
Prefeitura Municipal de Itamonte / MG
18.666.750/0001-62

Processo: 0117/2017    Modalidade: Tomada de Preços    Nº Modalidade: 5

A PrefeituraMunicipal de Itamonte / MG atravésda Comissão Permanentede Licitações, torna público, para o
conhecimento de quantos possam interessar, que iniciou processo de licitação na modalidadede Tomadade
Preços, nos termos da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, conformedescrição abaixo:

Objeto:
Contrataçãode empresa especializada para criar, elaborar, incrementarações anteriorese assessorar a
entrada de funcionamentodo plano de Política Municipal de Turismo.

Visita Técnica: Dias 11,12 e 13 de agosto com início às 13:00 horas

Recebimento de envelopes: 20/09/2017às 13:00 horas.

Abertura de envelopes - documentação: 20/09/2017às 13:30 horas. Abertura de envelopes -
propostas:28/09/2017às 13:30 horas.

Endereço: RUA PREFEITOJOSÉ RIBEIRO  PEREIRA FILHO, 206 - Outras informaçõese meios
de contato estão dispostos no Anexo II deste Edital.

O presente segue as cláusulas e condições a seguir especificadas.

Edital

1 - DAS CONDIÇÕESDE PARTICIPAÇÃO

1.1 - Poderãoparticipar desta licitação, pessoas jurídicas que seus objetos contratuais sejam condizentes e
pertinentescom o objeto licitado, que estejam cadastradas no Cadastrode Fornecedoresda Prefeitura Municipal
ou que o façam no prazo e forma legal, e que satisfaçam as exigências deste Edital e seus Anexos;

1.2 - As Microempresas - ME e as Empresas de Pequeno Porte - EPP será concedido o tratamento
diferenciado,conformedeterminaa Lei Complementarnº 123/2006e suas posteriores alterações e as normas
municipais, conformedispuser o Anexo II, deste Edital;

1.2.1 - As microempresas - ME ou empresas de pequenoporte - EPP participantes deste processo e que
desejaremfazer uso dos benefíciosda Lei Complementar123/2006e posteriores alterações, deverãoinformar
sua condição no início da Sessão Pública, atravésde declaração, conformemodelo descrito no Anexo III deste
Edital;

1.2.2 - Caso a microempresa- ME ou empresa de pequenoporte - EPP não apresentea declaração, como na
formaestabelecida no subitem anterior, interpretar-se-ácomo tácita renúnciaaos benefíciosda LC nº 123/2006e
posteriores alterações;

1.2.3 - As condições do tratamento diferenciadoà ME e/ou EPP para atender a obrigatoriedade ou
condicionantes previstasno art.47 da LC nº 123/2006e alterações posteriores, no que couber, estão
explicitadas e dispostas no Anexo II deste Edital;

1.2.4 - Não será admitida a participação nesta licitação a empresa:

1.2.4.1 - concordatáriaou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação ou ainda, em processo de recuperaçãojudicial ou extrajudicial;

1.2.4.2 - que tenha sido declaradainidôneapela Administração Pública e/ou que esteja impedida de licitar e
contratar com o Poder Público;

1.2.4.3 - que esteja reunidaem consórcio ou coligação, e cujos sócios ou diretores pertençam a mais de uma
firma licitante, simultaneamente;

1.2.4.4 - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; o servidorou dirigente do órgão
licitador.
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1.3 - As empresas para participaremdeste certame deverão estar adimplentes com o fisco Federal
eEstadual, e também Municipal da sede da Licitante;

1.4 - A documentaçãoexigida para participar nesta licitação e que deveráser apresentadacomo condição
para habilitação está descrita no Anexo II deste Edital;

1.5 - A fidedignidadeda documentaçãoe informaçõesapresentadaspela licitante são de sua inteira e
exclusiva responsabilidadeque, pelo descumprimentode alguma exigência ou informaçõesprestadas de
forma incorreta, imprecisa e/ou falsa, sujeitar-se-áaplicação das penalidadescabíveis.

2 - DO ACESSOAO EDITALE INFORMAÇÕESSOBREESTA LICITAÇÃO

2.1 - Este Edital e seus Anexos estão disponíveisno site da PrefeituraMunicipal de Itamonte / MG, com
endereçoeletrônico inserido no Anexo II deste Edital.

2.1.1 - Quaisquer informaçõessobre esta licitação poderãoser solicitadas junto à CPL - Comissão
Permanentede Licitações e/ou no Setor de Licitações, cujos endereçose horários de funcionamento
constam no Anexo II deste Edital.

3 - DA APRESENTAÇÃODA DOCUMENTAÇÃOE DAS PROPOSTAS

3.1 - A documentação(relacionadano Anexo II deste Edital) e as propostas deverãoser apresentadas,até o
dia, horárioe local mencionadosno preâmbulodeste Edital, em ENVELOPES DISTINTOS e hermeticamente
fechados, com as seguintes indicações:

3.1.1 - No envelopenº 1 da "Documentação" deveráestar escrito em sua parte externa e frontal os seguintes
dizeres:

ENVELOPE nº 1 - DOCUMENTAÇÃO
númerodo processo e númeroda modalidade
nome da empresa PROPONENTEe nº do CNPJ

3.2 - No envelopenº 2 da "Proposta" deveráestar escrito em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

ENVELOPE n° 2 - PROPOSTA
númerodo processo e númeroda modalidade
nome da empresa PROPONENTEe nº do CNPJ

3.3 - A DOCUMENTAÇÃO  deverá ser apresentadaem uma cópia autenticada, ou por publicações em
imprensa oficial ou acompanhadado original, ou ainda, conformerelação e descrição constante no Anexo II
deste Edital;

3.3 - A PROPOSTA deveráser apresentadaem uma única via, sem rasuras, emendas, ressalvas ou
entrelinhas, se possívelem papel timbrado da licitante, pois não sendo em papel timbrado obriga-secarimbar
ou identificar a proposta com o CNPJ da empresa, e ainda ser escrita em linguagemclara e que não dificulte a
exata compreensãode seu enunciado,obrigatoriamenteestar assinada pelo representantelegal da Licitante,
com rubrica em outras folhas conformeo caso, e devendo conter:

3.3.1 - Númerodo processo licitatório e da modalidade;

3.3.2 - Razão social, endereçoe CNPJ; também nº do telefonee e-mail da licitante para contato;

3.3.3 - Especificação clara, completa e detalhadado(s) item (ns) e/ou itens ofertado(s)da prestação de
serviços, como definidonos Anexos I e II deste Edital;

3.3.4 - Natureza dos serviços, se determinadoe conformeespecificado nos Anexos I e II;

3.3.5 - prazo de garantiado(s) serviço(s)prestados;

3.3.6 - outras condições dispostas no Anexo II deste Edital.

3.4 - O (s) preço (s) deve(m) ser cotado (s) em moeda nacional, em algarismo, com centavosde no máximo
02 (duas) casas decimais após a vírgula.Caso sejam apresentadospreços com mais de duas casas decimais
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após a vírgula,o Presidente da CPL consideraráapenas as duas primeiras casas decimais, sem qualquer
tipo de arredondamento;

3.4.1 - Se a proposta for apresentadaem percentualde desconto também deveráobedeceras mesmas
condições deste item.

3.5 - Somente será aceito um preço ou percentualde desconto ofertado,conformeo caso, por item de serviço;

3.6 - A Licitante poderádeixar de apresentarproposta, seja com preço ou com percentualde desconto para
um ou mais itens, se assim for especificado nos Anexos I e II deste Edital.

3.7 - A licitante deveráao indicar o seu preço, computar neste todos os custos básicos diretos e indiretos,
encargos sociais, previdenciáriose trabalhistas, e outros custos ou despesas que incidam ou venhama incidir
direta ou indiretamentesobre o objeto, bem com frete, combustível,embalagens, cargas e descargas, e
quaisqueroutros para à plena e perfeitaexecução do fornecimentodo objeto licitado durante a vigênciado
contrato firmado;

3.7.1 - Nas mesmas condições com o(s) percentual (ais) de desconto apresentado(s).

3.8 - Prazo de validadeda Proposta deveráser de, no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da data
de entregados envelopesestipulada no preâmbulodeste Edital.

3.9 - A licitante deveráter atenção redobradaquandoda preparaçãoda sua propostae a ofertaa ser feita por item
e/ou por lote, seja na descrição e/ou no correspondentevalorfinanceiro, tendo em vista a IMPOSSIBILIDADE
DA DESISTÊNCIA da proposta após sua apresentação,seja de algum item ou itens, seja de item ou itens
de um lote, ou de um lote por inteiro.

3.10 - A licitante, após ser declaradavencedorado certame, por item, itens ou lotes conformeo caso, não
poderáexercitar a vontadede desistir, tanto do item ou lote por inteiro ou ainda por algum item do lote, pois
será entendidocomo comportamento inidôneo, reprovávele prejudicial à contratação pretendidapela
Administração.

3.10.1 - A licitante, mesmo que tenha conhecimento da impossibilidade da desistência da proposta por inteira
ou mesmo de algum item, após ser declaradavencedora,e ainda assim praticar tal ato, arcará com as
penalidadescabíveisà espécie.

3.11 - Poderá ser solicitado da(s) Licitante(s) vencedora(s)do certame a apresentaçãode amostras dos
produtos a serem fornecidos, conformeespecificar os Anexos I e II deste Edital.

4 - DAS SESSÕES PÚBLICAS

4.1 - A Sessões de apresentaçãodos envelopes,bem como o julgamentoda documentaçãoe das propostas
serão públicas, nos dias e horáriosdescritos no preâmbulodeste Edital;

4.2 - Nas sessões públicas, a Licitante poderáser representadapor procuradorou pessoa devidamente
credenciadaem instrumento escrito, firmadopelo representantelegal da proponente,a quem seja conferido
amplos poderespara representá-laem todos os atos e termos deste procedimentolicitatório;

4.2.1 - No caso de representação,o procuradorou a pessoa credenciadadeveráexibir o instrumento que o (a)
habilita a representara Licitante, antes do início da Sessão Pública de recebimentodos envelopes;

4.2.2 - Se o portadordos envelopesda Licitante não detiverinstrumento de representaçãoou este não atender
ao disposto no item 4.2, tal pessoa ficará impedida de se manifestarsobre quaisquer fatos relacionadoscom
a presente licitação, no entanto, poderáassistir a Sessão Pública, não podendointerferirem qualquer assunto;

4.3 - No início da primeira Sessão Pública, quandose dá a análise e julgamento da documentação, os
membros da CPL conferirãoos envelopesrecebidos (documentaçãoe propostas) se estão hermeticamente
fechados.

4.3.1 - Os membros da CPL rubricarãotodos os envelopese os apresentarãoaos representantesdas
licitantes para conferênciae também para serem por eles rubricados.
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5 - DOS CRITÉRIOSE JULGAMENTODA DOCUMENTAÇÃO

5.1 - Dandosequência à Sessão Pública, a CPL abrirá primeiramenteos envelopescontendo a documentação
para verificaçãoda habilitação das licitantes;

5.1.1 - Todosos documentos contidos nos envelopes de habilitação serão rubricadospelos representantes
das licitantes presentes e pelos membros da CPL.

5.2 - A CPL passa a conferiros documentos conformeas exigências constante do Anexo II do Edital;

5.2.1 - A CPL consideraráhabilitada(s)a(s) Licitante que tenha(m)cumprido integralmentetodas as
exigências contidas no Edital e seu Anexo II;

5.2.2 - A CPL consideraráinabilitada(s)a(s) Licitante(s) que não tenha(m)cumprido integralmentetodas as
exigências contidas no Edital e seu Anexo II;

5.3 - A ME ou EPP deveráapresentara sua documentaçãocomo exigido no Anexo II deste Edital, observando
as obrigações impostas para o recebimentodos benefíciosda LC 123/2006e suas posteriores alterações.

5.4 - A ME ou EPP deveráapresentarobrigatoriamentea sua regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista,
ainda que com alguma pendênciaou restrição, de modo a gozar dos benefíciosda sua regularização,pois não
fazendoesta apresentaçãoobrigatóriaa levaráa condição de inabilitada;

5.5 - A ME ou EPP que apresentara sua regularidadefiscal com alguma pendênciaou restrição terá o prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis para a respectivaregularização;

5.5.1 - Este prazo poderáser prorrogadopor igual períodose de interesse da Administração e desde que não
prejudiquea efetivaexecução do objeto.

5.6 - Os documentos listados no Anexo II do Edital, para fins de habilitação, poderãoser substituídos pelo
Certificadode Registro Cadastral - CRC da PrefeituraMunicipal, desde que esteja em plena validade.

5.7 - A CPL após verificartodos os documentos das licitantes e fizer as considerações de habilitação e de
inabilitação, proferiráe fará publicar o resultado desta fase processual - Julgamentoda Documentação, listando
as licitantes consideradashabilitadas a continuar no certame e as licitantes consideradas inabilitadas que não
continuarãoprocesso.

5.8 - Após esta proclamação, a CPL abrirá prazo de recurso para esta fase processual;

5.8.1 - A intimação para intentar recurso terá o seu prazo contado a partir da publicação da Ata no site da
Prefeitura,sendo que as licitantes presentes ficarão intimadas a partir da assinatura da Ata.

5.9 - Decorridoo prazo para apresentaçãode recurso desta fase processual - julgamentoda habilitação ou se
nenhumtiversido interposto ou após o julgamentodaqueles intentados, o resultado será publicado no site da
Prefeitura,com cópia enviapor e-mail para as licitantes.

5.10 - Será lavradaata circunstanciada desta Sessão Pública de recebimentodos envelopese da aberturados
envelopesda documentação,que poderáser assinada pelos representantesdas licitantes presentes e,
obrigatoriamente,assinada pelos membros da CPL;

5.11 - Uma vez proferidoo resultado do Julgamentoda Documentação, estando presentes todos os
representanteslegais das licitantes e havendodesistência expressa da interposição de recurso até esta fase
processual e fazendoconstar na respectivaAta esta decisão, a CPL poderádar continuidadeà Sessão Pública
e procederà aberturados envelopescontendo as propostas de preço para realizar o competente julgamento.

5.12 - Não sendo possívela condição do item anterior, dentro do prazo legal, após julgar os recursos
impetrados, acontecerá à Sessão Pública de Julgamentodas Propostas na data e horáriodescritos no
preâmbulodo Edital, ou em outra data e horáriodesignados, com publicação no site da Prefeiturae com
comunicação por e-mail para as licitantes habilitadas.

5.13 - Após a homologaçãodeste processo licitatório, os envelopescontendo as propostas das licitantes
consideradas inabilitadas ficarão com a CPL à disposição das licitantes para devolução.

5.13.1 - Quandonão houverinteresse da Licitante em retirar o seu envelopecom a proposta apresentada,no
prazo de até 30 (trinta) dias, o mesmo será incinerado.

Página 4 de 41



Prefeitura Municipal de Itamonte / MG
18.666.750/0001-62

5.14 - O desatendimentoem qualquerdos itens das exigências da "Documentação", se simplesmente formal,
sem que interfirae preservea competitividadedo certame, bem como no sigilo das propostas e o interesse
público, em ato fundamentado,poderáser relevadopela CPL.

5.15 - Os documentos que vieremautenticados em cartórios localizados no Estado de Minas Gerais deverão,
obrigatoriamente,trazer em todas as suas folhas o selo de autenticação, conformealíneaC, inciso I, art. 11
da Portaria ConjuntaTJMG/CGJ/SEF-MGde 11 de março de 2005;

5.15.1 - Os documentos autenticados em outros Estados da Federaçãopossuir autenticação em cartório,
com o respectivoselo, na forma da respectivalegislação estadual;

5.16 - As licitantes interessadas, que apresentaremseus documentos em cópia reprográficapara serem
autenticados pela CPL, deverãofazê-lo antes do horáriodeterminadopara início da Sessão Pública, pois após
o seu início nenhumdocumento poderáser autenticado.

