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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 
 
O Município de Dom Viçoso, MG, torna público nos termos do §3º do Art. 75 da Lei nº 
14.133/2021, o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados, com o 
objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação, 
conforme objeto a seguir: 
 
Os interessados deverão encaminhar suas propostas até às 16:00 horas do dia 23/06/2022 
para o e-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em organização de eventos destinado a 
realização do evento de veloterra, a ser realizado no município de Dom Viçoso, nas datas de 
23 e 24 de julho de 2022. 
 
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONTRATADA 
- Coordenação de inscrições; 
- Área para construir a pista; 
- Fornecimento de energia elétrica no local; 
- Tendas para abrigar o público; 
- 2 banheiros químicos; 
- Mão de obra para mapear a pista; 
- Direção de corrida; 
- Bandeirinhas; 
- Equipe de apoio; 
- Mesa de inscrição; 
- Estrutura de pista; 
- Gate 24 boxes; 
- Pit Lane; 
- Garota para a placa; 
- Bandôs para cercar a pista; 
- Grades de isolamento para o público; 
- Sonorização; 
- 18 categorias de participação; 
- 100 competidores profissionais; 
- