Tenda

Tenda 6m X 6m

m² / diária

127 Tenda

Tenda 5m X 5m pirâmide

m² / diária

R$150,00
R$19,09
R$22,03
R$22,03

Fechamento em lonas transparentes e/ou
brancas, para laterais de tendas

m² / diária

De alumínio em sistema padronizado octanorm

m²

128

Fechamento de
Tendas

129 Teto pergolado

R$275,00

R$10,06
R$15,09
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Montagem e
130 desmontagem dos
espaços
Instalação,
131 operação e suporte
de informática

Diária
Diária por
profissional

132 Tripé para banner
133 Quadro branco

Diária
Mínimo
h = 1,5m e c = 1,0m

Unidade/diária

134 Cadeira extra

Diária

135 Lixeira

Diária

136 Poltrona
Módulo de
137
Praticável
138 Armário/Balcão

Diária

139 Banqueta alta

Diária

140 Frigobar

Unidade/ diária

Diária
Diária

R$756,99
R$367,13
R$65,70
R$150,00
R$22,03
R$36,02
R$50,32
R$150,00
R$150,00
R$66,08
R$350,00

141 Arranjo de Flores

Elaboração de arranjos tipo jardineira para mesa
plenária e arranjos em tripés com flores naturais

Unidade

142 Arranjo de Flores

Para mesa tipo Buffet ou similar

Unidade

143 Bandeiras

Bandeiras exemplos: Brasil, Minas Gerais, Belo
Horizonte, Governo de Minas Gerais

Unidade/diária

144 Faixa de tecido

Com dizeres alusivos ao evento – 2,0 x 0,50 cm

Unidade

145 Painel

Para fixação de pôsteres

Unidade/diária

R$100,00

Vaso ornamental
146
pequeno

Para decoração de mesas de apoio

Unidade/diária

R$146,85

Unidade/diária

R$220,28

147 Vasos Ornamentais
148 Toalha

Palmeira ou outras plantas para decoração das
áreas de circulação
Pequena (redonda ou quadradas), medidas
0,90x0,90 ousimilar

R$600,00
R$587,40
R$134,90
R$150,00

Unidade

R$20,00

149 Toalha

Média (redonda ou quadrada medidas 1,30x1,30
ou similar)

Unidade

R$20,00

150 Toalha

Grande (redonda ou quadrada medidas 3m ou
maior

Unidade

R$20,00

151 Totem

Totem

Unidade/diária

Projeto para
prevenção e
Projeto para prevenção e combate a incêndio e
152
combate a incêndio pânico
e pânico

R$250,00

R$5.000,00

Em BETACAM, com finalização computadorizada,
produção de vinheta, elaboração de trilha sonora
153 Edição de Filmagem
especial com fornecimento de matriz em
betacam e 01 cópia

Hora

154 Edição de filmagem

Digital. Edição em ilha não linear

Hora

155 Caneta

Esferográficas cores diversas

Unidade

156 Cartucho

Conjunto de cartucho para impressora jato de
tinta

Conjunto

R$513,98
R$220,28
R$3,36
R$40,00
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157 Cavalete

Suporte em madeira ou ferro

Unidade

158 DVD virgem

1 unidade

Unidade

159 Flip Chart

Bloco com 50 folhas e pincel

Unidade

160 Papel

Cartão 50 x 70 – cores variadas

Unidade

161 Papel colorido

Cores variadas

Unidade

162 Pincel Atômico

Diversas Cores

Unidade

Pincel para quadro
163
Branco

Diversas cores

Unidade

164 Prancheta

Pranchetas pequenas com Pegadores

Unidade

165 Prisma de mesa

Elaboração e confecção de placas indicativas de
mesa em acrílico com nome de autoridades e
palestrantes.

Unidade

166 Régua

30 cm

Unidade

167 Tesoura

Tamanho médio

Unidade

168 Tonner

Tonner para impressora a laser

Unidade

169 Transparência

Unidade

170 Papel A4

Papel branco

Pacote

171 Papel A4 reciclado

Papel reciclado

Pacote

Bobina de etiqueta
172
para impressora

Unidade

173 Cartucho preto

Unidade

174 Cartucho colorido

Unidade

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

186
187
188

Kit de primeiros
socorros
Coquetel sem
álcool ou brunch(*)
Coffee break – tipo
1(*)
Coffee break – tipo
2(*)
Coffee break – tipo
3(*)
Almoço ou jantar –
tipo 1(*)
Almoço ou jantar –
tipo 2 (*)
Almoço ou jantar –
tipo 3 (*)
Garrafa de café
Garrafa individual
de água mineral
Garrafa individual
de água mineral
com gás
Água mineral
garrafão
Refrigerado
Água mineral 300
ml
Serviço contínuo de
chá para

R$93,10
R$1,01
R$92,50
R$3,02
R$2,42
R$5,00
R$1,51
R$10,25
R$5,02
R$1,01
R$4,26
R$50,00
R$1,51
R$10,06
R$10,06
R$17,77
R$35,00
R$45,00

Unidade

R$64,03

Cotar valor por pessoa

Unidade

R$55,35

Coffee break – simples

Unidade

R$26,16

Coffee break – médio

Unidade

R$30,00

Coffee break – avançado

Unidade

R$40,25

Cotar valor por pessoa

Unidade

R$60,38

Cotar valor por pessoa

Unidade

R$70,49

Cotar valor por pessoa

Unidade

Cotar valor por litro

Unidade

R$100,00
R$12,53

Cotar valor por garrafa de 500 ml

Unidade

Cotar valor por garrafa de 500 ml

Unidade

Cotar valor por garrafão de 20 litros

Unidade

Servida em copos de vidro

Unidade

R$1,01

Por pessoa

R$5,03

R$2,01
R$2,52
R$55,80
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participantes do
evento
189

190

191
192
193

Serviço contínuo de
café para
participantes do
evento
Serviço contínuo de
água para
participantes do
evento
Tradução Textos
Escritos
Fotografia digital
Revelação /impressão
Apresentação de
dança

194 Música ambiente

Por pessoa

R$5,03
Por pessoa

R$5,00
Lauda

Apresentação de espetáculo de dança

Hora

Execução de musica ambiente, via computador,
coordenada por técnico de áudio

Hora

R$1.000,00
R$301,89

Por
apresentação

195 Música ao vivo
Show musical com
banda - nível local

Por
apresentação

Show musical com
197 banda - nível
nacional

Por
apresentação

196

R$25,16
R$3,02

Unidade

R$1.500,00
R$3.000,00
R$45.000,00

*Cardápios de coquetel sem álcool ou brunch, coffee-breaks e almoço ou jantar:
Coquetel sem álcool ou brunch
Composição do item
Quantitativo médio por pessoa
3 tipos de chá sem açúcar OU café sem açúcar
100 ml
6 tipos de bebida
500 ml
9 tipos de salgados simples ou mini sanduíches
7 unidades (mínimo 25g cada)
3 tipos de bolo
1 pedaço ou unidade (mínimo 60g)
3 opções de pratos quentes
6 porções
4 tipos de frutas ou salada de frutas
4 porções
2 tipos de sobremesa
4 porções
Temperos, sachês de açúcar e adoçante, etc.
Quantidade necessária para o evento
Utensílios e vasilhames para o serviço (talheres, louças,
Quantidade necessária para o evento
copos, taças, pratos, bandejas, guardanapos, toalhas, etc.,
conforme solicitado pelo contratante)

#
1

Item
Coffee-break tipo
1 (simples)

Coffee-breaks
Composição do item
1 tipo de chá sem açúcar OU café sem
açúcar OU 1 tipo de bebida
2 tipos de bebida
3 tipos de salgados simples ou mini
sanduíches