5.17 - Os documentos apresentados,sob pena de inabilitação, deverãoestar em nome da empresa licitante
e, preferencialmente,com númerodo CNPJ e o endereçorespectivo,observando-seque:

5.17.1 - se a licitante for a matriz, todos os documentos deverãoestar em nome da matriz;

5.17.2 - se a licitante for a filial, todos os documentos deverãoestar em nome da filial;

5.17.3 - se a licitante for matriz, e a executora do contrato for filial, a documentaçãodeveráser apresentada
com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

5.17.4 - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela próprianatureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

5.18 - Qualquerdocumento incluído no processo licitatório não será devolvido, salvose original a ser
substituído por cópia reprográfica autenticada.

5.19 - Todaa documentaçãoapresentadaneste processo são complementaresentre si, de modo que
qualquerdetalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será consideradoespecificado e
válido.

6 - DOS CRITÉRIOSE JULGAMENTODAS PROPOSTAS

6.1 - Ao reiniciar a Sessão Pública para Julgamentodas Propostas, os envelopessão novamenteconferidos,
antes de sua abertura.Se houverqualquerdanificaçãoou indício de violaçãonos envelopes,qualquerlicitante
poderáfazer o seu protesto, obrigandoa CPL constar na Ata a ocorrência. Se necessário e conveniente a
Sessão poderáser suspensa, ou se dará continuidade, mas de modo a garantir o exame da ocorrência,
posteriormente.

6.2 - Todos os documentos contidos nos envelopesdas propostas deverãoser rubricadospelos
representantesdas licitantes presentes e pelos membros da CPL;

6.3 - O Julgamentoda presente licitação será feito pelo MENOR PREÇO,conformedispuser os Anexo I e
II deste Edital, que considerarávencedoraa Licitante que, atendendoàs exigências deste Edital e de seus
Anexos, oferecera proposta mais vantajosapara a Administração Licitadora, de acordo com o estabelecido
na Lei que rege esta licitação;

6.3.1 - As condições de julgamento das propostas, pelo MENOR PREÇO, se por item, por lote ou se
de forma global, prestação de serviços, e outras condições e exigências estão especificadas no Anexo
II deste Edital;

6.3.2 - Não serão aceitas propostas em envelopes abertos ou enviadaspor fac-símile ou ainda por outro
meio de comunicação;

6.3.3 - Para o julgamentode BENS DE NATUREZADIVISÍVEL,será reservadacota estabelecida em
percentuale que constará dos Anexos I e II deste Edital, conformeo caso.

6.4 - A proposta apresentadapor Microempresa- ME ou Empresa de PequenoPorte - EPP será analisada e
julgada com os benefíciosda Lei Complementarnº 123/2006e posteriores alterações, se houverdeclaração
nos moldes do Anexo III do Edital constando no envelopenº 1 - Documentação.

Página 5 de 41



Prefeitura Municipal de Itamonte / MG
18.666.750/0001-62

6.5 - A CPL julgará e consideraráCLASSIFICADAa proposta apresentadapela Licitante que atender as
exigências do Edital e seus Anexos, bem como estivercom os valoresdescritos de forma clara, bem ainda
com todas as especificações exigidas no Anexo I;

6.6 - A CPL julgará e consideraráDESCLASSIFICADAa proposta apresentadapela Licitante que não atender
as exigências do Edital e seus Anexos, estivercom os valoresacima daqueleestipulado como máximo a ser
pago ou que seja inexequível,com a descrição de forma imprecisa ou incompleta e sem as especificações
exigidas no Anexo I.

6.7 - A CPL - Comissão Permanentede Licitações fará classificação das propostas em ordem decrescente de
valorou crescente quandofor por percentualde desconto, conformeo caso, de modo a demonstrara Licitante
classificada em primeiro lugar.

6.8 - A CPL - Comissão Permanentede Licitações, mediante a classificação, proferirá e fará publicar o
resultado do Julgamentodas Propostas, indicando como VENCEDORAdo certame a Licitante classificada
em primeiro lugar por ter apresentadoa melhor e mais vantajosaproposta para a execução do objeto licitado.

6.8.1 - A ordem de classificação das licitantes deveráser obedecida, caso haja desistência da primeira
classificada e outras licitante seja convocadapara assumir a contratação, e assim sucessivamenteaté que o
contrato seja efetivamenteexecutado.

6.9 - HavendoEMPATE das propostas de preços, os critérios de desempate, no que couber, serão aqueles
estatuídos no § 3º, art. 45 da LC 123/2006e no § 2º, do art. 45 da Lei nº 8.666/93;

6.9.1 - Entende-sepor EMPATE aquelas situações em que as propostas apresentadaspelas microempresas -
ME e empresas de pequenoporte - EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superioresà proposta mais
bem classificada, quandoapresentadapor empresa não enquadradanas condições de ME ou EPP.

6.9.2 - Entende-se também por EMPATE quandoas propostas sejam apresentadascom valoresiguais e as
empresas ofertantesnão sejam enquadradascomo ME ou EPP.

6.9.3 - TambémocorreráEMPATE no caso de equivalênciados valoresapresentadospelas microempresas e
empresas de pequenoporte que se encontrem nos intervalosestabelecidos no percentual referidono item
6.9.1, quandoserá realizado sorteio entre elas para que se identifiqueàquela que primeiro poderáapresentar
melhor oferta e assim sucessivamenteentre as classificadas.

6.9.4 - O CRITÉRIODE DESEMPATE - preferênciade contratação, SOMENTE SERÁ APLICADOquandoa
melhor proposta inicial não tiver sido apresentada por ME ou EPP.

6.10 - Quandoduas ou mais propostas ficarem empatadas, em absoluta igualdadede valore condições, a
classificação far-se-ápor sorteio, em ato público, na própriaSessão, quandose tratar de EMPATE entre
empresas não enquadradasna condição de ME e EPP;

6.11 - Quandoduas MEs ou EPPs ficarem empatadas, em absoluta igualdadede condições, a classificação
far-se-ápor sorteio na mesma Sessão Pública, de forma que seja indicada aquela que será a primeira a
recebera preferência;

6.12 - Quandoo EMPATE se der entre empresa não enquadradacomo ME e/ou EPP e estas, será
asseguradoo critério de DESEMPATE com PREFERÊNCIApara as MEs e EPPs;

6.13 - Depois da aplicação dos critérios de desempate, a ME ou EPP beneficiada com a preferência da
contratação poderáapresentarnovaproposta de preço inferioràquela consideradavencedora, no prazo de
30 min (trinta minutos), após o encerramentodo julgamentodas propostas, sob pena de preclusão.

6.13.1 - Quandoa ME ou a EPP consideradacomo primeira classificada for convocadapara apresentara sua
novaproposta de preço nas condições do item anterior e não o fizer, serão convocadasas licitantes
remanescentesque por ventura estejam enquadradas na condição de preferência,pela ordem de classificação,
obedecendoo mesmo prazo referidoacima.

6.14 - A ME ou EPP apresentandosua novaproposta de preço nos moldes referidosserá indicada como
VENCEDORAdo certame e lhe será asseguradoo direito da adjudicaçãodo objeto licitado.

6.15 - Na hipótese do não aceite da ME ou EPP não apresentarnovaproposta que seja melhor e mais
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vantajosa,o objeto licitado será adjudicadoem favorda Licitante que ofertoua proposta originalmente
vencedorado certame.

6.16 - A CPL - Comissão Permanentede Licitações proferiráe fará publicar o resultado do Julgamentodas
Propostas em ordem decrescente de vantajosidadepara a Licitadora, indicando para a contratação a Licitante
que ofertoua melhor proposta.

6.16.1 - A publicação será veiculadano site da PrefeituraMunicipal de Itamonte / MG com endereçoconstante
no Anexo II deste Edital.

6.17 - Após esta proclamação, a CPL abrirá prazo de recurso para esta fase processual;

6.18 - Lavrar-se-áAta circunstanciada do Julgamentodas Propostas, que poderáser assinada pelas licitantes
presentes e obrigatoriamentepelos membros da CPL.

7 - DA HOMOLOGAÇÃO,DA ADJUDICAÇÃOE DA ASSINATURADO CONTRATO

7.1 - Decorridoo prazo de recurso de julgamento das propostas e nenhum tendo sido interposto, ou
denegados,ou ainda julgados os que tenham sido postulados, seguir-se-áo presente processo à autoridade
competente ou superior, conformeo caso, para a homologaçãodo processo e a respectivaadjudicação da
vencedoraà execução do objeto a ser contratado;

7.1.1 - Após a homologação,publicar-se-áo resultado no site da Prefeitura,endereçoeletrônico a constar no
Anexo II deste Edital e no quadrode avisos da Licitadora e/ou em jornal de circulação local e regional.

7.2 - A Licitante adjudicadaserá convocadapara assinar o contrato administrativoe deveráfazê-lo no prazo
legal ou no prazo estipulado no Anexo II deste Edital, de modo a iniciar a execução do objeto licitado como
previsto;

7.3 - Na hipótese do não aceite da ME ou EPP, adjudicadanos termos dos benefíciosconcedidos pela LC
123/2006,não aceitar a contratação na forma prevista,o objeto licitado será adjudicadoem favorda Licitante
que ofertoua proposta originalmentevencedorado certame.

7.4 - Quandoa Licitante adjudicadafor convocadadentro do prazo de validadeda proposta e não acatar a
convocaçãopara assinar o Contrato Administrativo,será convocadaoutra licitante, observandoa ordem de
classificação, para assumir a avença,e assim sucessivamente,sem prejuízoda aplicação das sanções
cabíveispara as desistentes.

7.5 - Na hipótese da ME ou EPP adjudicadanão aceitar a contratação nos termos dos benefíciosconcedidos
e previstos, o objeto licitado será adjudicadoem favorda proposta originalmentevencedorado certame.

8 - DA EXECUÇÃOE FORNECIMENTODO OBJETOCONTRATADO

8.1 - A prestação dos serviços do objeto desta licitação deverser efetivamenteexecutada, mediante
apresentaçãoda Ordem de Serviço- OS, emitida pelo Departamentode Compras e Licitações ou por outro
Departamentoou Setor formalmentedesignadopara esta função/atividade;

8.1.1 - Nenhumserviçopoderáser executado sem a apresentaçãoda Ordem de Serviço- OS, pois a
Administração NÃO SE RESPONSABILIZARÁPOR FORNECINENTO  NÃO AUTORIZADO.

8.2 - A Licitante vencedorado certame deveráprestar os serviços do objeto licitado, por item, por lote ou de
forma global, conformeo caso, nas exatas condições especificadas na proposta apresentadae com as
exigências constantes nos Anexos I e II deste Edital.

8.3 - A PrefeituraMunicipal de Itamonte / MG se reservano direito de recusar no todo ou em parte, conformeo
caso, item ou itens do objeto licitado que não atender(em)as especificações requisitadas, ou ainda que
for(em)considerado(s)inadequado(s)para satisfazer o Contrato Administrativofirmado;

8.4 - A PrefeituraMunicipal de Itamonte / MG não aceitará a prestação de serviços do objeto licitado, de itens
e/ou lotes ou de formaglobal, sem apresentaçãoda respectivaOS - Ordem de Serviço,bem como desconformea
esta;

8.5 - Quandohouverrecusa do objeto executado, a Licitante deverácorrigir, repararou substituir o(s)
produto(s)fornecido(s)em desconformidade,sem que lhe caiba qualquerajuste e/ou indenização.
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8.6 - Todas as condições, especificações, obrigaçõesda execução contratual, prazo de vigênciae outras
complementaresestão dispostas no Anexo VII - Minuta Contratual, bem como Anexos I e II deste Edital.

9 - DA ALTERAÇÃO,TRANSFERÊNCIA,GARANTIAE FISCALIZAÇÃODO CONTRATO

9.1 - A PrefeituraMunicipal de Itamonte / MG poderá, se necessário, acrescer ou diminuir quantitativamenteo
objeto da presente licitação ou outras condições de execução, de forma unilateral, respeitadoao disposto nos
arts. 57, 58 e 65 da legislação que rege esta licitação, no que couber;

9.2 - A Licitante não poderáceder, transferirou subcontratar o objeto desta licitação, sob pena de aplicação
de sanção, inclusive rescisão contratual, salvo se de interesse da PrefeituraMunicipal de Itamonte / MG.

9.3 - Será de responsabilidadeda Licitante, durante a execução do objeto licitado, a garantia pela
procedência,condições, qualidade,e outros atributos inerentes aos serviços prestados, bem como pelas
normas especificadas pelos órgãos de controle, bem ainda de outras condições complementares,conforme
consignadas nos Anexos I e II deste Edital.

9.4 - A licitante adjudicadase responsabilizarápelos encargos sociais, previdenciário,trabalhista e tributário
de qualquerespécie, que incidam ou venhamincidir sobre o objeto da presente licitação, bem como por
qualquerdano direto ou indireto causado à Administração licitadora, seja a seus servidoresou a terceiros;

9.5 - A Licitante adjudicadaobriga-sea aceitar a Ordem de Serviço- OS ou assinar o contrato respectivono
prazo de 5 (cinco) dias úteis ou em outro estipulado no Anexo II deste Edital, a contar da convocaçãoou da
publicação do resultado do julgamentodeste processo;

9.6 - A Licitante adjudicadaobriga-sea manter, durante toda a vigênciado contrato as obrigaçõespor ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçãoexigidas na licitação, devendo comunicar,
imediatamente, qualqueralteração que possa comprometera sua execução.

9.7 - A PrefeituraMunicipal de Itamonte / MG designaráum servidorpara fiscalizar a execução do Contrato
Administrativoa ser firmado.

10 - DO VALOR (preço) E DO PAGAMENTO

10.1 - O valormáximo que será pago nesta licitação está disposto nos Anexos I e II deste Edital.

10.2 - O preço deveser cotado e apresentado,unitário e globalmente,em algarismos, em moeda oficial do país,
com duas casas de centavosde real, já incluídos os tributos e encargos sociais, previdenciáriose trabalhistas,
fretes, seguros e todos os outros custos que incidam ou venhama incidir na execução do objeto, devendoo
valorglobal ser apresentadotambém por extenso;

10.2.1 - O preço deveser cotado de modo a atendera descrição do Anexo I deste Edital;

10.3 - Havendodúvidasna descrição do preço, prevaleceráà descrição por extenso.

10.4 - O pagamentoserá efetuadomediante apresentaçãoda respectivaNota Fiscal/Fatura, junto a área
financeiradesta PrefeituraMunicipal, conformedisposto no Anexo II deste Edital, obrigatoriamente com
apresentaçãode:

10.4.1 - - certificado de RegularidadeFiscal do FGTS

10.4.2 - certidão negativade débito - CND do INSS

10.4.3 - certidão negativade débitos trabalhistas - CNDT

10.4.4 - outras exigências que constarem nos Anexos I e II deste Edital.

10.5 - A Licitante adjudicadasomente estará apta ao recebimentodos direitos pela prestação dos serviços,
mediante notas fiscais que se fizerem acompanhardas ordens de serviços - OS expedidas pelo Departamento
de Compras e Licitações ou por outro Setor designadopara esta função.

11 - DAS PENALIDADESE DO RECONHECIMENTO
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11.1 - A Licitante adjudicadaque se recusar assinar o ContratoAdministrativo,que se recusar a acatar a Ordem
de Serviço- OS, que ensejar o retardamentoda execução do objeto licitado, que não mantivera proposta,
que comportar-sede modo inadequadoou apresentarqualquerdeclaração falsa, estará sujeita à aplicação da
pena de impedimentode licitar e contratar com esta Administração Licitadora, pelo prazo de até cinco anos,
além de outras cominações legais.

11.2 - A recusa da Licitante adjudicadaem não assinar a Contrato Administrativoou se comportar
inadequadamenteem prejuízoda Administração ou ainda retardara execução do objeto licitado está sujeita a
multa de no percentualde 5% (cinco por cento) do valorda contratação, além de outras cominações legais.

11.3 - A inexecução, total ou parcial, das obrigações assumidas pela adjudicada, caracterizará a sua
inadimplência,e sujeitando-seàs penalidadesconstantes na Minuta Contratual - Anexo VII, tais como:
advertência,multa e suspensão de contratar com a Administração Municipal Licitadora;

11.3.1 - A penalidadede advertênciaprevistaneste item será aplicada pela Administração, de ofício ou
mediante proposta do responsávelpelo acompanhamentoda execução do objeto.

11.4 - A Licitante, por sua simples participação no certame, declara reconheceros direitos da Administração
Licitadora em caso de rescisão administrativadas obrigaçõesna execução do objeto licitado.