Quantitativo médio POR PESSOA
100 ml
500 ml
7 unidades (mínimo 25 g cada)

2 tipos de bolo ou torta

1 pedaço ou unidade (mínimo 60 g)

Biscoitos, petit fours

10 unidades por pessoa
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2

3

#

1

Coffee-break tipo
2 (médio)

Coffee-break tipo
3 (avançado)

Item

Almoço ou
Jantar tipo 1

2 tipos de frutas ou salada de frutas
Sachês de açúcar
Sachês de adoçante
Utensílios e vasilhames para o serviço
(talheres, louças, copos, taças, pratos,
bandejas, guardanapos, toalhas, etc.,
conforme solicitado pelo contratante)

2 unidades ou porções
2 unidades
2 unidades
Quantidade necessária para o
evento

2 tipos de chá sem açúcar OU café sem
açúcar
4 tipos de bebida
5 tipos de salgados simples ou mini
sanduíches
3 tipos de bolo ou torta

100 ml

Biscoitos, petit fours
3 tipos de frutas ou salada de frutas
Guardanapos de papel
Sachês de açúcar
Sachês de adoçante
Utensílios e vasilhames para o serviço
(talheres, louças, copos, taças, pratos,
bandejas, toalhas, etc., conforme solicitado
pelo contratante)

10 unidades por pessoa
2 unidades ou porções
5 unidades
2 unidades
2 unidades
Quantidade necessária para o
evento

3 tipos de chá sem açúcar OU café sem
açúcar
6 tipos de bebida
9 tipos de salgados simples ou mini
sanduíches
4 tipos de bolo ou torta

100 ml

Biscoitos, petit fours
4 tipos de frutas ou salada de frutas
Sachês de açúcar
Sachês de adoçante
Utensílios e vasilhames para o serviço
(talheres, louças, copos, taças, pratos,
bandejas, guardanapos, toalhas, etc.,
conforme solicitado pelo contratante)

10 unidades por pessoa
2 unidades ou porções
2 unidades
2 unidades
Quantidade necessária para o
evento

Almoço ou Jantar
Composição do item
Carnes
Saladas
Acompanhamentos
Sobremesa
Bebidas
Temperos, sachês de açúcar e adoçante, etc.
Utensílios e vasilhames para o serviço
(talheres, louças, copos, taças, pratos,
bandejas, guardanapos, toalhas, etc.,
conforme solicitado pelo contratante)

2

Carnes

500 ml
7 unidades (mínimo 25 g cada)
1 pedaço ou unidade (mínimo 60 g)

500 ml
7 unidades (mínimo 25 g cada)
1 pedaço ou unidade (mínimo 60 g)

Qualificação
Duas Opções
Duas Opções
Três Opções
Duas Opções
Duas opções
Quantidade necessária para o
evento
Quantidade necessária para o
evento

Três Opções
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Almoço ou
Jantar tipo 2

Saladas
Acompanhamentos
Sobremesa
Bebidas
Temperos, sachês de açúcar e adoçante, etc.
Utensílios e vasilhames para o serviço
(talheres, louças, copos, taças, pratos,
bandejas, guardanapos, toalhas, etc.,
conforme solicitado pelo contratante)

3

Almoço ou
Jantar tipo 3

Carnes
Saladas
Acompanhamentos
Sobremesa
Bebidas
Temperos, sachês de açúcar e adoçante, etc.
Utensílios e vasilhames para o serviço
(talheres, louças, copos, taças, pratos,
bandejas, guardanapos, toalhas, etc.,
conforme solicitado pelo contratante)

Três Opções
Quatro Opções
Três Opções
Três Opções
Quantidade necessária para o
evento
Quantidade necessária para o
evento

Quatro Opções
Quatro Opções
Seis Opções
Cinco Opções
Quatro Opções
Quantidade necessária para o
evento
Quantidade necessária para o
evento

Média do Percentual de desconto
oferecido nos valores da tabela
de referência para o lote
Duração do contrato

12 MESES

Condições de pagamento

CONFORME EDITAL Nº___/XXXX E SEUS ANEXOS

Prazo de Validade da Proposta
Local de execução

Brasil e exterior

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos
sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o
fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas
da solicitação de propostas e seus anexos.
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.
Data e local.
Assinatura do Representante Legal da Empresa.
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE EVENTOS SOB DEMANDA.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS CODEMIG, CNPJ nº 19.791.581/0001-55, com sede em Belo Horizonte/MG, na
Rua Manaus, n° 467, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-350, neste ato
representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada
CODEMIG, e a (preencher com a razão social da contratada, em caixa alta e
negrito), CNPJ nº _______________, com sede em ______________/___, na
________________________, Bairro _______________, CEP _________,
neste ato representada por seu ___________, ______________________, CPF
n° _________________ e CI n°__________________, doravante denominada
CONTRATADA, celebram, em decorrência da licitação Pregão Eletrônico nº
22/2018, Processo Interno n° 49/2018, o presente contrato, conforme cláusulas
e condições a seguir especificadas:
1. DO OBJETO
Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços eventos sob demanda,
conforme especificações constantes do Termo de Referência anexo.
2. DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE
Constituem parte integrante do presente contrato a proposta apresentada pela
CONTRATADA, datada de __/__/___, bem como o edital da licitação
__________ n°____, independentemente de transcrição.
Parágrafo único. Em caso de divergência ou contradição entre as disposições
dos documentos mencionados no caput e as deste contrato, prevalecerão as
regras contidas no edital da licitação.
3. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS
Este contrato é regulado pelas suas cláusulas, pela Lei 13.303/2016 e pelos
preceitos de direito privado.

4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de
sua assinatura.
Parágrafo único. Respeitados os limites do art. 71 da Lei 13.303/2016, o
presente contrato poderá ser prorrogado, por acordo entre as partes, desde que
a medida seja vantajosa para a CODEMIG.
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5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução do objeto contratado será o mesmo do evento contratado
conforme demanda da Codemig e não poderá ultrapassar o prazo de vigência.
Parágrafo único. Em caso de prorrogação do prazo de execução, o prazo
acrescido refletirá, na mesma medida, no prazo de vigência do contrato.
6. DO LOCAL DA EXECUÇÃO
A execução do objeto contratado poderá ocorrer no Brasil ou Exterior, conforme
demanda.
7. DO PREÇO
O contrato terá o preço global de R$ _____________. Por se tratar o presente
instrumento de contrato por demanda, pela execução do seu objeto, a CODEMIG
pagará à CONTRATADA o valor global do evento contratado, de acordo com os
serviços efetivamente prestados e na forma prevista na cláusula que dispõe
sobre as condições de pagamento.
Parágrafo Primeiro. O valor referido no caput é estimado, não cabendo
qualquer indenização à CONTRATADA caso a demanda seja inferior à
inicialmente prevista.
Parágrafo Segundo. Estão considerados no preço previsto no caput todos os
tributos, contribuições, encargos, taxas e todas as despesas e custos, diretos e
indiretos, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Contrato.
Parágrafo Terceiro. Na ocorrência de modificação na legislação pertinente a
quaisquer dos tributos incidentes, inclusive que determine a criação ou a
extinção, ou mesmo o aumento ou diminuição das alíquotas e bases de cálculo
vigentes, posteriormente à data de assinatura deste Contrato, os preços
previstos nos itens contratados sofrerão exclusivamente as alterações
correspondentes às respectivas incidências, na exata proporção em que tais
modificações possam aumentar ou diminuir os preços inicialmente
estabelecidos.
Parágrafo quarto. A remuneração da empresa Organizadora de Eventos será
composta por uma taxa referente ao valor dos serviços de organização de
eventos e, quando houver subcontratação, também por uma taxa de
administração.
Parágrafo quinto. A taxa de serviços de organização de eventos corresponderá
a 10% (dez por cento) sobre o valor global dos itens/serviços necessários à
execução do evento.
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Parágrafo sexto. Essa taxa de serviços de organização de eventos refere-se
especificamente à prestação de serviços de gestão, planejamento, organização,
promoção, coordenação, operacionalização, produção e assessoria de eventos.
Parágrafo sétimo. A taxa de administração corresponderá a 5% (cinco por
cento) sobre o valor global dos itens/serviços subcontratados de terceiros.
Parágrafo oitavo. A taxa de administração NÃO será devida se não houver
necessidade de subcontratação de serviços para realização de eventos e nos
casos em que é vedada a subcontratação: serviços de organização, gestão,
planejamento, organização, promoção, coordenação, operacionalização,
produção e assessoria de eventos.
8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os pagamentos pela execução do objeto deste Contrato serão efetuados após
a conclusão de cada um dos eventos demandados, em até 10 (dez) dias após a
certificação, pelo fiscal, do documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura,
preferencialmente eletrônica) enviado pela CONTRATADA.
Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA deverá enviar para CODEMIG, sob os
cuidados do fiscal, o documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura,
preferencialmente eletrônica), com no mínimo 5 (cinco) dias úteis de
antecedência ao vencimento.
Parágrafo Segundo. Não sendo observado o prazo previsto no parágrafo
anterior e demais condições previstas nesta cláusula, o atraso no pagamento
será imputado à CONTRATADA, não decorrendo disso quaisquer ônus para a
CODEMIG.
Parágrafo Terceiro. Os pagamentos serão efetuados por meio de ordem
bancária emitida por processamento eletrônico, em instituição financeira
credenciada, a crédito da CONTRATADA.
Parágrafo Quarto. Se o documento de cobrança apresentar incorreções, o
mesmo será devolvido à CONTRATADA e a contagem do prazo para o
pagamento previsto no caput reiniciará a partir da data da reapresentação do
documento corrigido e certificado pelo fiscal.
Parágrafo Quinto. Os pagamentos a serem efetuados em favor da
CONTRATADA estarão sujeitos, quando couber, à retenção na fonte dos
seguintes tributos:
I.

Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, e Contribuição para os Programas de
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II.
III.
IV.

Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP, na forma da legislação vigente;
Contribuição previdenciária, na forma da legislação vigente;
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da
legislação vigente;
Demais tributos incidentes sobre o objeto da contratação.

Parágrafo Sexto. No caso de haver retenção, a CONTRATADA discriminará
individualmente no documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura,
preferencialmente eletrônica) o percentual e o valor do(s) tributo(s) a ser(em)
retido(s).
Parágrafo Sétimo. Caso a CONTRATADA seja enquadrada no sistema de
pagamento de impostos SIMPLES, na condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte, deverá apresentar, a cada pagamento, à CODEMIG,
declaração, na forma do Anexo I da Instrução Normativa RFB nº 459, de 17 de
outubro de 2004 - SRF, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal.
Parágrafo Oitavo. Quando cabível a retenção de Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN e os serviços tenham sido prestados fora da praça
de Belo Horizonte/MG, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o
documento de cobrança, e como condição para seu pagamento, a guia de
recolhimento emitida pelo Município.
9. DO REAJUSTE
Os preços ora contratados poderão ser reajustados ao final de cada período de
12 (doze) meses, contado a partir da data da apresentação da proposta,
aplicando-se a variação média do índice INPC – Índice Nacional de Preços ao
Consumidor no período.
Parágrafo Primeiro. O reajuste somente será liberado mediante solicitação
expressa da CONTRATADA acompanhada da respectiva memória de cálculo,
com antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias do término do período de 12
(doze) meses ou no caso de eventual indisponibilidade do índice que compõem
o critério de reajuste, até 05 (cinco) dias após a sua divulgação.
Parágrafo Segundo. Na hipótese da CONTRATADA encaminhar a solicitação
e a respectiva comprovação do índice de reajuste, posteriormente ao período
acima estabelecido, os novos preços somente passarão a vigorar após a
concordância expressa da CODEMIG, não cabendo qualquer espécie de
cobrança retroativa.
Parágrafo Terceiro. Em caso de atraso injustificado na execução dos serviços
atribuível à Contratada, prevalecerão os preços vigentes nas datas em que as
etapas dos serviços seriam realizadas, em conformidade com os prazos
inicialmente estabelecidos.
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10. DA GARANTIA CONTRATUAL
A CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do
Contrato, prestará garantia de execução contratual, no valor de 5% (cinco) por
cento) do valor global da contratação, na modalidade que vier a optar, dentre as
adiante relacionadas:
I.
II.
III.

Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor da CODEMIG, de
acordo com as orientações que serão fornecidas pelo gestor do contrato.
Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição
autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário.
Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição
financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para
funcionar no Brasil.

Parágrafo Primeiro. O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever
expressamente:
I.
II.
III.

Responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter
sancionatório aplicadas ao Contratado;
Vigência pelo prazo contratual;
Prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do término da vigência
contratual, para apuração de eventual inadimplemento do Contratado ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da
expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os
prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Segundo. O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:
I.
II.
III.

Renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no
artigo 827 do Código Civil;
Vigência pelo prazo contratual;
Prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do término da vigência
contratual, para apuração de eventual inadimplemento do Contratado
- ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do
inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos
prescricionais pertinentes.

Parágrafo Terceiro. O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá
ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pela CONTRATADA durante
o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
CODEMIG.
Parágrafo Quarto. Em caso de alteração do valor contratual, prorrogação do
prazo de vigência, utilização total ou parcial da garantia pela CODEMIG, ou em
situações outras que impliquem em perda ou insuficiência da garantia, a
CONTRATADA deverá providenciar a complementação ou substituição da
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garantia prestada no prazo determinado pela CODEMIG, observadas as
condições originais para aceitação da garantia estipuladas nesta Cláusula.
Parágrafo Quinto. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou
restituída após a execução e cumprimento integral do presente Contrato.
Parágrafo Sexto. A garantia na modalidade caução em dinheiro será atualizada
monetariamente pelo índice da caderneta de poupança quando da sua
restituição, e não contemplando remuneração pro rata die.
11. DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DO
OBJETO CONTRATADO
Todos os materiais e insumos a serem aplicados nos serviços ora contratados
deverão atender às correspondentes normas ABNT, INMETRO e/ou
especificações da CODEMIG.
Parágrafo único. Materiais diferentes dos especificados pela CODEMIG
somente serão aceitos, em caráter excepcional, mediante apresentação prévia
de justificativa e amostra pela CONTRATADA e respectiva aprovação expressa
da CONTRATANTE antes da sua aplicação.
12. DA ENTRADA E SAÍDA DE BENS NOS LOCAIS DE EXECUÇÃO
As entradas e saídas de quaisquer bens (máquinas, equipamentos, ferramentas,
materiais e sobras) da CONTRATADA nos locais da execução do contrato,
deverão estar acompanhadas dos respectivos documentos fiscais e ocorrer de
segunda à sexta-feira, no horário de 08:30 às 17:30 horas, com
acompanhamento do fiscal, salvo exceções expressa e previamente
estabelecidas entre as Partes.
Parágrafo único. Compete à CONTRATADA guardar sob sua vigilância, todos
os materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas de sua propriedade ou sob
sua responsabilidade, não cabendo à CODEMIG qualquer responsabilidade por
danos, extravios, furtos ou perdas dos mesmos.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das demais obrigações constantes neste Contrato, no Termo de Referência
anexo e na legislação vigente, compete à CONTRATADA:
I.

II.

Manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de
habilitação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que
solicitado pela CODEMIG.
Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de
contratar com a CODEMIG, bem como a eventual perda dos pressupostos
para a participação de licitação, nos termos da Lei 13.303/2016.
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III.
IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.
XII.