11.5 - As demais condições e o alcance da aplicação das penalidadesaqui previstas, garantindosempre o
direito do contraditórioe à ampla defesa, estão dispostas na Minuta Contratual - Anexo VII deste Edital.

12 - DA IMPUGNAÇÃODO ATO CONVOCATÓRIO

12.1 - Qualquercidadão poderásolicitar esclarecimentos, providênciasou impugnaros termos do presente
Edital por irregularidade,protocolizandoo pedido até cinco dias úteis antes da data fixada para a realização da
Sessão do Pregão, no endereçoconstante no Anexo II deste Edital, cabendoa CPL decidir sobre a petição
no prazo em até três dias úteis.

12.2 - Decairá do direito de impugnaros termos do presente Edital a Licitante que não apontar as falhas ou
irregularidadessupostamente existentes no Edital até o segundodia útil que antecederà data de realização
da Sessão Pública. A partir de então, qualquer intento será totalmente intempestivoe não será hábil a
suspendero curso do certame.

12.3 - A impugnaçãofeita tempestivamentepela Licitante não a impedirá a participação da impetrante no
processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

12.3.1 - Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, quandofor o caso, será designadanovadata para
a realização da Sessão Pública do certame.

13 - DOS RECURSOSADMINISTRATIVOSE DAS CONTRARRAZÕES

13.1 - Além dos direitos asseguradosnesta Licitação, caberãoos recursos sobre as decisões pertinentes, na
forma legal e previstospela Lei Federaln.º 8.666/93 e suas alterações, com prazos contados da intimação do
ato ou da lavraturada Ata, para os casos de:

13.1.1 - Habilitação ou Inabilitação;

13.1.2 - Julgamentodas Propostas;

13.1.3 - Homologação,Anulação ou Revogaçãoda Licitação.

13.2 - O recurso será dirigido à AutoridadeSuperior, por intermédiodo agente que praticou o ato recorrido,no
prazo legal, o qual poderáreconsiderarsua decisão e se não o fizer, deveráfazê-lo subir, com as devidas
informações.Nesse caso, a decisão deveráser proferidano prazo legal.

13.3 - As razões de recurso, e das contrarrazões,conformeo caso, deverãoser protocolizadas no prazo legal,
no Departamentode Compras e Licitações, nos dias úteis e no horárionormal de expediente, que serão
imediatamenteencaminhadasa Assessoria Jurídica.

13.3.1 - A ausência da protocolização de recurso ou de contrarrazões,no prazo legal, configurará preclusão
deste direito.
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13.4 - O acolhimento do recurso importarána invalidaçãoapenas dos atos insuscetíveisde aproveitamento.

13.5 - Decidido, quandofor o caso, os recursos por venturainterpostos, a CPL declararáa vencedorada
licitação, ou vencedoraspor item ou por lote, conformeo caso, e encaminharáos autos do processo à
AutoridadeSuperiorpara deliberarsobre a homologaçãodo certame.

13.6 - Das decisões de aplicação de penalidadecaberão recursos que deverãoser protocolizados no
Departamentode Compras e Licitações, no prazo legal ou aqueles dispostos nas notificações.

13.7 - A Administração não se responsabilizapara conhecer os recursos enviadospelo correio, telefax, correio
eletrônico ou qualqueroutro meio de comunicação, se, dentro do prazo previstoem Lei, a peça inicial original
não tiversido protocolizadano Departamentode Compras e Licitações.

13.8- Todas as decisões proferidasmediante conhecimento de recursos e contrarrazões,serão publicadas no
site da PrefeituraMunicipal, endereçoeletrônico constante no Anexo II deste Edital.

14 - DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA

14.1 - As despesas com a prestação de serviços do objeto licitado correrãoà conta dos recursos provenientes
da(s) seguinte(s) dotação(ões)orçamentária(s):
03.01.23.695.354.2026.3.3.90.39

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - A PrefeituraMunicipal de Itamonte / MG poderárevogara presente licitação, por interesse público ou
anulá-lapor ilegalidade,de ofício ou por provocaçãosempre em despacho fundamentado,sem que caiba as
licitantes quaisquer indenizações ou reclamações;

15.2 - Findo o prazo de recebimentodos envelopescontendo a documentaçãode habilitação e das propostas,
data e horárioestabelecidos no preâmbulodeste Edital, não será permitida em hipótese alguma, a participação
de licitante que comparecerapós o prazo, como também a retificação da documentaçãode habilitação e/ou
das propostas;

15.2.1 - A CPL não se responsabilizarápor envelopesenviadospelos Correiosou protocolizados em outros
Setores administrativose que não se encontrem diretamenteà disposição da CPL no momento da aberturada
Sessão Pública, de modo a serem rubricadospelos presentes.

15.3 - Decairádo direito de solicitar esclarecimentos, providênciasou impugnaro presenteEdital, o interessado
que não se manifestaraté o segundo dia útil que antecedera sessão de entrega dos envelopes contendo a
documentaçãoe proposta;

15.4 - Os autos do presente processo licitatório somente terão vistas franqueadasas Licitantes a partir da
intimação das decisões recorríveis;

15.5 - Nenhumadespesa poderáser debitadaà Administração licitadora, seja com tributos, encargos sociais,
transporte ou qualqueroutra que não tenha sido incluída no preço da proposta;

15.6 - Somente terão direito de usar da palavraduranteas sessões públicas, de rubricardocumentos contidos
nos envelopesda "Documentaçãode Habilitação" e da "Proposta", de fazer reclamações, assinar as atas e
interpor recursos, os representantesdas licitantes devidamentecredenciados, além dos membros da CPL;

15.7 - A CPL poderá, em qualquerfase da licitação, promoverdiligências objetivandoesclarecer ou
complementaras informaçõesque possam instruir e elucidar questões pendentesdo processo, sendo vedado
juntar outros documentos não apresentadosno momento oportuno;

15.8 - A licitante poderáparticipar da presente licitação, orçando todos os itens ou aquele que lhe convier,
salvo disposição em contrário previstanos Anexos I e II deste Edital;

15.9 - Desde que esteja especificamentesolicitado nos Anexos I e II deste Edital, a Licitante se obriga à
apresentaçãode amostras, catálogos, manuais, prospectos, folhetos, croquis, etc, e demonstrarátodos os
materiais referentesao objeto da licitação, sem nenhumônus para a Administração licitadora, sob a pena de
ter sua proposta desclassificada;
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15.10 - As empresas licitantes são responsáveis,administrativa,civil e criminalmente pela fidelidadedas
informaçõese documentos apresentados;

15.11 - A simples participação, viabilizadapela apresentaçãode documentaçãoe proposta, caracterizará a
aceitação e o pleno conhecimento, pela licitante, das condições expressas neste Edital e seus Anexos,
prevalecendosempre, em caso de divergências,o disposto no Edital;

15.12 - O presente Edital foi previamenteanalisado pela Assessoria Jurídicadesta PrefeituraMunicipal,
constante de pareceranexado ao processo;

15.13 - Os casos omissos e dúvidascom relação a presente licitação, como também deste Edital, serão
resolvidospelos membros da CPL, bem como informaçõescomplementarespoderãoser obtidas nos dias
úteis, em horáriocomercial, no Setor de Compras e Licitações desta PrefeituraMunicipal.

15.14 - O foro competente para dirimir quaisquerdúvidasdecorrentesdesta licitação é o da Comarca de
Itamonte - MG.

15.15 - Integramo presente, os anexos abaixo:

15.15.1 - Anexo I - Descrição do objeto licitado - Termode Referência
15.15.2 - Anexo II - Relação da Documentaçãoe outras condições para a Execução
15.15.3 - Anexo III - Modelo de Declaraçãode Enquadramentode Direitos da ME e EPP
15.15.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração- requisitos para habilitação
15.15.5 - Anexo V - Modelo de Declarações legais
15.15.6 - Anexo VI - Modelo da Proposta de Preços (Comercial)
15.15.7 - Anexo VII - Minuta do Contrato Administrativo

ITAMONTE, 17 de agosto de 2017

NATHÁLIA DE ALMEIDA ALVES DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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Processo: 0117/2017    Modalidade: Tomada de Preços    Nº Modalidade: 5

Anexo I do Edital de Tomada de Preços 

Descreve e regulamenta as solicitações

Memorial descritivo:
1 - OBJETO

Contrataçãode empresa especializada para criar, elaborar, incrementarações anteriorese assessorar a entradade
funcionamentodo plano de Política Municipal de Turismo.

1.1 - OBJETIVO

A Administração Municipal de Itamonte - Minas Gerais, pela Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente visa
desenvolvere suplementarde forma organizadae que insira as suas ações atividadesno calendário local, regionale
estadual, de forma que, além das condições técnico-administrativasde cada item distinto, também resulte em melhor
participação no recebimentodos repasses do ICMS creditados em favordo Município. Para que esta intenção se
concretize, resta a elaboraçãoe execução da Política Municipal de Turismo.

1.2 - METODOLOGIA

A metodologiaque se pretendedesenvolverdeveatenderminimante o conjunto dos fundamentosteóricos, das técnicas
e dos métodos empregadospara desenvolvimentodas atividadeslistadas nos itens e princípios a seguir especificados;

2 - DAS ESPECIFICAÇÕESDO OBJETO

PLANEJAMENTOESTRATÉGICOVOLTADOAO MERCADOTURÍSTICO:

2.1 - Definirprodutos e mercados para concentração de esforços, identificando-seos pontos fracos e fortes, as
oportunidadese as ameaças e analisando-seas medidas necessárias para a correção de rumo e a busca por maior
competitividade;os investimentosdevemconsolidar a posição da área turística no mercado turístico, atendendoaos
requerimentosdos segmentos de demandameta e levarem conta a necessidade de diferenciaçãode destinos
competidores;

DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL:

2.2 - Deveráatendere beneficiaros turistas e principalmentea populaçãolocal, beneficiandoos das mais diversas formas,
sejam elas na geração de empregoe renda, no uso dos recursos naturais de forma que supra as necessidades atuais
sem comprometera capacidade de atender as futuras gerações, tendo como base a Agenda 21 local; da provisão de
infraestruturae melhoriados espaços urbanosdisponíveise utilizáveis; da prevençãoe controle dos impactos estratégicos
(oportunidadese riscos ambientais) decorrentesdo desenvolvimentoturístico.

PLANEJAMENTOPARTICIPATIVO:

2.3 - Todas as atividadesa serem realizadas deverãorespeitar a metodologiaparticipativadentro do ConselhoMunicipal
de Turismo, compreendendo-seas comunidadescomo detentoras de conhecimento a ser compartilhadoe protagonista
do processo, procurandovalorizaro conhecimento e a experiênciade cada participante, propiciandomomentos de troca
de experiências e fomentandoa ajuda mútua e responsávelpelo desejo e pela iniciativa de empreenderprocessos de
mudança.
Neste momento, o processo participativoé de suma importância, pois tem o intuito de fortaleceras ações entre o
governolocal, empresáriose comunidade,que intervenhamou possam ser afetados pelo turismo, incluindo as
organizaçõessociais;

PLANEJAMENTOINTEGRADO:

2.4 - Deverádefiniras ações necessárias para melhorara competitividadeda área como destino turístico num único
plano, independentementedos responsáveispela execução dessas ações e das fontes de financiamento.

ATIVIDADES

ELABORARPLANO DE TRABALHO

Página 12 de 41



Prefeitura Municipal de Itamonte / MG
18.666.750/0001-62

2.5 - Para o desenvolvimentodo plano de trabalhodeverãoser realizadas reuniões com a equipe técnica do Município de
Itamonte, bem como visitas técnicas, caso necessário. Serão definidasas informaçõesa serem levantadase analisadas,
bem como se dará este processo, além do cronogramageral e da logística referenteà forma como os trabalhos serão
operacionalizados.

2.5.1 - Produto:

(1) Documentoplano de trabalho
(2) Cronogramade execução

CONSTITUIRCOMISSÃO DO PLANO DE TURISMO

2.5.2 - Auxiliar o ConselhoMunicipal de Turismo - COMTURna constituição da Comissão que atuará na elaboração
participativado Plano Diretor de TurismoMunicipal. Essa comissão deverácontar com no máximo 1/3 dos participantes
representandoo Poder Público.

2.5.2.1 - Produto:

(3) Comissão do Plano Diretor de Turismo instituída (Resolução)

ELABORARINVENTÁRIODA OFERTATURÍSTICA

2.5.3 - A gestão modernaexige que a tomada de decisão seja feita com o máximo de informações,possibilitando que o
planejamentoseja estrategicamenteconfiguradoem um contexto situacional.
Dessa forma, para se desenvolveras potencialidadesturísticas de uma cidade é imprescindívelque haja planejamentoe
integraçãomultidisciplinar das políticas locais, o que exige também informaçõesconfiáveiscomo base para análises e
decisões acertadas. Assim, o levantamentode informaçõesturísticas e complementaresé fundamentalpara a construção
de um pensamentoestratégico sobre aquilo que se pretendeem relação ao destino.
O inventárioconsiste em levantar,identificar e registrar os atrativos, serviços e equipamentosturísticos, as estruturas de
apoio ao turista, as instâncias de gestão e outras condições gerais que viabilizama atividadeturística, como base de
informaçõespara que se planeje e gerencie adequadamenteo processo de desenvolvimento.O intuito é permitir que o
município saiba o tamanho de sua oferta turística. Com isso, é possívelembasar as ações de planejamento,gestão,
promoçãoe incentivoà comercialização do turismo.

2.5.3.1 - Este trabalhose desenvolverápor meio de visitas técnicas em todo o município, coletando informaçõese
georreferenciando:

2.5.3.1.1 - Módulo A - Infraestrutura de apoio ao turismo
- Vias de interesse turístico (Logradouros,trilhas, ferrovias,metrovias,hidrovias,etc.)
- Mobiliário urbanorelacionadoa atividadeturística (Sinalização turística, banheiros,estacionamentos, etc.)
- Pontos de embarquee desembarque(Terminalrodoviário,ponto de taxi, aeroporto,etc.)
- Espaços para eventos(públicos e privados)

2.5.3.1.2 - Módulo B - Serviços e equipamentos turísticos
- Onde dormir (meios de hospedagem,casas de aluguel por temporada,etc.)
- Onde comer (bares, restaurantes, lanchonetes, etc.)
- O que fazer (atividadesturísticas, eventosprogramados,etc.)
- Produtos turísticos (artesanato, alimento, etc.)
- Serviços de apoio ao turista (Comunicação,segurança, comércio turístico, posto de combustível,transporte, marina,
saúde, agências, Guia turístico, serviços mecânicos, financeiro, informaçõesturísticas, etc.)

2.5.3.1.3 - Módulo C- Atrativosturísticos
- Recursos turísticos materiais
- Recursos turísticos imateriais

2.5.3.2 - Produto:

(4) Documento: Inventárioda oferta turística 2017
(5) Documento: Inventárioda oferta turística 2018

ELABORARESTUDODE DEMANDA
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2.5.4 - O estudo tem como objetivomensurare identificar o perfil do visitante do Município de Itamonte.

2.5.4.1- Produto:

(6) Documento: Estudo de demanda- Ano 2017
(7) Documento: Estudo de demanda- Ano 2018

ELABORARO DIAGNÓSTICODA ATIVIDADETURÍSTICA

2.5.5 - O diagnóstico deverátrazer a situação atual do Turismo do município apresentandoparâmetrosda oferta
(baseadonas informaçõescolhidas pelo processo de inventariaçãoda oferta turística) e demanda(baseadonas
informaçõescolhidas na pesquisa junto aos turistas que visitam o município), além de uma interpretaçãosubjetiva
baseadana percepçãoempírica das parcerias e conflitos territorial presentes na área de estudo.
O diagnóstico busca respondera seguinte pergunta:onde estamos?Ou seja, procuracompreendera situação atual do
município em relação ao turismo. Diagnosticar é fazer um estudo exploratóriosobre a localidade pesquisada. Além de
métodos e técnicas utilizadas, conta-se muito a experiênciae a vivênciados pesquisadoresem campo.

2.5.5.1 - A etapa de Diagnóstico deveráser um combinadode atividadesque permitam o desenhodo cenário turístico
municipal:
- Análise crítica da oferta turística;
- Análise crítica da demandaturística;
- Análise crítica da estrutura de gestão da atividadeturística;
- Análise crítica da organizaçãoterritorial da atividadeturística;
- Análise das entrevistasrealizadas com agentes do turismo;
- Análise dos dados coletados no Seminário de Análise SWOT.

2.5.5.2 - Produto:

(8) Documento: Diagnóstico da atividadeturística 2017

ELABORARO PROGNÓSTICODA ATIVIDADETURÍSTICA

2.5.6 - O prognósticodeverátrazer uma previsãodo desenvolvimentonatural do Turismona destinação turística, levando em
conta a não existência de intervençãoplanejada.Para isto, deverãoser consideradosos estudos realizados nos ambientes
interno e externo do município, observandoas previsõeseconômicas referentesàs regiões das quais os turistas desta
localidade têm sua origem e, é claro, das previsõesde desenvolvimentode produtos turísticos concorrentessemelhantes e
que atendam ao público em questão. O Documento ainda devecontar com a proposta de posicionamentodo município
com no mínimo as seguintes propostas: Meta de posicionamento; Perfil do visitante desejado; Atividadesprincipais;
Atividadescomplementares.

2.5.6.1 - Produto:

(9) Documento: Prognóstico da atividadeturística

ELABORARA POLÍCIA DE TURISMO

2.5.7 - A partir dos resultados obtidos com o Diagnóstico e Prognóstico deveráser criada a Política Municipal de
Turismo. A Política Municipal de Turismo deverárefletir as expectativas do desenvolvimentode um Turismo integrador,
ancoradonos princípios da sustentabilidade socioeconômica, cultural, ambiental e político-institucional. A Política
Municipal de Turismose consiste em diretrizes que nortearãoo processo de desenvolvimentodo turismo no município.
Diretrizes, Objetivos,Ações e metas formama estrutura do documento que deveráser apresentado.

2.5.7.1 - Ainda deveráser criado um documento intitulado Plano Diretor de Turismo 2017-2020onde as ações nesse
espaço de tempo sejam apresentadasde forma a munir os agentes do turismo de informaçõessobre o desenvolvimento
do turismo para os próximos anos.

2.5.7.2 - Produto:

(10) Política Municipal de Turismo (lei)
(11) Plano Diretor de Turismodiagramado
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REGULAMENTARATIVIDADETURÍSTICA MUNICIPAL

2.5.8 - Consiste na elaboraçãodos textos das resoluções e decretos que regulamentarãoparte da Política Municipal de
Turismo.

2.5.8.1 - Produto:

(12) Regulamento:Categorizaçãoda atividadeturística (Ofertae demanda);
(13) Regulamento:Critérios para o zoneamento turístico;
(14) Regulamento:Exigências mínimas para o Cadastro Municipal de Turismo;
(15) Regulamento:Critérios para uso da marca turística municipal;
(16) Regulamento:Critérios para participação na publicidade institucional;
(17) Regulamento:Critérios para confecção, instalação e uso do mobiliário urbanoreferentea sinalização turística
pública e privada;
(18) Decreto: 2018 ano do turismo em Itamonte.

CRIARO SISTEMA DE INFORMAÇÕESTURÍSTICA

2.5.9 - Na era em que vivemos,uma empresacompetitivatem uma base tecnológica adequadaàs demandasdos clientes.
Na atividadeturística, as instituições responsáveispela gestão e planejamentodo turismo, seja a nível Municipal,
Estadual ou Federal, têm a necessidade de identificar, coletar, processar, armazenar,manter atualizadas e distribuir
informaçõesde meios de hospedagem,agências receptivas,empresas de transporte, atrativos turísticos, espaços para
eventos, restaurantesentre outras que formama impressionantecadeia produtivado turismo e que são indispensáveisà
atividade.Além, é claro, da necessidade de gerar relatórios sobre o comportamentoda atividade turística, tendências,
oportunidadesde negócios e os resultados de suas ações voltadaspara o turismo.
A informaçãoé o sangue da indústria turística, a coleta, o processamento, a armazenageme a distribuição de
informaçõessão extremamente importantes para a atividade,uma vez que para vendero produto turístico, é necessário
divulgara informaçãoque o caracteriza de acordo com as expectativas dos turistas que estão em busca de informações
sobre serviços e atrações, dos profissionais do turismo que buscam informaçõessobre a infraestruturaturística e dos
investidoresque buscam informaçõessobre as tendências e oportunidadesde negócios.
O processo de compra de um produto turístico é facilitado quandoa informaçãoestá disponível,de forma atualizada aos
turistas e aos profissionais do setor. É Sistema de InformaçõesTurísticas que irá permitir aos gestores e planejadores
do turismo aperfeiçoaro fluxo de informaçãodentro do destino e melhoraro tempo de resposta a solicitações da
demandaem um mercado cada vez mais competitivo.

2.5.9.1 - Visto isso deve-secriar um Sistema de InformaçõesTurísticas Municipal com os seguintes módulos: Cadastro
Municipal de Turismo; Observatóriodo Turismo; E Portal Turístico.

2.5.9.2 - O Cadastro Municipal de Turismoserá o instrumento oficial do município para coleta de informaçõessobre a
oferta e demandaturística.

2.5.9.3 - O Observatóriodo Turismocuidará do tratamento dos dados e devegerar relatórios inteligentes que facilite o
acompanhamentoe aperfeiçoamentodo desenvolvimentoda atividadeturística municipal com no mínimo a geraçãodo
relatóriodo inventárioda oferta turística e o estudo de demandaturística.

2.5.9.4 - O Portal Turístico será o canal oficial de divulgaçãoinstitucional da atividadeturística municipal.

2.5.9.5 - Produto:

(19) Instrução normativa- Cadastro Municipal de Turismo
(20) Instrução normativa- Observatóriodo Turismo
(21) Portal turístico

IMPLEMENTAÇÃODO SOFTWARE DE GESTÃO TURÍSTICA

2.5.10 - Para otimizar a gestão do Sistema de InformaçõesTurísticas deveráser fornecidoum Softwarecapaz de integrar
os três módulos do Sistema de informaçõesTurísticas (Cadastro,Observatórioe Portal). Este softwaredeveráser acessado
via browserpor todos os agentes turísticos com o objetivode inserir informaçõessobre a oferta e demanda turística. Um
usuário com poder de administradordeveráser criado para acesso aos relatórios geradospelo observatório do turismo. A
Softwareainda deveráfazer a ligação do Cadastro com o Portal turístico.

2.5.10.1 - Produto:
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(22) Plataformaonline para cadastro de informaçõessobre a oferta e demandaturística
(23) Conjuntode relatórios geradospelo observatóriodo turismo para análise do comportamentoda oferta de
demandaturística
(24) Portal Turístico integradocom o banco de dados do cadastro Municipal de Turismo

5.10.2 - OBSERVAÇÃO: A licença do Softwarede Gestão da InformaçãoTurística deveráser válidaaté 6 (seis) meses
após a entregadefinitivados serviços. Custos de renovaçãoda licença deverãoser definidoscom a contratante antes da
implementaçãodo mesmo, podendoa contratante decidir por outro Softwarede mesmo ou melhor desempenho oferecidoa
um custo mais baixo.

GESTÃODO SISTEMA DE INFORMAÇÕESTURÍSTICAS

2.5.11 - Fazer a gestão do Sistema de InformaçõesTurísticas Municipal nos primeiros 6 (seis) meses. Coletar e alimentar
o Cadastro Municipal de Turismo com informaçõessobre a oferta turística pública municipal; convidare capacitar os
agentes do turismo privadosa participar do Cadastro Municipal de Turismo; gerir e emitir relatórios do Observatóriodo
Turismo; dar manutençãono Portal Turístico e nos pontos de informaçõesturísticas que fizerem parte do Sistema de
InformaçõesTurísticas Municipal.

2.5.11.1 - Produto:

(25) Relatóriosobre o comportamentoda oferta turística 2017/2018;
(26) Relatóriosobre o comportamentoda demandaturística 2017/2018;
(27) Relatóriode oportunidadede negócios 2018;
(28) Relatóriode oportunidadede negócios 2019;
(29) Anuário turístico 2017;
(30) Anuário turístico 2018.

EXECUÇÃODO PROJETOPRÓ-COMTUR

2.5.12 - Fortalecimentodo COMTURpor meio de reformulaçãoda diretoriae regimento interno. Criação das comissões
de trabalhoe capacitação dos diretores quanto ao desenvolvimentodas sessões e formalizaçãodas resoluções,
portarias e atas.

2.5.12.1 - Produto:

(31) Regimento interno do COMTUR;
(32) Relatóriodescritivo fotográficodas oficinas de capacitação da diretoriado COMTUR;
(33) Comissão de eventos(Portaria COMTUR).

CRIAÇÃODA MARCATURÍSTICA MUNICIPAL

2.5.13 - Com base na proposta de posicionamentodefinidana fase de prognóstico da elaboraçãoda Política Municipal
de Turismo, deveráser criada a marca turística municipal.

2.5.13.1 - Produto:

(34) Manual da marca turística municipal com logomarca, identidadevisual e sugestões de aplicação em materiais
de escritório, e-book de atividadesturísticas, portal turístico (site) e sinalização turística.

EXECUÇÃODO PROJETODE ROTEIRIZAÇÃOTURÍSTICA

2.5.14 - Com base na proposta de posicionamentodo destino turístico deverão ser realizadas oficinas de criação de
atividadesturísticas junto aos agentes turísticos municipais além da criação de alguns roteiros turísticos autoguiados.

2.5.14.1 - ETAPA 1: A empresa contratada fará o inventáriodos roteiros e atividadesjá comercializadas e
potencialmentecomercializáveis.Depois de realizado o inventárioa equipe técnica do município apontará,por meio de
seleção, os roteiros e atividadesque serão contemplados.

2.5.14.2 - ETAPA 2: Produção das peças básicas: A empresa contratada, por meio de oficinas, auxiliará os agentes do
turismo na elaboraçãodas peças básicas que deverãoser inseridas no Cadastro Municipal de Turismo como por
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exemplo, fotos, textos, informaçõestécnicas, preços, etc.

2.5.14.3 - No caso de roteiros autoguiadosa empresa contratada deveráfornecer:

2.5.14.3.1 - Mapa temático do roteiro;

2.5.14.3.2 - Plano altimétrico do roteiro: Altitude e quilometragem;

2.5.14.3.3 - Ficha técnica: Distância em quilômetros do roteiro; tempo para percorrerbaseado na média horária
percorridapor um praticante comum da modalidade;altitude inicial do roteiro; altitude final do roteiro; altitude máxima;
altitude mínima do roteiro; distância em descida; distância em subida; inclinação média das subidas; presença de
sombra; possibilidade de uso de equipamentosespecíficos da atividade;classificação do roteiro em dificuldadefísica;
classificação do roteiro em dificuldadetécnica; classificação do roteiro em atratividadepaisagística; condição do acesso
ao roteiro;

2.5.14.3.4 - Fotos: 1 foto em paisagem que representecada roteiro, 1 foto em paisagem de cada atrativodo roteiro
(mínimo2 atrativos)que representeo atrativo,1 foto do destino em retrato que representebem o conjunto de roteiros do
Município.

2.5.14.3.5 - Textos: Texto com 400 caracteres que resuma cada roteiro, texto com 200 caracteres que resuma cada
atrativo; texto de 1000 caracteres que resuma o destino de aventura;relato com 10000 caracteres que tem como objetivo
a publicação em revistas que conte, com olhos de turista a experiêncianos roteiros de aventura;

2.5.14.3.6 - Quadrode classificação dos roteiros: Dificuldadefísica, dificuldadetécnica e atratividadepaisagística.

2.5.14.3.6.1 - OBSERVAÇÃO: Todos as peças básicas deverãoser apresentadasde modo adequadoa sua perfeita
compreensão,por meio de CD-Rom.As fotos deverãoter resolução mínima de 600 dpi. Os textos deverãoser
apresentadosem documento Word, em português.

2.5.14.3.6.2 - OBSERVAÇÃO: A classificação do roteiro em dificuldadefísica, técnica e atratividadepaisagística serão
realizadas pela empresa vencedora.O método de classificação deveráser aprovadopela comissão técnica na primeira
fase do projeto.

2.5.14.3.7 - Produto:

(35) Relatóriodescritivo fotográficode no mínimo 5 oficinas de criação de atividadesturísticas;
(36) 50 atividadesturísticas formatadase inseridas no Cadastro Municipal de Turismo.

ELABORAÇÃODO PLANO PUBLICITÁRIO

2.5.15 - Com base na proposta de posicionamentodo destino turístico deveráser elaboradoo plano publicitário anual
para divulgaçãodas atividadesturísticas nos centros emissores de turistas, para divulgaçãoinstitucional do destino
turístico junto a turistas, investidorese poderpúblico e para divulgaçãointerna das ações de desenvolvimento  turístico
junto a populaçãoe agentes do turismo local.

2.5.15.1 - Produto:

(37) Plano publicitário 2018
(38) Plano publicitário 2019

EXECUÇÃODO PLANO PUBLICITÁRIO

2.5.16 - Executar as ações constantes no plano publicitário anual com base no orçamento da contratante definidopara
este fim.

2.5.16.1 - Produto:

(39) Relatóriodescritivo fotográficode execução do Plano Publicitário 2018
(40) Relatóriodescritivo fotográficode execução do Plano Publicitário 2019 (Parcial)

ELABORAÇÃODO MANUALDE SINALIZAÇÃOTURÍSTICA
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2.5.17 - O Manual de Sinalização Turística reuniráas regras e informações técnicas para o aperfeiçoamentoe
padronizaçãoda sinalização turística municipal. O Manual deverácuidar de uma sinalização integradacom placas de
sinalização descritiva, de orientação e indicativas e de um projeto de orientação de tráfego turístico baseado no
zoneamento turístico local. Deverátrazer detalhamentodas placas, observando-sea padronização,cores e formas,
dimensões, reflexãoe iluminação, materiais das placas, fixação e suportes, manutençãoe conservação,tipos de
placas, critérios de diagramaçãoe dimensionamento.

2.5.17.1 - OBSERVAÇÃO: Deverálevarem consideraçãoa identidadevisual do Município no momento de formularos
desenhos técnicos das placas.

2.5.17.2 - Produto:

(41) Manual de sinalização turística municipal

ELABORAÇÃODO PROJETOEXECUTIVODE SINALIZAÇÃOTURÍSTICA

2.5.18 - Nessa fase deveráser elaboradoo projeto executivode sinalização turística do município que deverácontemplar
todas as vias de interesse turístico, urbanas e rurais, para veículose pedestres conformeespecificações abaixo e
levandoem consideraçãoo proposto pelo Manual de Sinalização Turística Municipal.

2.5.18.1 - ETAPA 1: Contextualização- Identificaçãodas Vias de Interesse Turístico e Pontos de Interesse Turístico
conformeconsta no Cadastro Municipal de Turismo.

2.5.18.2 - ETAPA 2: Plano Funcional - Plantas baixas, podendoser em forma de croqui esquemático, em escala gráfica
compatívelà perfeitacompreensãoe implementaçãodo projeto, onde conste:

2.5.18.2.1 - Análise da sinalização turística existente, seu contexto atual e possíveis informaçõesde revitalizaçãodas
placas existentes;

2.5.18.2.2 - Sinalização proposta, contemplandoo projeto preliminar: continuidadedas mensagens; compatibilização
com o Manual de Sinalização Turística;

2.5.18.2.3 - Colocação das placas, prevendoos critérios de posicionamento, definiçãode suportes e estaqueamento.

2.5.18.3 - ETAPA 3: Projeto Executivo de Sinalização Turística-Mapeamento,em escala gráfica compatívelà perfeita
compreensãoe implementaçãodo projeto, contendo:

2.5.18.3.1 - Localização da sinalização turística em cada Área Turística;

2.5.18.3.2 - Plano Funcional - sinalização turística (hierarquização).