XIII.

Cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigações contratadas.
Organizar, técnica e administrativamente os serviços sob sua
responsabilidade, conduzindo-os em obediência às especificações
contratadas, bem como supervisionar, administrar e direcionar as
atividades de seus empregados e, em sendo o caso, de seus
subcontratados autorizados, responsabilizando-se integralmente por
todos os atos e/ou omissões daqueles quanto às técnicas utilizadas na
execução dos serviços e ao atendimento das normas e legislações
vigentes.
Responsabilizar-se pelo estudo e avaliação das especificações técnicas
e documentos fornecidos pela CODEMIG, bem como pela execução e
qualidade dos serviços contratados, utilizando-se de pessoal qualificado,
equipamentos e procedimentos técnico-administrativos adequados,
cabendo-lhe alertar a CODEMIG sobre falhas técnicas eventualmente
encontradas.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais
empregados.
Responder pela correção e qualidade dos serviços nos termos da
proposta apresentada, observadas as normas éticas e técnicas
aplicáveis;
Reparar todos os danos e prejuízos causados à CODEMIG ou a terceiros,
não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença
de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do fiscal.
Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução do
objeto contratual, assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre
todos e quaisquer ônus trabalhistas e previdenciários, bem como os
atinentes a seguro com acidentes de trabalho de seus empregados,
zelando pela fiel observância da legislação incidente.
Pagar todos os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, que incidam
ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste
Contrato, podendo a CODEMIG, a qualquer momento, exigir do
Contratado a comprovação de sua regularidade.
Permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto contratual
pelo fiscal.
Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pela
CODEMIG para a adequada execução do contrato, apresentando as
informações solicitadas e os documentos comprobatórios do adequado
cumprimento das obrigações contratuais, tenham elas natureza principal
ou acessória.
Promover a substituição, sempre que solicitado justificadamente pela
CODEMIG, sem prejuízo do andamento dos serviços, de qualquer
empregado e/ou subcontratado e/ou mandatário que venha a apresentar
dentro das dependências da CODEMIG, comportamento em desacordo
com a legislação, normas ou o Regulamento Interno de Licitações e
Contratos da CODEMIG.
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XIV.

Providenciar para que não haja qualquer parada ou atraso na execução
dos serviços e, se por qualquer motivo, ocorrer a indisponibilidade de
qualquer serviço ou recurso, se compromete a buscar meios necessários
ao seu restabelecimento, sem qualquer ônus adicional à CODEMIG.
Não infringir quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive
marcas, know-how ou trade-secrets, durante a execução do contrato,
sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado,
custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial
ou administrativo iniciado em face da CODEMIG, por acusação da
espécie.
Designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato para
participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor da CONTRATADA,
zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste
Instrumento.

XV.

XVI.

Parágrafo único. A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CODEMIG a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato ou restringir a
regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de
Imóveis.
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CODEMIG
Além das demais obrigações constantes neste Contrato, no Termo de Referência
anexo e na legislação vigente, compete à CODEMIG:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e aos
documentos necessários ao desenvolvimento dos serviços;
Entregar desimpedida e desembaraçada a área indispensável à execução
dos serviços;
Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através do fiscal designado.
Realizar o recebimento do objeto contratual, quando o mesmo estiver
conforme.
Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições
estabelecidas neste Contrato.
Comunicar à CONTRATADA, por escrito:
a)
Quaisquer instruções, procedimentos, irregularidades, imprecisões
ou desconformidades sobre assuntos relacionados ao Contrato;
b)
A abertura de procedimento administrativo para a apuração de
condutas irregulares da CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para o
exercício do contraditório e ampla defesa;
c)
A aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

15. DA FISCALIZAÇÃO
As atividades de fiscalização do presente contrato, nos termos do Manual
de Fiscalização de Contratos da CODEMIG, serão exercidas pelo(a) fiscal
designado(a)
Sr.(a)
_______________________________,Gerência
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___________ e e-mail ________________. E nas suas ausências pelo
suplente designado(a) Sr.(a) _____________________________, Gerência
_____________ e e-mail ______________.
16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
Uma vez verificado que o objeto contratual está em conformidade com as
exigências do processo de contratação, do contrato e da proposta apresentada
pela CONTRATADA, o mesmo será recebido definitivamente pelo gestor do
contrato, dentro do prazo de vigência contratual, com a lavratura do termo de
recebimento definitivo.
Parágrafo único. O objeto não será recebido se executado em desacordo com
o processo de contratação, o contrato ou a proposta apresentada pela
CONTRATADA, sujeitando-a, neste caso, às penalidades previstas neste
contrato.

17. DA MATRIZ DE RISCOS
A CODEMIG e a CONTRATADA identificam os riscos decorrentes do presente
contrato e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, os alocam à parte com
maior capacidade para geri-los na Matriz de Riscos anexa.
Parágrafo único. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos
supervenientes alocados na Matriz de Riscos como de responsabilidade da
CONTRATADA.
18. DA SUBCONTRATAÇÃO
Fica vedado à CONTRATADA, sem prévia e expressa concordância formal da
CODEMIG, subcontratar partes das obrigações assumidas neste Contrato.
Parágrafo Primeiro. A subcontratação sem autorização formal e prévia da
CODEMIG ou em descumprimento ao previsto no art. 78, §2° da Lei
13.303/2016, caracteriza-se como inadimplemento contratual, ensejando à
CONTRATADA as sanções previstas neste contrato.
Parágrafo Segundo. O ato prévio de autorização da subcontratação emitido
pela CODEMIG disciplinará seus limites e identificará quais parcelas do objeto
contratual serão subcontratadas.
Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA é responsável por quaisquer atos e/ou
omissões praticados pelas subcontratadas, bem como pela execução e
fiscalização do objeto contratual por elas executado.
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Parágrafo Quarto. No caso de subcontratação não será admitida a dedução do
valor da retenção previdenciária pela CONTRATADA.
19. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Desde que não altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever de
licitar, o presente contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, para
melhor adaptar suas previsões ao interesse da CODEMIG, nos termos e limites
da Lei 13.303/2016.
Parágrafo único. As alterações contratuais serão formalizadas através de
Termo Aditivo.
20. DA SUSPENSÃO EXTRAORDINÁRIA DA EXECUÇÃO
De comum acordo, as partes poderão convencionar a suspensão extraordinária
da execução do objeto deste contrato, quando, justificadamente, por motivo
imperioso e extraordinário, se fizer necessário.
Parágrafo único. A suspensão será formalizada através de Termo Aditivo, onde
será definida a expectativa de prazo do reinício da execução, bem como dos
correspondentes pagamentos, devendo, quando aplicável, ser firmado novo
Cronograma de execução.
21. DOS DIREITOS PATRIMONIAIS E AUTORAIS
Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços técnicos
especializados desenvolvidos por profissionais autônomos ou por empresas
contratadas decorrentes da execução deste contrato passam a ser propriedade
da CODEMIG, sem prejuízo da preservação da identificação dos respectivos
autores e da responsabilidade técnica a eles atribuída.
22. DA CESSÃO DO CONTRATO
O presente contrato não poderá ser cedido ou utilizado sob qualquer hipótese
como título de circulação comercial, caução, cessão de crédito e/ou documento
exequível a ser apresentado contra a CODEMIG por terceiros.
Parágrafo único. Fica vedado à CONTRATADA transferir ou ceder, a qualquer
título, os direitos e obrigações assumidos nesse contrato.
23. DO SIGILO
Caso a CONTRATADA venha a ter acesso a dados, materiais, documentos e
informações de natureza sigilosa, direta ou indiretamente, em decorrência da
execução do objeto contratual, deverá manter o sigilo dos mesmos, bem como
orientar os profissionais envolvidos a cumprir esta obrigação, respeitando-se as
diretrizes da CODEMIG, e respondendo, em caso de descumprimento, na forma
da Lei 12.527/2011 e demais legislação aplicável.
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24. DO MOVIMENTO GREVISTA
Havendo greve ou movimento assemelhado, com adesão de empregados da
CONTRATADA, esta ficará responsável pela continuidade das atividades
contratadas, bem como pela integral satisfação das despesas e remuneração
dos seus empregados, não cabendo contra a CODEMIG qualquer direito
regressivo.
Parágrafo único. Caso haja paralisação, greve ou outro movimento,
diretamente ligado ao pessoal da CONTRATADA que comprometa as atividades
da CODEMIG, deverá a CONTRATADA providenciar alternativas e/ou recursos
humanos suficientes à continuidade dos serviços.
25. DAS SANÇÕES
São situações ensejadoras da aplicação de sanção(ões) ao contratado, o atraso
injustificado na execução do contrato (mora) e/ou a sua inexecução total ou
parcial.
Parágrafo Primeiro. O atraso injustificado na execução do contrato sujeita o
contratado à multa de mora, nos termos do art. 82 da Lei 13.303/2016, limitada
a 0,3% por dia, até o trigésimo dia de atraso.
Parágrafo Segundo. A inexecução total ou parcial, aqui incluído o
descumprimento de qualquer cláusula do contrato, sujeita o contratado às
seguintes sanções, nos termos do art. 83 da Lei 13.303/2016:
I.
II.
III.
IV.