2.5.18.4 - Diagramaçãoda sinalização proposta:

2.5.18.4.1 - Detalhamentosgráficos

2.5.18.4.2 - Placas e/ou pórticos e/ou bandeiras

2.5.18.4.3 - Dimensão

2.5.18.4.4 - Locação: km, Lado (LE ou LD)

2.5.18.4.5 - Númerode suportes

2.5.18.4.6 - Cor (Código)

2.5.18.5 - Produto:

(42) Projeto executivode sinalização turística;

ELABORAÇÃOE EXECUÇÃODO PROJETOCONEXÃOLOCAL

2.5.19 - O projeto conexão local se consiste na seleção, capacitação e concessão de permissão (pelo poder público)
para que guias turísticos ofereçamcama, café e atividadesegmentadapara turistas.
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2.5.19.1 - Produto:

(43) 20 conexões locais

ELABORAÇÃODO PROJETODE MELHORIADAS VIAS DE INTERESSETURÍSTICO

2.5.20 - Trata-seda elaboraçãode um projeto básico de intervençõesfísicas para melhoria dos acessos aos pontos de
interesse turísticos do município. O projeto deveráenglobara identificação dos pontos críticos de circulação, propostas
para melhoria da atratividadepaisagística, pontos que necessitam a instalação de algum mobiliário para facilitar a
circulação como, por exemplo, mata burros, cercas, passarelas, etc.

2.5.20.1 -Produto:

(44) Documento: Projeto básico de melhoria das vias de interesse turístico - Fase I (2018)
(45) Documento: Projeto básico de melhoria das vias de interesse turístico - Fase II (2019/1)

ELABORAÇÃOPROJETODE MELHORIADOS PONTOS DE INTERESSETURÍSTICO PÚBLICO

2.5.21 - Trata-seda elaboraçãode um projeto básico de intervençõesfísicas para melhoria dos pontos de interesse
turístico públicos. O projeto deveráenglobarpropostas como a construção de mirantes, reformade atrativosculturais,
criação de infraestrutura,etc.

2.5.21.1 - Produto:

(46) Documento: Projeto básico de melhoria dos pontos de interesse turístico - Fase I (2018)
(47) Documento: Projeto básico de melhoria dos pontos de interesse turístico - Fase II (2019/1)

ELABORAÇÃODO PROJETOCIDADELINDA

2.5.22 - Trata-seda elaboraçãode um projeto básico para estimular a secretaria de obras a elaborarprojetos executivos
para tornar a cidade mais bonita para os munícipes e turistas.

2.5.22.1 - Produto:

(48) Documento: Projeto básico CidadeLinda

ELABORAÇÃODO PROJETOSELO VERDEAZUL

2.5.23 - Trata-seda elaboraçãode um projeto básico para estimular a secretaria de meio ambiente no desenvolvimento
de ações junto aos agentes do turismo local para conservaçãodo meio ambiente.

2.5.23.1 - Produto:

(49) Documento: Projeto básico Selo Verde Azul.

APROVAÇÃODOS PRODUTOS

2.5.24 - Após a entregade cada um dos produtos, o fiscal do contrato terá o prazo de 5 dias para, sob o aspecto formal,
aprová-loou não.

2.5.24.1 - Caso o produto não seja aprovado,serão indicados os pontos a serem esclarecidos ou complementados,
remetendo-seo processo à contratada para que providencieas alterações no prazo máximo de 5 dias corridos a partir do
recebimento.

2.5.24.2 - Os produtos (parecerese relatórios)deverãoser entreguesem 02 (duas) vias impressas e 01 (uma) via digital
gravadaem DVD com arquivosem formatoeditávele não editável.

3 - EXIGÊNCIASTÉCNICASPARA PRESTAÇÃODOS SERVIÇOS:

3.1 - Para que as empresas tenham condição de se habilitaremtecnicamente para prestar os serviços especializados,
deverãodispor e apresentarno momento oportuno:

3.1.1 - Registro/Certidãode inscrição da empresa e do(s) responsável(eis)técnico(s) no ConselhoRegionalde
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Engenhariae Agronomia- CREA ou CAU/BR nos termos dos arts. 59 e 60 da Lei Federalnº 5.194/1966visto que a
empresa deveráemitir Anotação de ResponsabilidadeTécnica - ART para elaboraçãode Plano Diretor de Turismoe
Projeto Executivo de Sinalização Turística.

3.1.2 - ComprovaçãoTÉCNICO-OPERACIONALatravésda apresentaçãode pelo menos 01 (um) atestado de capacidade
técnica, fornecidopor pessoas jurídicas de direito público ou privado,que comproveque tenha executado ou estar
executando atividadescompatíveise/ou similares com o objeto da licitação.

3.1.3 - ComprovaçãoTÉCNICO-PROFISSIONALde que a empresa tenha profissionaiscom ensino superiorpara cada área
das atividadesdescritas acima e que tais comprovaçõessejam profissionais com apresentaçãode cópias de contratos
ou certidões/declaraçõesfirmadas por pessoa jurídica de direito público ou privado,de modo a atender as exigências
deste tópico. Tais profissionais devempertencerao quadrode empregadosda empresa licitante ou serem contratados
para atividadescorrelatas. Porém a comprovaçãopara efeito de habilitação no processo licitatório se dará no momento
da análise e julgamentoda documentação.

3.1.4 - A empresa licitante deverádispor de profissionais nas seguintes áreas de atuação e com formaçãoacadêmica
compatívelcom os serviços que serão executados, sejam eles do quadrode empregadosou contratados
particularmente,porém para efeito de habilitação será exigido:

3.1.4.1 - Turismólogo/Bacharel em Turismo que se responsabilizarápelo Plano Diretor de Turismo;

3.1.4.2 - Engenheiro Civil ou Arquiteto que será o responsáveltécnico pelos serviços de engenhariae pela anotação
de responsabilidadetécnica a que se refereo Art. 1º da Lei Federalnº. 6.496/77;

3.1.4.3 - Profissionalem Engenharia de Software para se responsabilizartecnicamente pela construção do portal
turístico e implementaçãodo Softwarede Gestão do Sistema de InformaçõesTurísticas;

3.1.4.4 - Advogado para se responsabilizartecnicamente pelo Projeto de Lei da Política Municipal de Turismo e
resoluções normativasa serem criadas junto ao COMTUR;

3.1.4.5 - Parcelas de maior relevância do projeto:

3.1.4.5.1 - Serviços de elaboraçãode plano estratégico turístico municipal;

3.1.4.5.2 - Serviços de criação implementaçãoe gestão de Sistema de InformaçõesTurísticas;

3.1.4.5.3 - Serviços de elaboraçãode projeto executivode sinalização turística;

3.1.4.5.4 - Serviços de roteirização turística.

4 - DO CALENDÁRIODA EXECUÇÃODOS SERVIÇOS E DA GARANTIA

4.1 - A empresa licitante e vencedorado certame, após assinatura do contrato administrativo,deverágarantir que o
contrato será executado no prazo determinadode 24 (vintee quatro) meses, de modo a respeitar os prazos
intermediáriosestipulados no calendárioconstante do mapa que integra este item como se aqui estivesse transcrito.

4.2 - A empresa licitante e vencedorado certame deverágarantir que dará todo o suporte técnico especializado e
jurídico pelo períodode 6 (seis) meses, a contar do recebimentodefinitivodos serviços, de modo que todos os objetivos
da contratação sejam alcançados.

5 - DA PRESTAÇÃODOS SERVIÇOS

5.1 - ELABORARPLANO DE TRABALHO

5.1.1 - Realizadas reuniões com a equipe técnica do Município CONTRATANTEe visitas técnicas para levantar e
analisar informaçõesrecebidas, além do cronogramageral e da logística referenteà forma como os trabalhos serão
operacionalizados.

5.1.2 - Geração dos seguintesdocumentos:plano de trabalhoe cronogramade execução

5.2 - CONSTITUIRCOMISSÃO DO PLANO DE TURISMO

5.2.1 - Auxiliar o ConselhoMunicipal de Turismo - COMTURque atuará na elaboraçãoparticipativado Plano Diretor de
TurismoMunicipal.
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5.2.2 - Criação da Comissão do Plano Diretor de Turismo instituída (Resolução)

5.3 - ELABORARINVENTÁRIODA OFERTATURÍSTICA

5.3.1 - Estudo para o planejamentoe integração multidisciplinar das políticas locais. Levantamentode informações
turísticas e complementarespara a construção de um pensamentoestratégico sobre o que se pretendeem relação aos
objetivospropostos.

5.3.2 - Levantar,identificar e registrar os atrativos, serviços e equipamentosturísticos, as estruturas de apoio ao turista,
as instâncias de gestão e outras condições gerais que possam viabilizara atividadeturística, para que se planeje e
gerencie adequadamenteo processo de desenvolvimento.

5.3.3- Este trabalho se desenvolverápor meio de visitas técnicas com coleta de informaçõespara georeferenciar
e indicar:

5.3.3.1 Módulo A - Infraestruturade apoio ao turismo;

5.3.3.2 - Módulo B - Serviços e equipamentosturísticos;

5.3.3.3 Módulo C- Atrativos turísticos;

5.3.3.4- Geração dos seguintes documentos: Inventárioda oferta turística 2017 e oferta turística 2018.

5.4 - ELABORARESTUDODE DEMANDA

5.4.1 - Mensurare identificar o perfil do visitante do Município de Itamonte.

5.4.2 - Geração dos seguintes documentos: Estudo de demanda- Ano 2017 e Ano de 2018.

5.5 - ELABORARO DIAGNÓSTICODA ATIVIDADETURÍSTICA

5.5.1 - Fazer diagnóstico da situação atual do Turismodo Município apresentandoparâmetrosda oferta e demanda,para
busca respondera seguinte pergunta:onde estamos?Fazer um estudo exploratóriosobre a localidade pesquisada.

5.5.2 - Etapa dos serviços que deveráser combinada com atividadesque permitam o desenho do cenário turístico
municipal com: - Análises críticas da oferta e da demandaturística; da estrutura de gestão da atividade turística; da
organizaçãoterritorial da atividadeturística; das entrevistasrealizadas com agentes do turismo; dos dados coletados no
Seminário de Análise SWOT.

5.5.3- Geração do seguinte documento: Diagnóstico da AtividadeTurística 2017

5.6 -ELABORARO PROGNÓSTICODA ATIVIDADETURÍSTICA

5.6 - Previsãodo desenvolvimentonatural do Turismo na destinação turística, levandoem conta a não existência de
intervençãoplanejada,observandoas previsõeseconômicas referentesàs regiões das quais os turistas desta localidade
têm sua origem e das previsõesde desenvolvimentode produtos turísticos concorrentes semelhantes e que atendam ao
público em questão. O Documento ainda devecontar com a proposta de posicionamentodo município com no mínimo
as seguintes propostas: Meta de posicionamento; Perfil do visitante desejado; Atividadesprincipais; Atividades
complementares.

5.6.1 - Geração do seguinte documento: Prognóstico da AtividadeTurística

5.7 -ELABORARA POLÍCIA DE TURISMO
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5.7.1 - Criar a Política Municipal de Turismo. A Política Municipal de Turismo ancoradonos princípios da
sustentabilidadesocioeconômica, cultural, ambiental e político-institucional.

5.7.2 - Criar um documento intitulado Plano Diretor de Turismo 2017-2020onde as ações nesse espaço de tempo sejam
apresentadasde forma a munir os agentes do turismo de informaçõessobre o desenvolvimentodo turismo para os
próximos anos.

5.7.3-Geração do seguinte documento: Política Municipal de Turismo (lei) Plano Diretor de Turismo diagramado

5.8 - REGULAMENTARATIVIDADETURÍSTICA MUNICIPAL

5.8.1 - Elaboraçãodos textos das resoluções e decretos que regulamentarãoparte da Política Municipal de Turismo.

5.8.2- Geraçãodo seguinte documento: Regulamentos: Categorizaçãoda atividadeturística (Ofertae demanda); Critérios
para o zoneamento turístico; Exigências mínimas para o Cadastro Municipal de Turismo; Critérios para uso da marca
turística municipal; Critérios para participação na publicidade institucional; Critérios para confecção, instalação e uso
do mobiliário urbanoreferentea sinalização turística pública e privada;Decreto para 2018 ano do turismo em Itamonte.

5.9 - CRIARO SISTEMA DE INFORMAÇÕESTURÍSTICA

5.9.1 - Criar um Sistema de InformaçõesTurísticas Municipal com os seguintes módulos: Cadastro Municipal de
Turismo; Observatóriodo Turismo; E Portal Turístico.

5.9.2 - Geração dos seguintes documentos: Instrução normativa- Cadastro Municipal de Turismo

Instrução normativa- Observatóriodo Turismo; Portal turístico.

5.10 - IMPLEMENTAÇÃODO SOFTWAREDE GESTÃOTURÍSTICA

5.10.1 - Criar e fornecerum Softwarecapaz de integraros três módulos do Sistema de informaçõesTurísticas (Cadastro,
Observatórioe Portal). Este softwaredeveráser acessado via browserpor todos os agentes turísticos com o objetivode
inserir informaçõessobre a ofertae demandaturística. Um usuário com poderde administradordeveráser criado para acesso
aos relatórios geradospelo observatóriodo turismo, devendoainda fazer a ligação do Cadastro com o Portal turístico.

5.10.2 - Geração dos seguintes documentos:Plataformaonline para cadastro de informaçõessobre a oferta e
demandaturística; Conjuntode relatórios geradospelo observatóriodo turismo para análise do comportamentoda oferta
de demandaturística; Portal Turístico integradocom o banco de dados do cadastro Municipal de Turismo;

5.10.3 - O Softwarecriado deverádispor de licença de gestão para um períodode 6 (seis) meses após a finalização do
contrato com o recebimentodefinitivoda prestação dos serviços.

5.11 - GESTÃODO SISTEMA DE INFORMAÇÕESTURÍSTICAS

5.11.1 - Fazer a gestão do Sistema de InformaçõesTurísticas Municipal nos primeiros 6 (seis) meses. Coletar e alimentar
o Cadastro Municipal de Turismo com informaçõessobre a oferta turística pública municipal; convidare capacitar os
agentes do turismo privadosa participar do Cadastro Municipal de Turismo; gerir e emitir relatórios do Observatóriodo
Turismo; dar manutençãono Portal Turístico e nos pontos de informaçõesturísticas que fizerem parte do Sistema de
InformaçõesTurísticas Municipal.

5.11.2 - Geração dos seguintes relatórios: sobre o comportamentoda oferta turística 2017/2018;sobre o comportamento
da demandaturística 2017/2018;de oportunidadede negócios 2018; de oportunidadede negócios 2019; Anuário
turístico 2017; Anuário turístico 2018.

5.12 - EXECUÇÃODO PROJETOPRÓ-COMTUR

5.12.1 - Fortalecer o COMTURpor meio de reformulaçãoda diretoria e regimento interno. Criação das comissões de
trabalhoe capacitação dos diretores quanto ao desenvolvimentodas sessões e formalizaçãodas resoluções, portarias e
atas.

5.12.2 - Geração dos seguintes documentos: Regimento interno do COMTUR;Relatóriodescritivo fotográficodas oficinas
de capacitação da diretoriado COMTUR;Comissão de eventos(Portaria COMTUR).
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5.13 - CRIAÇÃODA MARCATURÍSTICA MUNICIPAL

5.13.1 - Elaboraçãoda Política Municipal de Turismo, criando a marca turística municipal.

5.13.2 - Geração do documento: Manual da marca turística municipal com logomarca, identidadevisual e sugestões de
aplicação em materiais de escritório, e-book de atividadesturísticas, portal turístico (site) e sinalização turística.

5.14 - EXECUÇÃODO PROJETODE ROTEIRIZAÇÃOTURÍSTICA

5.14.1 - Realizadas oficinas de criação de atividadesturísticas junto aos agentes turísticos municipais além da criação
de alguns roteiros turísticos autoguiados.

5.14.2 - ETAPA 1: A empresa contratada fará o inventáriodos roteiros e atividadesjá comercializadas e potencialmente
comercializáveis.Depois de realizado o inventárioa equipe técnica do município apontará,por meio de seleção, os
roteiros e atividadesque serão contemplados.

5.14.3 - ETAPA 2: Produção das peças básicas: A empresa contratada, por meio de oficinas, auxiliará os agentes do
turismo na elaboraçãodas peças básicas que deverãoser inseridas no Cadastro Municipal de Turismo como por
exemplo, fotos, textos, informaçõestécnicas, preços, etc.