Advertência;
Multa, limitada a 10% (cinco por cento) sobre o valor do saldo
remanescente do contrato para o caso de inexecução parcial;
Multa, limitada a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato
para o caso de inexecução total;
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a CODEMIG, por prazo não superior a 2 (dois)
anos.

Parágrafo Terceiro. O procedimento para a aplicação de sanções é aquele
previsto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODEMIG, o qual
observa o devido processo administrativo, garantindo o contraditório e a ampla
defesa.
26. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
Este contrato poderá ser extinto:
I.
Pela completa execução do seu objeto ou pelo advento de termo ou
condição nele prevista.
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II.
III.
IV.

V.
VI.

Pelo término do seu prazo de vigência.
Por acordo entre as partes, desde que a medida não acarrete prejuízos
para a CODEMIG.
Por ato unilateral da parte interessada, mediante aviso por escrito à outra
parte com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, desde que a
medida não acarrete prejuízos para a CODEMIG e esteja autorizado no
contrato ou na legislação em vigor;
Pela via judicial ou arbitral; e
Em razão de rescisão contratual pela ocorrência de qualquer dos
motivos abaixo elencados:
a) Descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto
de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) Atraso injustificado no início da obra, serviço ou
fornecimento;
c) Subcontratação parcial do objeto contratual, a cessão ou
transferência, total ou parcial, a quem não atenda às condições
de habilitação e sem prévia autorização da CODEMIG;
d) Fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado
com outrem, não admitidas no instrumento convocatório e no
contrato e sem prévia autorização da CODEMIG;
e) Desatendimento das determinações regulares do gestor
e/ou do fiscal do contrato para acompanhar e fiscalizar a sua
execução;
f) Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato.
g) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
h) Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
i) Razões de interesse da CODEMIG, de alta relevância e
amplo conhecimento, justificadas e exaradas no processo
interno;
j) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato.

27. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pela CODEMIG, segundo as disposições
contidas nas Leis nº 13.303/2016 e n° 10.406/2002, no Regulamento Interno de
Licitações e Contratos da CODEMIG e demais normas aplicáveis.

28. DO FORO
É competente o foro de Belo Horizonte/MG para a solução de eventuais litígios
decorrentes deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
Estando justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento de
contrato, em 2 (duas) vias, para um só efeito, na presença de duas testemunhas.
Página 63 de 81
Pregão Eletrônico n° 22/2018
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

Belo Horizonte, ___de___________ de 20____.

_______________________________________________________________
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS –
CODEMIG
______________________________________________
Preencher com a razão social da contratada, em CAIXA ALTA e negrito
Preencher com o(s) nome(s) do(s) representante(s) legal(is)
Testemunhas:
Nome __________________________________CPF n° ____________.
Nome __________________________________CPF n° _____________.
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2018
Lote [nº do lote] - (a ser preenchida em papel timbrado da proponente)
DADOS A CONSTAR

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

NA PROPOSTA
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/e-mail
Nome do
Representante Legal
Identidade do

CPF do
Representante
Legal

Representante Legal

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
Média do Percentual de
desconto oferecido nos
valores da tabela de
referência para o lote
Duração do contrato

12 MESES

Condições de pagamento

CONFORME EDITAL

Prazo de Validade da
Proposta
Local de execução

Brasil e exterior

Prazo de Validade da Proposta

____ (______) dias. (prazo nunca inferior a 60 dias).

Prazo de Entrega/Execução do
objeto
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Local de Entrega/Execução do
objeto
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo
única e exclusivamente sob minha responsabilidade.
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.
Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ITEM

1

2

IDENTIFICAÇÃO

Sistema de
Gerenciamento de
inscrição
Formatação e
impressão de
etiquetas

3

Carregador

4

Brigadista

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ESPECIFICAÇÃO

MEDIANA DE
PREÇO
UNITÁRIO

Por evento

R$2.100,00

Formatação e impressão de etiquetas
para mala-direta

100 unidades

R$220,28

Disponibilização de profissional para
carregar móveis, equipamentos, etc
durante montagem/desmontagem

Diária (8h)

R$213,72

Diária (8h)

R$367,13

Diária (8h)

R$656,99

Diária (8h)

R$300,63

Diária (8h)

R$951,26

Diária (8h)

R$500,32

Hora

R$650,32

Diária (8h)

R$300,00

Diária (8h)

R$190,00

Diária (8h)

R$280,66

Diária (8h)

R$275,62

Diária (8h)

R$265,57

Diária (8h)

R$320,91

Diária (8h)

R$513,98

DISCRIMINAÇÃO

Acima de 500 pessoas

Disponibilização de profissional
brigadista de incêndio
Disponibilização de profissional
Coordenador de
capacitado para coordenar
Eventos
montagem e desmontagem do
evento
Disponibilização de profissional
Auxiliar de Serviços
capacitado para a realização de
Gerais
serviço de apoio logístico
Disponibilização de profissional
Mestre de Cerimônias capacitado para a realização de
serviço de Cerimonial e Protocolo
Disponibilização de profissional
Eletricista
capacitado para a realização de
serviços de eletricista
Disponibilização de profissional
capacitado para a realização de
Intérpretes de Libras
serviços de tradução de libra (surdomudo)
Disponibilização de profissional
Mensageiro
capacitado para realização de
serviços de mensageiro
Disponibilização de profissional
capacitado para a realização de
Motoboy
serviços de motoboy, com sua
própria moto
Disponibilização de profissional
Operador de
capacitado para a realização de
Equipamento
serviços de operação de
Audiovisual
equipamentos audiovisuais
Disponibilização de profissional
Operador de Som
capacitado para a realização de
serviços de operação de som
Disponibilização de profissional
Recepcionista
capacitado para a realização de
Português
serviços de recepção
Disponibilização de profissional
Recepcionista Bilíngue capacitado para a realização de
serviços de recepção
Disponibilização de profissional
Recepcionista Trilíngue capacitado para a realização de
serviços de recepção