5.14.4-Geraçãodos seguintes documentos: relatório fotográficocom o mínimo 5 (cinco) oficinas de criação de atividades
turísticas; 50 atividadesturísticas formatadase inseridas no Cadastro Municipal de Turismo; Mapa temático do roteiro;
Plano altimétrico do roteiro: Altitude e quilometragem;Texto com 400 caracteres que resuma cada roteiro; Texto com
200 caracteres que resuma cada atrativo;Texto de 1000 caracteres que resuma o destino de aventura; Relato com
10.000 caracteres que tem como objetivoa publicação em revistas que conte, com olhos de turista a experiêncianos
roteiros de aventura;

5.14.5 - Todos as peças básicas deverãoser apresentadasde modo adequadoa sua perfeitacompreensão,por meio de
CD-Rom.As fotos deverãoter resolução mínima de 600 DPI. Os textos deverãoser apresentadosem documento Word,
em português.

5.15 - ELABORAÇÃODO PLANO PUBLICITÁRIO

5.15.1 - Elaboraro plano publicitário anual para divulgaçãodas atividadesturísticas nos centros emissores de turistas,
para divulgaçãoinstitucional do destino turístico junto a turistas, investidorese poder público e para divulgaçãointerna
das ações de desenvolvimentoturístico junto a populaçãoe agentes do turismo local.

5.15.2- Geração dos seguintes documentos: Plano Publicitário 2018 e para 2019

5.16 - EXECUÇÃODO PLANO PUBLICITÁRIO

5.16.1 - Executar as ações constantes no plano publicitário anual com base no orçamento municipal do Município de
Itamonte definidopara este fim.

5.16.2 - Geração dos seguintes relatórios: descritivo fotográficode execução do Plano Publicitário 2018; descritivo
fotográficode execução do Plano Publicitário 2019 (Parcial)

5.17 - ELABORAÇÃODO MANUALDE SINALIZAÇÃOTURÍSTICA

5.17.1 - O Manual deverácuidar de uma sinalização integradacom placas de sinalização descritiva, de orientaçãoe
indicativas e de um projeto de orientação de tráfego turístico baseado no zoneamento turístico local. Deverátrazer
detalhamentodas placas, observando-sea padronização,cores e formas, dimensões, reflexãoe iluminação, materiais das
placas, fixação e suportes, manutençãoe conservação,tipos de placas, critérios de diagramaçãoe dimensionamento.

5.17.2 - Geração do Manual de Sinalização Turística Municipal.

5.18 - ELABORAÇÃODO PROJETOEXECUTIVODE SINALIZAÇÃOTURÍSTICA

5.18.1 - Elaboraro projeto executivode sinalização turística do Município que deverácontemplar todas as vias de
interesse turístico, urbanase rurais, para veículose pedestres conformeespecificações abaixo e levandoem
consideraçãoo proposto pelo Manual de Sinalização Turística Municipal.
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5.18.2 - ETAPA 1: Contextualização- Identificaçãodas Vias de Interesse Turístico e Pontos de Interesse Turístico
conformeconsta no Cadastro Municipal de Turismo.

5.18.3 - ETAPA 2: Plano Funcional - Plantas baixas, podendoser em forma de croqui esquemático, em escala gráfica
compatívelà perfeitacompreensãoe implementaçãodo projeto;

5.18.4 - ETAPA 3: Projeto Executivo de Sinalização Turística-Mapeamento,em escala gráfica compatívelà perfeita
compreensãoe implementaçãodo projeto;

5.18.5 - Geração do Projeto Executivo de Sinalização Turística.

5.19 - ELABORAÇÃOE EXECUÇÃODO PROJETOCONEXÃOLOCAL

5.19.1 - O projeto conexão local se consiste na seleção, capacitação e concessão de permissão (pelo poder público)
para que guias turísticos ofereçamcama, café e atividadesegmentadapara turistas.

5.19.2 - Geração de documentos com 20 (vinte)conexões locais.

5.20 - ELABORAÇÃODO PROJETODE MELHORIADAS VIAS DE INTERESSETURÍSTICO

5.20.1 - Elaboraçãode um projeto básico de intervençõesfísicas para melhoria dos acessos aos pontos de interesse
turísticos do município. O projeto deveráenglobara identificação dos pontos críticos de circulação, propostas para
melhoria da atratividadepaisagística, pontos que necessitam a instalação de algum mobiliário para facilitar a circulação
como, por exemplo, mata burros, cercas, passarelas, etc.

5.20.2 - Geração dos seguintes documentos: Projeto básico de melhoria das vias de interesse turístico - Fase 1 para
2018 e Fase 2 para 2019.

5.21 - ELABORAÇÃOPROJETODE MELHORIADOS PONTOS DE INTERESSETURÍSTICO PÚBLICO

5.21.1 - Elaboraçãode um projeto básico de intervençõesfísicas para melhoria dos pontos de interesse turístico
públicos. O projeto deveráenglobarpropostas como a construção de mirantes, reformade atrativosculturais, criação de
infraestrutura,etc.

5.21.2 - Geração dos seguintes documentos: Projeto básico de melhoria dos pontos de interesse turístico - Fase I
(2018);Projeto básico de melhoria dos pontos de interesse turístico - Fase II (2019/1)

5.22 - ELABORAÇÃODO PROJETOCIDADELINDA

5.22.1 - Elaboraçãode um projeto básico para estimular a secretaria de obras a elaborarprojetos executivos para tornar
a cidade mais bonita para os munícipes e turistas.

5.22.2 - Geração do seguinte documentos: Projeto básico CidadeLinda.

5.23 - ELABORAÇÃODO PROJETOSELO VERDEAZUL

5.23.1 - Elaboraçãode um projeto básico para estimular a secretaria de meio ambiente no desenvolvimento  de ações
junto aos agentes do turismo local para conservaçãodo meio ambiente.

5.23.2 - Geração do documento: Projeto básico Selo Verde Azul.

5.24 - APROVAÇÃODOS PRODUTOS

5.24.1 - Após a entregade cada um dos produtos acima elencados, o fiscal do contrato terá o prazo de 15 (quinze)dias
para, sob o aspecto formal, aprová-loou não.

5.24.2 - Caso algum produtonão seja aprovado,serão indicados os pontos a serem esclarecidos ou complementados,
remetendo-seo processo à empresa vencedorado certame para que providencieas alterações no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis a partir do recebimento.

5.24.3 - Todos os documentos (pareceres, relatórios, etc.) deverãoser entreguesem 02 (duas) vias impressas e 01
(uma) via digital gravadaem DVD com arquivosem formatoeditávele não editável.
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5.25 - RESPONSABILIDADEDOS PROJETOS

5.25.1 - A empresa licitante vencedorado certame deveráprovidenciarjunto aos órgãos de controle para aprovaçãodos
projetos acima referidos (ART CREA/MG ou RTT CAU/BR) e que integram a prestação dos serviços constantes da
descrição do objeto.

6 - DO PRAZOPARA EXECUTARO OBJETO

6.1 - A licitante adjudicadaterá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimentoda convocaçãopara
assinar o contrato de prestação de serviços técnicos especializados.

6.2 - O prazo de execução do contrato administrativoserá 24 (vintee quatro)meses a contar da sua assinatura, de
modo a atendero cronogramaestipulado apara sua execução.

6.3 - A licitante adjudicadadeverádar todo suporte jurídico e técnico por períodode 6 (seis) meses após o encerramento
do contrato, de modo que a Administração possa ter condições de dar continuidadecom a execução de tudo o que foi
planejadopara a área do turismo local.

7 - DA JUSTIFICATIVA

7.1 - No contexto que se pretendeimplantar e executar os objetivospropostos em prazo de até dois anos, passa-se a
expor e justificar a pretensãoadministrativa,expondo como a seguir:

7.1.1 - O turismo é uma atividadepolissêmica que envolverelações desenvolvidasem um determinadoespaço, o qual é
composto por uma paisagem aliada a processos e atributos diferenciadosdo cotidiano do turista, em um determinado
períodode tempo, amparadapor uma série de aparatos estruturais, econômicos e sociais.

7.1.2 - Nesse contexto, as atividadesdeste componente se concentrarãonos investimentos relacionadoscom o
planejamento,a recuperaçãoe a valorizaçãodos atrativos turísticos públicos necessários para promover,consolidar e/ou
melhorara competitividadedos destinos em modalidadesou tipos específicos de turismo.

7.1.3 - O componente também integraráas ações destinadas a alinhar os investimentosprivadosem segmentos ou
nichos estratégicos, bem como aquelas destinadas a melhorara competitividadedos empresários turísticos, por meio do
aprimoramentoda organizaçãosetorial, da qualidadedos serviços e do acesso a fatores produtivos.

7.1.4 - Conceitualmente,o produto turístico relaciona-sediretamentecom a motivaçãoem viajara um destino. Tem
como base os atrativosnaturais e culturais, tangíveisou intangíveisque originam o deslocamento do turista a um espaço
geográficodeterminado,e inclui os equipamentose serviços necessários para satisfazer a motivaçãoda viageme
possibilitar o consumo turístico. Os produtos turísticos definema distinção e o caráter do destino. Por isso, é importante
desenvolveruma estratégia coerente onde se priorizam os produtos que melhor consolidem com maior eficiência a imagem
de cada destino, gerandomaior rentabilidadea curto, médio e longo prazo.

8 - DO PROCEDIMENTOPRESENCIALDA LICITAÇÃO

8.1 - O procedimentodesta licitação se dará pela modalidadede TOMADA DE PREÇOS, dada as peculiaridadesda
execução do objeto, de modo que as licitantes interessadas em contratar a execução do objeto possam ser avaliadas
tecnicamente no momento oportuno, tendo em vista tratar-se de serviço técnico que necessita de especialidadepara que
os objetivosda contratação sejam alcançados.

8.2 - Na modalidadede Tomadade Preços, as empresas interessadas na participação deverãose cadastrar junto ao
Departamentode Compras e Licitações da PrefeituraMunicipal, conformedispõe o §2º, do art. 22 da Lei nº 8.666/93 e
posteriores alterações, isto é, até o terceiro dia útil anterior à data marcada para o recebimentodos envelopescom a
documentaçãoe propostas, já determinadapara o dia 06/09/2017, às 13,30h (treze horas e trinta minutos).

8.2.1 - Os documentos que serão exigidos para o cadastramentosão os mesmos que estão listados no Anexo II para
habilitação das licitantes.

8.3 - As empresas interessadas na contratação poderãofazer VISITA TÉCNICA,ainda que não obrigatória, para
conhecer a realidadedas condições do Município de Itamonte, cujas datas e horários já ficam definidos: 28, 29 e 30 de
agosto de 2017, com início às 9h (nove horas).

8.3.1 - As empresas interessadas deverãose apresentarna Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, após
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agendamentopelo endereçoeletrônico turismo@itamonte.mg.gov.br<mailto:turismo@itamonte.mg.gov.br>ou pelo
telefone: (35) 3363.3010com Marilene Romanelli ou RafaelOrdine.

8.2 - A realização desta licitação pela modalidadede TOMADA DE PREÇOS não ficará prejudicadaem sua publicidade
e o seu respectivoalcance, pois o edital será publicado no jornal MINAS GERAIS, em jornal de circulação regionale no
site da PrefeituraMunicipal.

8.2.1 - As empresas que ofereceramcotação de preços receberãoo texto integral deste edital.

Requisição: 0117/001

Dotações:03.01.23.695.354.2026.3.3.90.39

Item Especificação Unidade Quantidade Valor máximo

Contratação de empresa especializada para criar,elaborar, incre-
mentar ações anteriores e assessorar a entrada de funcionamento 
do plano de Política Municipal de Turismo, conforme detalhamento 
do Anexo I e que integra esta especificação independentemente de 
transcrição e que será objeto de fiscalização durante a execução 
contratual para efeito de medições para pagamento. 

1
MENSAL 24 R$ 7.019,44

Valor máximo total R$ 168.466,56

Forma de execução:

2.5.1 - ELABORARPLANO DE TRABALHO

2.5.1.1 - A CONTRATADAdeverá realizar reuniões com a equipe técnica do Município CONTRATANTE  e visitas
técnicas para levantare analisar informaçõesrecebidas, além do cronogramageral e da logística referenteà forma
como os trabalhos serão operacionalizados.

2.5.1.2- Geração dos seguintesdocumentos:plano de trabalhoe cronogramade execução

2.5.2 - CONSTITUIRCOMISSÃO DO PLANO DE TURISMO

2.5.2.1 - A CONTRATADAdeveráauxiliar o ConselhoMunicipal de Turismo- COMTUR que atuará na elaboração
participativado Plano Diretor de TurismoMunicipal.

2.5.2.2 - Criação da Comissão do Plano Diretor de Turismo instituída (Resolução)

2.5.3 - ELABORARINVENTÁRIODA OFERTATURÍSTICA

2.5.3.1 - Estudo para o planejamentoe integraçãomultidisciplinar das políticas locais. Levantamentode informações
turísticas e complementarespara a construção de um pensamentoestratégico sobre o que se pretendeem relação
aos objetivospropostos.

2.5.3.2 - A CONTRATADAdeverálevantar,identificar e registrar os atrativos, serviços e equipamentosturísticos, as
estruturas de apoio ao turista, as instâncias de gestão e outras condições gerais que possam viabilizara atividade
turística, para que se planeje e gerencie adequadamenteo processo de desenvolvimento.

2.5.3.3- Este trabalho se desenvolverápor meio de visitas técnicas com coleta de informaçõespara georeferenciar
e indicar:

2.5.3.3.1-Módulo A - Infraestruturade apoio ao turismo;

2.5.3.3.2-MóduloB - Serviços e equipamentosturísticos;

2.5.3.3.3-MóduloC- Atrativos turísticos;

2.5.3.4-Geração dos seguintes documentos: Inventárioda oferta turística 2017 e oferta turística 2018.
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2.5.4-ELABORARESTUDODE DEMANDA

2.5.4.1- A CONTRATADAdeverámensurare identificar o perfil do visitante do Município de Itamonte.

2.5.4.2- Geração dos seguintes documentos: Estudo de demanda- Ano 2017 e Ano de 2018.

2.5.5- ELABORARO DIAGNÓSTICODA ATIVIDADETURÍSTICA

2.5.5.1 - A CONTRATADAdeveráfazer diagnóstico da situação atual do Turismo do Município apresentando
parâmetrosda oferta e demanda,para busca respondera seguinte pergunta:onde estamos?Fazer um estudo
exploratóriosobre a localidade pesquisada.

2.5.5.2- Etapa dos serviços que deveráser combinada com atividadesque permitam o desenho do cenário turístico
municipal com: - Análises críticas da oferta e da demandaturística; da estrutura de gestão da atividadeturística; da
organizaçãoterritorial da atividadeturística; das entrevistasrealizadas com agentes do turismo; dos dados coletados
no Seminário de Análise SWOT.

2.5.5.3- Geração do seguinte documento: Diagnóstico da AtividadeTurística 2017

2.5.6 -ELABORARO PROGNÓSTICODA ATIVIDADETURÍSTICA

2.5.6.1 - A CONTRATADAdeveráfazer a previsãodo desenvolvimentonatural do Turismo na destinação turística,
levandoem conta a não existência de intervençãoplanejada,observandoas previsõeseconômicas referentesàs regiões
das quais os turistas desta localidade têm sua origem e das previsõesde desenvolvimentode produtos turísticos
concorrentes semelhantes e que atendam ao público em questão. O Documento ainda devecontar com a proposta
de posicionamentodo município com no mínimo as seguintes propostas: Meta de posicionamento; Perfil do visitante
desejado; Atividadesprincipais; Atividadescomplementares.

2.5.6.2 - Geração do seguinte documento: Prognóstico da AtividadeTurística

2.5.7 -ELABORARA POLÍCIA DE TURISMO

5.7.1 - A CONTRATADAdeverácriar a Política Municipal de Turismo. A Política Municipal de Turismo ancoradonos
princípios da sustentabilidadesocioeconômica, cultural, ambiental e político-institucional.

2.5.7.2 - A CONTRATADAdeverácriar um documento intitulado Plano Diretor de Turismo 2017-2020onde as ações
nesse espaço de tempo sejam apresentadasde forma a munir os agentes do turismo de informaçõessobre o
desenvolvimentodo turismo para os próximos anos.

2.5.7.3-Geração do seguinte documento: Política Municipal de Turismo (lei) Plano Diretor de Turismo diagramado

2.5.8 - REGULAMENTARATIVIDADETURÍSTICA MUNICIPAL

2.5.8.1 - A CONTRATADAdeveráelaboraros textos das resoluções e decretos que regulamentarãoparte da Política
Municipal de Turismo.

2.5.8.2- Geração do seguinte documento: Regulamentos: Categorizaçãoda atividadeturística (Ofertae demanda);
Critérios para o zoneamento turístico; Exigências mínimas para o Cadastro Municipal de Turismo; Critérios para uso
da marca turística municipal; Critérios para participaçãona publicidadeinstitucional; Critérios para confecção, instalação
e uso do mobiliário urbanoreferentea sinalização turística pública e privada;Decreto para 2018 ano do turismo em
Itamonte.

2.5.9 - CRIARO SISTEMA DE INFORMAÇÕESTURÍSTICA

2.5.9.1 - A CONTRATADAdeverácriar um Sistema de InformaçõesTurísticas Municipal com os seguintes módulos:
Cadastro Municipal de Turismo; Observatóriodo Turismo; E Portal Turístico.

2.5.9.2-Geração dos seguintes documentos: Instrução normativa- Cadastro Municipal de Turismo
Instrução normativa- Observatóriodo Turismo; Portal turístico.

2.5.10 - IMPLEMENTAÇÃODO SOFTWAREDE GESTÃOTURÍSTICA

5.10.1 - A CONTRATADAdeverácriar e fornecerum Softwarecapaz de integraros três módulos do Sistema de
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informaçõesTurísticas (Cadastro,Observatórioe Portal). Este softwaredeveráser acessado via browserpor todos os
agentes turísticos com o objetivode inserir informaçõessobre a ofertae demandaturística. Um usuário com poder de
administradordeveráser criado para acesso aos relatórios geradospelo observatóriodo turismo, devendoainda fazer
a ligação do Cadastro com o Portal turístico.

2.5.10.2 - Geração dos seguintesdocumentos:Plataformaonline para cadastro de informaçõessobre a oferta e
demandaturística; Conjuntode relatórios geradospelo observatóriodo turismo para análise do comportamentoda
oferta de demandaturística; Portal Turístico integradocom o banco de dados do cadastro Municipal de Turismo;

2.5.10.3 - O Softwarecriado deverádispor de licença de gestão para um períodode 6 (seis) meses após a finalização
do contrato com o recebimentodefinitivoda prestação dos serviços.

2.5.11 - GESTÃODO SISTEMA DE INFORMAÇÕESTURÍSTICAS

2.5.11.1 - A CONTRATADAdeveráfazer a gestão do Sistema de InformaçõesTurísticas Municipal nos primeiros 6
(seis) meses. Coletar e alimentar o Cadastro Municipal de Turismo com informaçõessobre a oferta turística pública
municipal; convidare capacitar os agentes do turismo privadosa participar do Cadastro Municipal de Turismo; gerir e
emitir relatórios do Observatóriodo Turismo; dar manutençãono Portal Turísticoe nos pontos de informações turísticas
que fizerem parte do Sistema de InformaçõesTurísticas Municipal.

2.5.11.2 - Geração dos seguintes relatórios: sobre o comportamentoda oferta turística 2017/2018;sobre o
comportamentoda demandaturística 2017/2018;de oportunidadede negócios 2018; de oportunidadede negócios
2019; Anuário turístico 2017; Anuário turístico 2018.

2.5.12 - EXECUÇÃODO PROJETOPRÓ-COMTUR

2.5.12.1 - A CONTRATADAdeveráfortalecero COMTURpor meio de reformulaçãoda diretoriae regimento interno.
Criação das comissões de trabalhoe capacitação dos diretores quanto ao desenvolvimentodas sessões e
formalizaçãodas resoluções, portarias e atas.

2.5.12.2 - Geração dos seguintes documentos: Regimento interno do COMTUR;Relatóriodescritivo fotográficodas
oficinas de capacitação da diretoriado COMTUR;Comissão de eventos(Portaria COMTUR).

2.5.13 - CRIAÇÃODA MARCATURÍSTICA MUNICIPAL

2.5.13.1 - A CONTRATADAdeveráelaboraçãoda Política Municipal de Turismo e criar a marca turística municipal.

2.5.13.2 - Geraçãodo documento: Manual da marca turística municipal com logomarca, identidadevisualesugestões
de aplicação em materiais de escritório, e-book de atividadesturísticas, portal turístico (site) e sinalização turística.

2.5.14 - EXECUÇÃODO PROJETODE ROTEIRIZAÇÃOTURÍSTICA

2.5.14.1 - A CONTRATADAdeverárealizar oficinas de criação de atividadesturísticas junto aos agentes turísticos
municipais além da criação de alguns roteiros turísticos autoguiados.

2.5.14.2 - ETAPA 1: A empresa contratada fará o inventáriodos roteiros e atividadesjá comercializadas e
potencialmentecomercializáveis.Depois de realizado o inventárioa equipe técnica do município apontará,por meio
de seleção, os roteiros e atividadesque serão contemplados.

2.5.14.3 - ETAPA 2: Produção das peças básicas: A empresa contratada, por meio de oficinas, auxiliará os agentes
do turismo na elaboraçãodas peças básicas que deverãoser inseridas no Cadastro Municipal de Turismo como por
exemplo, fotos, textos, informaçõestécnicas, preços, etc.

2.5.14.4-Geraçãodos seguintes documentos: relatório fotográficocom o mínimo 5 (cinco) oficinas de criação de
atividadesturísticas; 50 atividadesturísticas formatadase inseridas no CadastroMunicipal de Turismo; Mapa temático
do roteiro; Plano altimétrico do roteiro: Altitude e quilometragem;Texto com 400 caracteres que resuma cada roteiro;
Texto com 200 caracteres que resuma cada atrativo;Texto de 1000 caracteres que resuma o destino de aventura;Relato
com 10.000 caracteres que tem como objetivoa publicação em revistas que conte, com olhos de turista a experiência
nos roteiros de aventura;

2.5.14.5 - Todos as peças básicas deverãoser apresentadasde modo adequadoa sua perfeitacompreensão,por
meio de CD-Rom.As fotos deverãoter resolução mínima de 600 dpi. Os textos deverãoser apresentadosem
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documento Word, em português.

2.5.15 - ELABORAÇÃODO PLANO PUBLICITÁRIO

2.5.15.1 - A CONTRATADAdeveráelaboraro plano publicitário anual para divulgaçãodas atividadesturísticas nos
centros emissores de turistas, para divulgaçãoinstitucional do destino turístico junto a turistas, investidorese poder
público e para divulgaçãointerna das ações de desenvolvimentoturístico junto a populaçãoe agentes do turismo
local.

2.5.15.2- Geração dos seguintes documentos: Plano Publicitário 2018 e para 2019

2.5.16 - EXECUÇÃODO PLANO PUBLICITÁRIO

2.5.16.1 - A CONTRATADAdeveráexecutar as ações constantes no plano publicitário anual com base no orçamento
municipal do Município de Itamonte definidopara este fim.

2.5.16.2 - Geração dos seguintes relatórios: descritivo fotográficode execução do Plano Publicitário 2018; descritivo
fotográficode execução do Plano Publicitário 2019 (Parcial)

2.5.17 - ELABORAÇÃODO MANUALDE SINALIZAÇÃOTURÍSTICA

2.5.17.1 - A CONTRATADAdeveráelaboraro Manual que deverácuidar de uma sinalização integradacom placas de
sinalização descritiva, de orientação e indicativas e de um projeto de orientação de tráfego turístico baseado no
zoneamento turístico local. Deverátrazer detalhamentodas placas, observando-sea padronização,cores e formas,
dimensões, reflexãoe iluminação, materiais das placas, fixação e suportes, manutençãoe conservação,tipos de
placas, critérios de diagramaçãoe dimensionamento.

2.5.17.2 - Geração do Manual de Sinalização Turística Municipal.

2.5.18 - ELABORAÇÃODO PROJETOEXECUTIVODE SINALIZAÇÃOTURÍSTICA

2.5.18.1 - A CONTRATADAdeveráelaboraro projeto executivo de sinalização turística do Município que deverá
contemplar todas as vias de interesse turístico, urbanase rurais, para veículose pedestres conformeespecificações
abaixo e levandoem consideraçãoo proposto pelo Manual de Sinalização Turística Municipal.

2.5.18.2 - ETAPA 1: Contextualização- Identificaçãodas Vias de Interesse Turístico e Pontos de Interesse Turístico
conformeconsta no Cadastro Municipal de Turismo.

2.5.18.3 - ETAPA 2: Plano Funcional - Plantas baixas, podendoser em forma de croqui esquemático, em escala
gráfica compatívelà perfeitacompreensãoe implementaçãodo projeto;

2.5.18.4 - ETAPA 3: Projeto Executivo de Sinalização Turística-Mapeamento,em escala gráfica compatívelà perfeita
compreensãoe implementaçãodo projeto;

2.5.18.5 - Geração do Projeto Executivo de Sinalização Turística.

2.5.19 - ELABORAÇÃOE EXECUÇÃODO PROJETOCONEXÃOLOCAL

2.5.19.1 - O projeto conexão local se consiste na seleção, capacitação e concessão de permissão (pelo poder
público) para que guias turísticos ofereçamcama, café e atividadesegmentadapara turistas.

2.5.19.2 - Geração de documentos com 20 (vinte)conexões locais.

2.5.20 - ELABORAÇÃODO PROJETODE MELHORIADAS VIAS DE INTERESSETURÍSTICO

2.5.20.1 - A CONTRATADAdeveráelaborarum projeto básico de intervençõesfísicas para melhoria dos acessos aos
pontos de interesse turísticos do município. O projeto deveráenglobara identificaçãodos pontos críticos de circulação,
propostas para melhoria da atratividadepaisagística, pontos que necessitam a instalação de algum mobiliário para
facilitar a circulação como, por exemplo, mata burros, cercas, passarelas, etc.

2.5.20.2 - Geração dos seguintes documentos: Projeto básico de melhoria das vias de interesse turístico - Fase 1
para 2018 e Fase 2 para 2019.

2.5.21 - ELABORAÇÃOPROJETODE MELHORIADOS PONTOS DE INTERESSETURÍSTICO PÚBLICO
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2.5.21.1 - A CONTRATADAdeveráelaborarum projeto básico de intervençõesfísicas para melhoria dos pontos de
interesse turístico públicos. O projeto deveráenglobarpropostas como a construção de mirantes, reformade atrativos
culturais, criação de infraestrutura,etc.

2.5.21.2 - Geração dos seguintes documentos: Projeto básico de melhoria dos pontos de interesse turístico - Fase I
(2018);Projeto básico de melhoria dos pontos de interesse turístico - Fase II (2019/1)

2.5.22 - ELABORAÇÃODO PROJETOCIDADELINDA

2.5.22.1 - A CONTRATADAdeveráelaborarum projeto básico para estimular a Secretaria Municipal de Obras a
elaborarprojetos executivos para tornar a cidade mais bonita para os munícipes e turistas.

2.5.22.2 - Geração do seguinte documentos: Projeto básico CidadeLinda.

2.5.23 - ELABORAÇÃODO PROJETOSELO VERDEAZUL

2.5.23.1 - A CONTRATADAdeveráelaborarum projeto básico para estimular a Secretaria de Meio Ambiente no
desenvolvimentode ações junto aos agentes do turismo local para conservaçãodo meio ambiente.

2.5.23.2 - Geração do documento: Projeto básico Selo Verde Azul.

2.5.24 - APROVAÇÃODOS PRODUTOS

2.5.24.1 - Após a entregade cada um dos produtos acima elencados pela CONTRATADA,o fiscal do contrato terá o
prazo de 15 (quinze)dias para, sob o aspecto formal, aprová-loou não.

2.5.24.2 - Caso algum produto não seja aprovado,serão indicados os pontos a serem esclarecidos ou
complementados, remetendo-seo processo à CONTRATADApara que providencieas alterações no prazo máximo
de 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento.

2.5.24.3 - Todos os documentos (pareceres, relatórios, etc.) deverãoser entreguesem 02 (duas) vias impressas e 01
(uma) via digital gravadaem DVD com arquivosem formatoeditávele não editável.

2.5.25 - RESPONSABILIDADEDOS PROJETOS

2.5.25.1 - A CONTRATADAdeveráprovidenciarjunto aos órgãos de controle para aprovaçãodos projetos acima
referidos(ART CREA/MG ou RTTCAU/BR) e que integram a prestação dos serviços constantes da descrição do
objeto.

2.5.26 - DA FISCALIZAÇÂODO CONTRATO

2.5.26.1 - A execução deste contrato será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente que terá
obrigaçãopara recebero cronogramados serviços executados no períodoentreguepela CONTRATADA, acompanhado
da respectivanota fiscal, para conferênciae aceitação ou rejeição. Caso aceita a fiscalização do contrato fará a
liquidação da despesa, de forma a possibilitar o respectivopagamentopelo CONTRATANTE.

2.5.26.2 - Os pagamentosserão efetuadosaté o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequentea execução da
prestação dos serviços técnicos especializados.

2.5.27 - DA RESPONSABILIDADEPELA EXECUÇÃODO CONTRATO

2.5.27.1 - A CONTRATADA deverá executar o contrato pelo períodode 24 (vintee quatro meses), mediante
faturamentomensal e deverádar todo suporte jurídico, técnico e administrativo,em especial no que se referea
operacionalizaçãodo softwarecriado especificamentena execução deste contrato pelo períodode 6 (seis) meses a
contar do seu encerramento.

2.5.27.2 - É de responsabilidadeda CONTRATADAa realização de quaisquerserviços necessários e
complementaresà perfeitaexecução e conclusão dos objetivosda contratação, mesmo que não tenham sido
descritos no Termode Referênciaou que não tenham sido cotados.
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Presidente da CPL
NATHÁLIA DE ALMEIDA ALVES DE OLIVEIRA
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Processo: 0117/2017    Modalidade: Tomada de Preços    Nº Modalidade: 5

Anexo II do Edital - Descreve e Regulamenta as Solicitações

Contrataçãodeempresaespecializadaparacriar,elaborar,incrementaraçõesanterioreseassessoraraentradadefuncionamentodoplanodePolíticaMunicipaldeTurismo.

Objeto:

Integrao objeto da prestação dos serviços especializados todas as condições e formas de execução descritos
nos itens do Anexo I - Termode Referência,de modo que os objetivosda licitação e da execução contratual
sejam atingidos satisfatoriamente.

1 - DAS CONDIÇÔESDE PARTICIPAÇÃO

1.1 - Poderãoparticipar desta licitação todas as pessoas jurídicas cujos objetos contratuais sejam condizentes
com o objeto licitado e que apresentemos documentos listados abaixo, para habilitação.

1.2 - A Microempresa- ME ou a Empresa de PequenoPorte - EPP que participar desta licitação deverápossuir
em seu contrato social, objetivoscompatíveis, inerentes e condizentes com o objeto licitado.

1.3 - A ME e EPP que tiver interesse em participar desta licitação deveráse cadastrar no Cadastro de
Fornecedoresda Administração Municipal até o terceiro dia útil anteriorao dia marcado para a realização da
Sessão Pública, conformepreceito do §2º, do art. 22 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.

1.3.1 - A comprovaçãodo cadastramento - Certificadode Registro Cadastral - CRC será o documento a ser
apresentadopara efeito de habilitação nesta licitação, no que couber.

1.3.2 - Os documentos exigidos para o cadastramentono Cadastro de Fornecedoresserão os mesmos listados
nos subitens de 2.2.1 a 2.3.8 abaixo, para a ME ou EPP que não apresentarou que não fizer uso do Certificado
de Registro Cadastral.

1.4 - O Certificadode Registro Cadastral - CRC que estiverdevidamente ATUALIZADO, inclusivecom as
regularidadescom o INSS, FGTS, CNDTe Fazenda Municipal da sede Licitante, será o documento a ser
apresentado,no momento oportuno,que somando as declarações e outras condições técnicas exigidas,
conformeo caso, indicará que a licitante está habilitada no respectivoprocesso licitatório.