PERCENTUAL
DE DESCONTO
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17

Manobrista

18

Segurança Diurno

19

Segurança Noturno

20

Secretário Português

21

Secretário Bilíngue

22

Serviço de Fotografia
Digital

23

Serviço de Gravação
de CD/DVD

24

Serviço de limpeza e
conservação

25

Serviço de Filmagem

26

Serviço de Filmagem
em DVD

27

Técnico de Iluminação

28

Telefonista Bilíngue

29

Tradutor Simultâneo

30

Traslado Material

31

Cerimonialista

32

Garçonaria

Disponibilização de profissionais
capacitados e incumbidos de
manobrar veículos automóveis em
estacionamentos, garagens e etc.
Incluindo todos os equipamentos
necessários, tais como: cones, ronda
no estacionamento, balcão com
estrutura coberta para atendimento
ao público, com experiência
comprovada
Disponibilização de profissional
capacitado para realização de
serviços de segurança desarmada

Diária (8h)

R$300,00

Diária (8h)

R$300,00

Diária (8h)

R$352,44

Diária (8h)

R$350,00

Diária (8h)

R$2.100,00

Diária (8h)

R$600,00

Unidade

R$15,76

Diária (8h)

R$300,00

Diária (8h)

R$900,00

Hora

R$1.000,00

Diária (8h)

R$470,28

Diária (8h)

R$513,98

Diária (6h)

R$950,00

Unidade/diária

R$400,00

Serviço de cerimonial

Diária por
profissional
(8h)

R$600,00

Serviço de garçonaria

Hora /
profissional

R$50,16

Disponibilização de profissional
capacitado para realização de
serviços de segurança desarmada
Disponibilização de profissional
capacitado para realização de
serviços de secretaria
Disponibilização de profissional
capacitado para realização de
serviços de secretaria
Diária de fotógrafo com equipamento
digital mínimo de 8.0 megapixel
Gravação de computador para
CD/DVD ou de CD/DVD para CD/DVD
Disponibilização de profissional
capacitado para realização de
serviços de limpeza
Disponibilização de profissional
capacitado para realização de
serviços de filmagem, com
equipamento próprio
Serviço de captação de áudio e vídeo
com câmara digital, iluminação sem
fio
Disponibilização de profissional
capacitado para a realização de
serviços de iluminação
Disponibilização de profissional
capacitado para a realização de
serviços de telefonista
Disponibilização de profissional
capacitado para a realização de
serviços de interpretação simultânea
para os idiomas: inglês, espanhol e
francês
Disponibilização de serviços de
transporte do material necessário à
realização do evento, com veículo
próprio
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33

Médico

34

Rádio Comunicador

35
36

Equipamento de
recepção de tradução
simultânea
Equipamento para
tradução simultânea

Disponibilização de profissional
capacitado, devidamente equipado,
para a execução dos serviços
Com longo alcance (no mínimo até 8
km). Com acessórios: bateria, antena,
clipe de cinto, carregador, fone de
ouvido, transceptor
Disponibilização de equipamentos
necessários para recepção de
tradução simultânea
Com 02 canais de transmissão

Diária por
profissional
(8h)

R$1.000,00

Diária por
unidade

R$36,71

Diária por
unidade

R$35,22

Unidade/ diária

R$250,00

Diária

R$29,37

Diária por
ponto

R$624,11

37

Controle remoto para
apresentações

38

Ponto de Internet
Banda Larga

Ponto de internet wireless liberada
para os equipamentos do evento e
suporte técnico no local

39

Amplificador

Para atendimento a mesa de no
mínimo 16 canais

Unidade/diária

R$100,00

40

Caixa Acústica

400 watts com tripé com 02 vias

Unidade/diária

R$123,43

41

Caixa de Som

200 watts ou superior

Unidade/diária

R$146,85

42

Caneta Laser

Unidade/ diária

R$35,03

Unidade/diária

R$176,22

Unidade/diária

R$146,85

43

44

Ponteiro luminoso para uso em
projeção. Danger – 5 pontas/ tipo
pointer
Intel i3 ou similar, 2.6 GHZ, memória
de 4GB, HD de 500 GB, leitor e
gravador de DVD e CD, conexão de
internet, conexão de rede, teclado
Computador Avançado ABNT2, mouse óptico, placa de vídeo
512 MB, placa de rede 100/1000,
placa de som 128 bits. Windows 7,
MS Office 2007 ou superior
licenciado
Intel dual core ou similar, 1.8 GHZ,
memória de 2GB, HD de 500 GB,
leitor e gravador de DVD e CD,
conexão de internet, conexão de
Computador Básico
rede, teclado ABNT2, mouse óptico,
placa de rede 100/1000, placa de
som. Windows 7, MS Office 2007 ou
superior licenciado

45

DVD Player

Equipamento

Unidade/diária

R$39,23

46

Blu-ray Player

Equipamento

Unidade/diária

R$5,02

47

Estabilizador

300 VA, bivolt

Unidade/diária

R$55,00

48

Ventiladores

Ventiladores, modelo furacão para
atendimento das necessidades.

Unidade/diária

R$160,00

49

Filmagem de evento
Gravação de evento
em áudio

Câmara digital profissional (DV)

Hora

R$400,00

Gravação de evento

Hora

R$55,07

Luminárias

Luminária de 150W

Unidade/ diária

R$150,11

50
51
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52

Luminárias

Luminária de 75W

Unidade/ diária

R$135,00

53

Luminárias

Luminária tipo spot, com lâmpadas
dicroicas de 50W

Unidade/ diária

R$95,00

54

Impressora

Laser

Unidade/ diária

R$250,00

55

Impressora

Jato de Tinta

Unidade/ diária

R$250,00

56

Scanner de mesa

Configurações mínimas: scanner
colorido de mesa; profundidade de
48 bits; resolução de hardware de
1200 x 1200 dpi; resolução da
digitalização óptica de 1200 dpi; área
de escaneamento compatível com
formato A4; interface USB padrão
(compatível com WindowsXP e
superiores)

Unidade/ diária

R$250,00

57

Mesa de som

Com 12 canais

Unidade/ diária

R$220,28

58

Mesa de som

Com 16 canais

Unidade/ diária

R$333,57

59

Mesa de som

Com 24 canais

Unidade/ diária

R$496,99

60

Mesa de som

01 mixer - console 48 canais com
equalização em 4 bandas
paramétricas, 8 auxiliares,
endereçamento para 8 subgrupos e
L&R

Unidade/ diária

R$690,00

61

Microfone

Auricular (Madonna) sem fio

Unidade/ diária

R$85,50

62

Microfone

Lapela sem fio

Unidade/ diária

R$80,19

63

Microfone

Unidirecional com fio e pedestal

Unidade/ diária

R$108,74

64

Microfone

Unidirecional sem fio

Unidade/ diária

R$75,16

65

Microfone com base

De solicitação de palavra

Unidade/ diária

R$75,16

66

Mixer para microfone

Para atendimento a mesa de no
mínimo 16 canais

Unidade/ diária

R$100,00

67

Monitor 17"

LCD/LED 17 polegadas

Unidade/ diária

R$133,74

68

Monitor 19"

LCD/LED 19 polegadas

Unidade/ diária

R$117,48

69

Monitor TV 29''

Entrada para UHF/VHF/ CATV

Unidade/ diária

R$198,43

70

Monitor TV 32''

Entrada para UHF/VHF/ CATV

Unidade/ diária

R$285,14

71

Monitor TV 50''

Entrada para UHF/VHF/ CATV

Unidade/ diária

R$259,04

72

Nobreak

0.6 KVA, bivolt (110/220)

Unidade/ diária

R$125,00

73

Notebook

Intel i3 ou similar, 2.6 GHZ, memória
de 4GB, HD de 500 GB, leitor de DVD

Unidade/diária

R$176,22
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e CD, conexão de internet, conexão
de rede

74

Pedestal

Tipo podium para microfone

Unidade/diária

R$32,35

75

Projetor multimídia
Data Show

Mínimo de 2000 Ansi Lumens

Unidade/diária

R$150,00

76

Projetor multimídia
Data Show

Mínimo de 3000 Ansi Lumens

Unidade/diária

R$300,00

77

Projetor multimídia
Data Show

Mínimo de 5000 Ansi Lumens

Unidade/diária

R$590,42

78

Receptor

Fone auricular

Unidade/diária

R$100,00

79

Retroprojetor

2.500 lumens e 02 lâmpadas

Unidade/diária

R$35,22

80

Retorno

400 Watts com base para tripé com
02 vias

Unidade/ diária

R$193,43

81

Suporte para banner

Suporte para banner

Unidade/diária

R$51,40

82

Tela

1,80 x 1,80 para recepção da
projeção

Unidade/diária

R$146,85

83

Tela

1,80 x 1,80/moldura 1,80 x 2,40 –
2,30 x 3,0

Unidade/diária

R$146,85

84

Tela com tripé

1,50m x 2,00m

Unidade/diária

R$220,28

85

TV de Plasma / LCD

46'' com suporte

Unidade/diária

R$440,55

86

TV de plasma / LCD

42'' com suporte

Unidade/diária

R$367,13

87

CD Player

Player carrossel (capacidade de 05
CDs)

Unidade/ diária

R$10,06

88

Distribuidor de vídeo

Distribuidor de vídeo (03 saídas)

Unidade/ diária

R$54,22

89

Distribuidor de vídeo e Distribuidor de vídeo e áudio estéreo
áudio
(10 saídas)

Unidade/ diária

R$68,00

90

Distribuidor VGA

(MP3 – DVD, CD, CD RRW)

Unidade/ diária

R$54,22

91

Alambrados

Com estrutura de ferro

Metro Linear

R$17,62

92

Gerador

180 KVA

Unidade/ diária

R$2.500,00

93

Gerador

300 KVA

Unidade/ diária

R$4.500,00

94

Aparelho de ar
condicionado

Acima de 1000 BTUS

Unidade/ diária

R$450,00

95

Balcão Guarda Volume Com prateleiras, porta de correr

m²

R$100,00

96

Balcão de Informações

m²

R$100,00

97

Balcão de recepção

m²

R$100,00

98

Banheiros Químicos

Unidade/ diária

R$120,76

99

Banqueta

Unidade/ diária

R$54,37

Com prateleiras, porta de correr e
testeiras com iluminação
Com prateleiras, portas de correr e
testeiras com iluminação

Banco para recepção secretaria
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100

Cadeira

Fixa com braço estofada

Unidade/ diária

R$22,03

101

Cadeira

Fixa com braço giratória

Unidade/ diária

R$80,00

102

Cadeira

Fixa sem braço

Unidade/ diária

R$50,00

103

Cadeira

Giratória sem braço

Unidade/ diária

R$42,50

104

Cadeira

Giratória com braço

Unidade/ diária

R$62,50

105

Cadeira de ferro

Unidade/ diária

R$10,00

106

Cadeira de plástico

Unidade/ diária

R$5,00

107

Cordão de isolamento

Metro Linear

R$10,00

108

Estande montagem
básica

m²

R$88,11

109

Estande Projeto
Simples

m²

R$201,26

110

Montagem de Piso

m²

R$60,38

111

Guarda volume

Balcão

m²

R$70,44

112

Mesa

Material Padronizado

Unidade/diária

R$30,19

113

Mesa

Redonda de vidro

Unidade/diária

R$50,00

114

Mesa

Mesa de centro

Unidade/diária

R$50,00

115

Mesa

Mesa de canto

Unidade/diária

R$50,00

116

Mesa

Reunião 10 pessoas

Unidade/diária

R$440,55

117

Montagem de tenda

Com iluminação

m²

R$29,37

118

Painel

Em sistema padronizado octanorm
de 1,0 x 1,0m

Peça

R$100,00

119

Ponto de internet

Acesso rápido – ADLS, com wireless

Diária

R$624,11

Ponto elétrico

Instalação para tomada e verificação
para instalação

Unidade

R$25,00

120

Cordão de isolamento colorido
Painel de TS dupla face 2,20 A,
Carpete, arandela a cada 3cm, 1
tomada e testeira 50x1 com
identificação
Piso revestido de carpete novo,
montagem em sistema padronizado
octanorm com parede a 2,70 de
altura, área de depósito com chave,
área vip com paredes de TS e
policarbonato, sala de estar
climatizada com mesa para
computador, balcão bar curvo com
três banquetas cromadas, dois sofás
de dois lugares em couro, mesa de
canto. Depósito com frigobar,
cenografia externa: parede
canelatada construída em madeira
pintada com 3,70 de altura e
aplicação de logomarca, paisagismo e
instalações
Piso de madeira elevado a 10 cm com
revestimento em carpete
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121

Púlpito/parlatório

122

Rede lógica

123

Sofá

124

Púlpito/parlatório em madeira,
acrílico ou similar com suporte para
microfone
Para acesso à rede (com todo
material necessário)

Unidade/diária

R$160,46

Unidade

R$275,00

Módulo estofado de 2 lugares

Unidade/diária

R$105,00

Sofá

Módulo estofado de 3 lugares

Unidade/diária

R$150,00

125

Tenda

Tenda 10m X 10m

m² / diária

R$19,09

126

Tenda

Tenda 6m X 6m

m² / diária

R$22,03

127

Tenda

Tenda 5m X 5m pirâmide

m² / diária

R$22,03

128

Fechamento de
Tendas

Fechamento em lonas transparentes
e/ou brancas, para laterais de tendas

m² / diária

R$10,06

129

Teto pergolado

De alumínio em sistema padronizado
octanorm

m²

R$15,09

Diária

R$756,99

Diária por
profissional

R$367,13

Diária

R$65,70

Unidade/diária

R$150,00

130
131
132

Montagem e
desmontagem dos
espaços
Instalação, operação e
suporte de informática
Tripé para banner
Mínimo
h = 1,5m e c = 1,0m

133

Quadro branco

134

Cadeira extra

Diária

R$22,03

135

Lixeira

Diária

R$36,02

136

Poltrona

Diária

R$50,32

137

Módulo de Praticável

Diária

R$150,00

138

Armário/Balcão

Diária

R$150,00

139

Banqueta alta

Diária

R$66,08

140

Frigobar

Unidade/ diária

R$350,00

141

Arranjo de Flores

Unidade

R$600,00

142

Arranjo de Flores

Unidade

R$587,40

143

Bandeiras

Unidade/diária

R$134,90

144

Faixa de tecido

Unidade

R$150,00

145

Painel

Para fixação de pôsteres

Unidade/diária

R$100,00

146

Vaso ornamental
pequeno

Para decoração de mesas de apoio

Unidade/diária

R$146,85

147

Vasos Ornamentais

Unidade/diária

R$220,28

148

Toalha

Unidade

R$20,00

149

Toalha

Unidade

R$20,00

Elaboração de arranjos tipo jardineira
para mesa plenária e arranjos em
tripés com flores naturais
Para mesa tipo Buffet ou similar
Bandeiras exemplos: Brasil, Minas
Gerais, Belo Horizonte, Governo de
Minas Gerais
Com dizeres alusivos ao evento – 2,0
x 0,50 cm

Palmeira ou outras plantas para
decoração das áreas de circulação
Pequena (redonda ou quadradas),
medidas 0,90x0,90 ousimilar
Média (redonda ou quadrada
medidas 1,30x1,30 ou similar)
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150