2 - DA DOCUMENTAÇÃO

2.1 - A Microempresa- ME ou a Empresa de PequenoPorte - EPP que não se cadastrar ou não se interessar
para fazer uso do Certificadode Registro Cadastral - CRC, deveráapresentaros seguintes documentos em cópia
autenticada, ou acompanhadosdos originais para autenticação pela Comissão Permanentede Licitações, e
estarem em plena validade.

2.1.1 - A licitante quandoME ou EPP e que não se interessar para fazer uso do Certificadode Registro
Cadastral - CRC, deveráapresentaros mesmos documentos abaixo listados, em cópia autenticada, ou
acompanhadosdos originais para autenticação:

2.2 - DA HABILITAÇÃOJURÍDICA

2.2.1 - Contrato social e última alteração, ou declaração de firma individual,que devemestar registrados no
Cartóriode Registro das Pessoas Jurídicas, quandose tratar de sociedade civil. Registradona Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais, quandose tratar de empresa mercantil, de acordo com o que dispõe o artigo 28,
inciso III da Lei 8666/93esuas posteriores alterações;
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2.3 - DA REGULARIDADEFISCAL E TRABALHISTA

2.3.1 - Provade inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicasdo Ministério da Fazenda (CNPJ);

2.3.2 - Provade regularidadepara com a Fazenda Federal , mediante apresentaçãode CertidãoConjuntade
Débitos Relativosa TributosFederais e à DívidaAtiva da União, emitida pela Secretaria da Receita Federaldo
Brasil ou pela Procuradoria-Geralda Fazenda Nacional, ou CertidãoPositiva com efeitos de Negativa;

2.3.3 - Provade regularidadepara com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante
apresentaçãode certidão emitida pela Secretaria competente do Estado, ou CertidãoPositiva com efeitos de
Negativa;

2.3.4 - Provade regularidadepara com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante
apresentaçãode certidão e/ou documento similar emitida pela Secretaria competente do Município, ou Certidão
Positiva com efeitos de Negativa;

2.3.5 - Provade regularidaderelativaao Fundo de Garantia por Tempode Serviço - FGTS, mediante
apresentaçãode certidão emitida pela Caixa Econômica Federal, ou CertidãoPositiva com efeitos de Negativa;

2.3.6- Provade regularidaderelativaà seguridadesocial - INSS, mediante apresentaçãode certidão emitida
pela Secretaria da Receita Federaldo Brasil, ou CertidãoPositiva com efeitos de Negativa.Esta apresentação
será na forma conjunta com a certidão da Fazenda Federal;

2.3.7 - CertidãoNegativade Débitos Trabalhistas- CNDT, emitida pelo T.S.T. (TribunalSuperiordo Trabalho)-
CertidãoNegativa,ou CertidãoPositiva com efeitos de Negativa;

2.3.8 - Certidãoemitida pela Junta Comercial do Estado da Licitante atestando a condição de ME -
Microempresaou EPP - Empresa de PequenoPorte.

2.4 - DA QUALIFICAÇÃOECONÔMICAE FINANCEIRA

2.4.1 - CertidãoNegativade Falência e Concordata/RecuperaçãoJudicial e Extrajudicial, expedida pelo Cartório
Distribuidorda Comarca da licitante, com data de emissão não superiora 90 (noventa)dias para sua
apresentação.

2.5 - DA QUALIFICAÇÃOTÉCNICA

2.5.1 - A empresa deveráapresentaro seu Registro/Certidãode inscrição no ConselhoRegionalde Engenharia
e Agronomia- CREA ou CAU, bem como dos seus técnicos responsáveis,nos termos dos arts. 59 e 60 da Lei
Federal nº 5.194/1966visto que a empresa deveráemitir Anotação de ResponsabilidadeTécnica - ART para
elaboraçãode Plano Diretor de Turismoe Projeto Executivo de Sinalização Turística.

2.5.2 - ComprovaçãoTÉCNICO-OPERACIONALatravésda apresentaçãode pelo menos 01 (um) atestado de
capacidade técnica, fornecidopor pessoas jurídicas de direito público ou privado,que comproveque o(s)
técnico(s) da licitante tenha(m)executado atividadescompatíveise/ou similares com o objeto da licitação.

2.5.3 - ComprovaçãoTÉCNICO-PROFISSIONALde que a empresa tenha profissionais com ensino superior
para cada área das atividadesdescritas acima e que tais comprovaçõessejam profissionais com apresentação
de cópias de contratos ou certidões/declaraçõesfirmadas por pessoa jurídica de direito público ou privado,de
modo a atender as exigências deste tópico. Tais profissionais devempertencerao quadrode empregadosda
empresa licitante ou serem contratados para atividadescorrelatas. Porém a comprovaçãopara efeito de habilitação
no processo licitatório se dará no momento da análise e julgamentoda documentação.

2.5.4 - A empresa licitante deverádispor de profissionais nas seguintes áreas de atuação e com formação
acadêmica compatívelcom os serviços que serão executados, sejam eles do quadrode empregadosou
contratados particularmente,porém para efeito de habilitação será exigido:

2.5.4.1 - Turismólogo/Bacharel em Turismo que se responsabilizarápelo Plano Diretor de Turismo;

2.5.4.2 - Engenheiro Civil ou Arquiteto que será o responsáveltécnico pelos serviços de engenhariae pela
anotação de responsabilidadetécnica a que se refereo Art. 1º da Lei Federalnº. 6.496/77;

2.5.4.3 - Profissionalem Engenharia de Software para se responsabilizartecnicamente pela construção do
portal turístico e implementaçãodo Softwarede Gestão do Sistema de InformaçõesTurísticas;
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2.5.4.4 - Advogado para se responsabilizartecnicamente pelo Projeto de Lei da Política Municipal de Turismo
e resoluções normativasa serem criadas junto ao COMTUR;

2.5.5 - AlvaráMunicipal de Funcionamentoda empresa licitante ou documento similar;

2.6 - DAS DECLARAÇÕES

2.6.1 - Declaração de que a empresa licitante não possui em seu quadrode pessoal, empregadomenor de 18
(dezoito) anos em trabalhonoturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquertrabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)anos, nos termos do inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666/93;

2.6.2 - Declaração da inexistência de qualquerfato impeditivopara a habilitação da licitante no presente
processo licitatório;

2.6.3 - Declaração de que a empresa dispõe de pessoal suficiente e com formaçãocompatívelao que foi
exigido para habilitação, e que tem condições de executar com fidedignidadea descrição do objeto que será
contratado, dentro dos prazos estipulados no cronograma/calendárioque integra o processo licitatório.

2.7 - DA AUTENTICIDADEDOS DOCUMENTOS

2.7.1 - Os documentos que vieremautenticados em cartórios localizados no Estado de Minas Gerais deverão,
obrigatoriamente,trazer em todas as suas folhas o selo de autenticação, conformealíneaC, inciso I, art. 11 da
Portaria ConjuntaTJMG/CGJ/SEF-MGde 11 de março de 2005;

2.7.2 - Os documentos autenticados em outros Estados deverãopossuir autenticação em cartório, com o
respectivoselo, na forma da respectivalegislação estadual;

2.7.3 - Os documentos poderãoser autenticados pela CPL, mediante apresentaçãodos originais, em dias úteis
anterioresao dia da Sessão Pública de 13 h às 17 h e também no dia desta Sessão, porém, com antecedênciade
30 min. (trinta minutos) do horáriomarcado para o seu início;

2.7.4 - No momento da Sessão Pública nenhumdocumento poderáser autenticado.

2.8 - DA RESPONSABILIDADEPELOS DOCUMENTOSAPRESENTADOS

2.8.1 - A licitante é a única responsávelpelos documentos apresentadospara sua participação neste certame
licitatório, por isso, respondecivil, administrativae criminalmente pela fidedignidadee exatidão de todos os
documentos apresentados;

2.8.2 - Os documentos deverão ser apresentadosno início da Sessão Pública e a Presidência da CPL não se
responsabilizarão por documentos enviados pelos correios ou entreguesem setores distintos ou estranhos à
licitação, caso em que recebidos na Sessão Pública com atraso será demonstradaa intempestividadeda
obrigaçãoda licitante, e por consequênciaa sua não participação no certame;

2.9 - MICROEMPRESAS(ME) E EMPRESASDE PEQUENOPORTE (EPP)

2.9.1 - Às MEs e EPPs será concedido os benefíciosda LC 123/2006e posteriores alterações, no que couber;

2.9.2 - A ME e EPP que desejar o alcance dos benefíciosda LC 123/2006deveráinformar, formalmentea sua
condição no início da Sessão de aberturae julgamento da documentação. Se não o fizer será interpretado
como renúncia tácita aos benefíciosconcedidos.

3 - DO JULGAMENTO

3.1 - A licitação será julgada pelo MENORPREÇOTOTAL, como consta na descrição da tabela do Anexo I do
Edital;

4 - DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃOE FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - O valortotal máximo para prestar os serviços constantes no objeto desta licitação fica estipulado em R$
168.456,00(cento e sessentae oito mil, quatrocentose cinquenta e seis reais)
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4.1.1 - O valormáximo será divididoem 24 (vinte)parcelas iguais e será pago mensalmente.

4.2- O pagamentoserá efetuadoaté o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequentea execução dos serviços e
da apresentaçãoda nota fiscal correspondente,devidamenteconferidae liquidadapela fiscalização do contrato,
com a participação do Departamentode Compras no procedimentoda baixa na execução concluída.

4.3 - Para a efetivaçãodo pagamentoa licitante deveráobrigatoriamenteapresentara sua regularidade junto
ao INSS, FGTS e Débitos Trabalhistas.

5 - DA APRESENTAÇÃODA PROPOSTA

5.1 - A proposta deveráser apresentadana forma do modelo do Anexo VI, e no que for possíveldescrever:

5.1.1 - tipo dos serviços a serem executados;

5.1.2 - as condições da execução dos serviços;

5.1.3 - o valorofertadoe as condições de pagamento;

5.1.4 - a validadeda proposta;

5.1.5 - dados bancários para efetivaçãodos pagamentos;

5.1.6 - telefonee/ou e-mail para contato;

5.2 - Os serviços constantes do objeto deverãoser cotados em conformidadecom as especificações inseridas
na tabela do Anexo I, reservando-sea Presidente da Comissão Permanentede Licitações desclassificar a
licitante que desatenderao que foi exigido.

5.3 - No valorofertadoa proponentedeveráincluir todos os custos diretos e indiretos com a execução do objeto,
tais como: viagens,estadia e alimentação dos técnicos; encargos sociais, trabalhistas e previdenciários e quais
outras despesas que recaiam ou venhamrecair sobre a prestação dos serviços, de modo que além do preço
total ofertadonenhumvalorserá acrescentado para que a execução do objeto seja concluída.

5.4 - Deverátambém ser incluído no preço total ofertadotoda criação, implementação, instalação e a
disponibilização do softwarea ser implantado na Secretaria Municipal de e Turismo e Meio Ambiente de
Itamonte, bem como o acompanhamento técnico pelo período de mais 6 (seis)meses, a contar do
recebimentodefinitivoda prestação dos serviços.

6 - DO CRITÉRIODE ACEITABILIDADEDA PROPOSTA

6.1 - A proposta somente será avaliada,julgada e classificada se estiverconformea descrição e especificações
dos itens do objeto licitado, constantes nos itens do Termode Referência,e ainda se o valornão for superior
ao referidono item 4.1 acima e na tabela do Anexo I do Edital.

6.2 - A proposta somente será avaliadacaso a licitante tenha sido consideradahabilitada, após ter cumprido
todas as exigências referidasnos itens da documentação.

7 - DA PUBLICIDADEDOS ATOS ADMINISTRATIVOSE INFORMAÇÕES

7.1 - Todos os atos administrativos, recursos, contrarrazões, julgamentos, atas e outros pertinentes a esta
licitação serão publicados no site: www.itamonte.mg.gov.brcomo também no Quadrode Avisos da Prefeitura.

7.2 - Informaçõespoderãoser solicitadas pelo telefone(35) 3363.1655ou pelo e-mail: 
licitacao@itamonte.mg.gov.br<mailto:licitacao@itamonte.mg.gov.br>
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        A empresa . ..........................................................................................................., inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº ...................................., com sede à . ................................................, Nº........, 
em ......................................................., na qualidade de participante  nesta  licitação  instaurada 
pela  Prefeitura  Municipal  de . .................................................................,  DECLARA para todos 
os fins de direito, estar sob o regime de microempresa - ME ou empresa  de  pequeno  porte - EPP e se 
enquadra nos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.

Processo: 0117/2017    Modalidade: Tomada de Preços    Nº Modalidade: 5

DECLARAÇÃO

Nº da Identidade

Nome do Representante Legal

Local e Data

Anexo III
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Processo: 0117/2017    Modalidade: Tomada de Preços    Nº Modalidade: 5

Anexo IV

DECLARAÇÃO

A empresa................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°....................................., com   sede   à 
Rua                                                                           , nº......., em............................., na qualidade 
de participante da licitação na modalidade Pregão, instaurado por esta Prefeitura Municipal, 
DECLARA que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente ato 
convocatório e responde Administrativa, civil e criminalmente pela fidelidade das informações e 
documentos apresentados.

Por ser verdade, firma a presente declaração

ITAMONTE, 17 de agosto de 2017

Assinatura do Representante Legal
Conforme Anexo III
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Processo: 0117/2017    Modalidade: Tomada de Preços    Nº Modalidade: 5

Anexo V

DECLARAÇÃO

A empresa............................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°............................., com sede à 
Rua                                                                               ,nº......., em............................., na qualidade 
de participante da licitação na modalidade de Pregão, instaurado por esta Prefeitura Municipal, 
DECLARA sob as pena-lidades da lei, que não existe fato superveniente e impeditivo contra sua 
habilitação no presente processo, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros. 
DECLARA ainda que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho na condi-ção de aprendiz, nos termos  do  inciso  XXXIII  do  artigo  7.º da Constituição 
Federal de 1988. DECLARA também  não  ser  inidônea  para  licitar e celebrar  contratos com a 
Administração Pública e que está de pleno acordo com as exigências do Edital deste processo.

ITAMONTE, 17 de agosto de 2017

Assinatura do Representante Legal
Conforme Anexo III
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Processo: 0117/2017    Modalidade: Tomada de Preços    Nº Modalidade: 5

Anexo VI

Proposta de Preços - Comercial

À Prefeitura Municipal de Itamonte / MG

1 - Identificação da Empresa:

Razão Social:
Endereço:
Município / UF:
CNPJ:
Fone / Fax:

2 - Planilha / Proposta:

Lote: Lote: 001 Ref. à Requisição 001

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor Inicial Valor Total

Contratação de empresa especializada para 
criar,elaborar, incrementar ações anteriores e 
assessorar a entrada de funcionamento do plano 
de Política Municipal de Turismo, conforme 
detalhamento do Anexo I e que integra esta 
especificação indepen-dentemente de transcrição 
e que será objeto de fiscalização durante a 
execução contratual para efeito de medições para 
pagamento. 1 MENSAL 24

Valor Total Geral da Proposta Digitado por Extenso

3 - Condiçõesda Proposta

3.1 - Prazo de Validade da Proposta: . (dias)
(Prazo mínimo de sessenta dias)

3.2 - Forma de Pagamento:

Dados bancários:
Banco Nº: ____________ Nº Agência: ________________ Nº C/C: _________________

Contato:
Telefone:__________________e-mail: _____________________________________________

Local, assinatura, data e carimbo com CNPJ da empresa.
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Processo: 0117/2017    Modalidade: Tomada de Preços    Nº Modalidade: 5

Anexo VII

ALEXANDRE AUGUSTO MOREIRA SANTOS

Contratante Contratada

Visto: 

Testemunhas 

RG
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        A empresa ............................................................................................................, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº ...................................., com sede à ..................................................., Nº........, 
em ............................................................., na qualidade de participante  nesta  licitação  instaurada 
pela  Prefeitura  Municipal  de ........................................................................,  DECLARA para todos 
os fins de direito, estar sob o regime de microempresa - ME ou empresa  de  pequeno  porte - EPP e se 
enquadra nos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.

Processo: 0117/2017    Modalidade: Tomada de Preços    Nº Modalidade: 5

DECLARAÇÃO

Nº da Identidade

Nome do Representante Legal

Local e Data

Anexo VIII
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