Toalha

Grande (redonda ou quadrada
medidas 3m ou maior

151

Totem

Totem

152

Projeto para
prevenção e combate
a incêndio e pânico

Projeto para prevenção e combate a
incêndio e pânico

153

Edição de Filmagem

Em BETACAM, com finalização
computadorizada, produção de
vinheta, elaboração de trilha sonora
especial com fornecimento de matriz
em betacam e 01 cópia

Hora

R$513,98

154

Edição de filmagem

Digital. Edição em ilha não linear

Hora

R$220,28

155

Caneta

Esferográficas cores diversas

Unidade

R$3,36

156

Cartucho

Conjunto de cartucho para
impressora jato de tinta

Conjunto

R$40,00

157

Cavalete

Suporte em madeira ou ferro

Unidade

R$93,10

158

DVD virgem

1 unidade

Unidade

R$1,01

159

Flip Chart

Bloco com 50 folhas e pincel

Unidade

R$92,50

160

Papel

Cartão 50 x 70 – cores variadas

Unidade

R$3,02

161

Papel colorido

Cores variadas

Unidade

R$2,42

162

Pincel Atômico

Diversas Cores

Unidade

R$5,00

163

Pincel para quadro
Branco

Diversas cores

Unidade

R$1,51

164

Prancheta

Pranchetas pequenas com Pegadores

Unidade

R$10,25

165

Prisma de mesa

Elaboração e confecção de placas
indicativas de mesa em acrílico com
nome de autoridades e palestrantes.

Unidade

R$5,02

166

Régua

30 cm

Unidade

R$1,01

167

Tesoura

Tamanho médio

Unidade

R$4,26

168

Tonner

Tonner para impressora a laser

Unidade

R$50,00

169

Transparência

Unidade

R$1,51

170

Papel A4

Papel branco

Pacote

R$10,06

171

Papel A4 reciclado

Papel reciclado

Pacote

R$10,06

172

Bobina de etiqueta
para impressora

Unidade

R$17,77

173

Cartucho preto

Unidade

R$35,00

174

Cartucho colorido

Unidade

R$45,00

Unidade

R$64,03

Cotar valor por pessoa

Unidade

R$55,35

Coffee break – simples

Unidade

R$26,16

Coffee break – médio

Unidade

R$30,00

Coffee break – avançado

Unidade

R$40,25

Cotar valor por pessoa

Unidade

R$60,38

175
176
177
178
179
180

Kit de primeiros
socorros
Coquetel sem álcool
ou brunch(*)
Coffee break – tipo
1(*)
Coffee break – tipo
2(*)
Coffee break – tipo
3(*)
Almoço ou jantar –
tipo 1(*)

Unidade

R$20,00

Unidade/diária

R$250,00
R$5.000,00
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181
182
183
184
185
186
187
188

189

190

191
192

Almoço ou jantar –
tipo 2 (*)
Almoço ou jantar –
tipo 3 (*)
Garrafa de café
Garrafa individual de
água mineral
Garrafa individual de
água mineral com gás
Água mineral garrafão
Refrigerado

Cotar valor por pessoa

Unidade

R$70,49

Cotar valor por pessoa

Unidade

R$100,00

Cotar valor por litro

Unidade

R$12,53

Cotar valor por garrafa de 500 ml

Unidade

R$2,01

Cotar valor por garrafa de 500 ml

Unidade

R$2,52

Cotar valor por garrafão de 20 litros

Unidade

R$55,80

Unidade

R$1,01

Por pessoa

R$5,03

Por pessoa

R$5,03

Por pessoa

R$5,00

Lauda

R$25,16

Unidade

R$3,02

Hora

R$1.000,00

Hora

R$301,89

Água mineral 300 ml
Servida em copos de vidro
Serviço contínuo de
chá para participantes
do evento
Serviço contínuo de
café para participantes
do evento
Serviço contínuo de
água para
participantes do
evento
Tradução Textos
Escritos
Fotografia digital
Revelação /impressão

193

Apresentação de
dança

Apresentação de espetáculo de
dança
Execução de musica ambiente, via
computador, coordenada por técnico
de áudio

194

Música ambiente

195

Música ao vivo

Por
apresentação

R$1.500,00

196

Show musical com
banda - nível local

Por
apresentação

R$3.000,00

197

Show musical com
banda - nível nacional

Por
apresentação

R$45.000,00
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO (inexistência de fatos impeditivos)

PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2018.

A
empresa
__________________________________,
CNPJ
n.º
____________________,
sediada
______________________________________ (endereço completo), por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _______________________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________e do CPF nº
_________________, DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data,
inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua participação no presente
processo licitatório, especialmente em relação aqueles descritos nos artigos 37,
parágrafo primeiro 38 e 44 da Lei n° 13.303/2016, ciente a obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.
DECLARA, ainda, sob as penas de lei, que não se encontra inscrita no Cadastro
de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública
Estadual – CAFIMP, instituído pela Lei Estadual nº 13.994/01 e regulamentado
pelo Decreto nº 45.906/2014.

Data e local
_____________________________________
Nome e assinatura do Representante Legal
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2018.

A
empresa
__________________________________,
CNPJ
n.º
____________________,
sediada
______________________________________
(endereço
completo),
DECLARA, sob as penas da Lei, por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a). ___________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________ e do
CPF nº ____________, que cumpre plenamente os requisitos legais para a
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.

___________, em __ de ________________ de 20__.

__________________________________________________
Representante Legal
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM
OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2018.
Empresa
__________________________________,
____________________.

CNPJ

n.º

Após tomarmos conhecimento de todos os documentos do Edital desta licitação,
declaramos, sob as penas da Lei e para os fins de participação, que todos os
documentos foram examinados, e que assumimos total responsabilidade por
quaisquer erros ou omissões na preparação da proposta.
Confirmamos a disponibilidade de equipamentos e da equipe técnica necessária
à execução do objeto licitado.
Estamos cientes dos termos do Edital e de seus Anexos, inclusive da minuta de
contrato, caso houver, manifestando concordância irrestrita com os termos dos
mesmos e de que não poderemos alegar desconhecimento para alteração dos
preços propostos ou para descumprimento do objeto da licitação.
Declaramos aceitar todas as condições exigidas nesta licitação, e concordamos
com os termos dos documentos que fazem parte integrante da mesma.

___________, em __ de ________________ de 20__.

__________________________________________________
Representante Legal
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO (art. 7°, XXXIII da CF/88)

PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2018.

A
Empresa
__________________________________,
CNPJ
n.º
____________________, DECLARA, sob as penas da lei, que na mesma não
há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18
(dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos,
na forma da lei.
___________, em __ de ________________ de 20__.

__________________________________________________
Representante Legal
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE APARATO
OPERACIONAL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2018.
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com
sede à______________________, declara, sob as penas da lei, que dispõe ou
disporá, no momento da contratação, de todo o aparato operacional necessário
à plena execução do objeto licitado, conforme especificações do Edital.

___________, em __ de ________________ de 20__.

__________________________________________________
Representante Legal
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ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ESCRITÓRIO EM
BELO HORIZONTE OU NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO
HORIZONTE - RMBH

PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2018.

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com
sede à______________________, declara, sob as penas da lei, que dispõe no
momento da contratação, escritório em Belo Horizonte ou na Região
Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, com estrutura física, equipamentos e
pessoal adequado, ou que se compromete a instalá-lo em um prazo máximo de
30 (trinta dias) após a assinatura do contrato e estará apta a iniciar a prestação
de serviços na data de publicação do extrato do mesmo no Diário Oficial do
Estado, ou ainda que, embora não tenha escritório em Belo Horizonte, ou na
Região Metropolitana de Belo Horizonte, disponibilizará toda a estrutura de
equipamentos e pessoal necessária e adequada à boa prestação dos serviços,
conforme especificações do Edital.

___________, em __ de ________________ de 20__.

__________________________________________________
Representante Legal
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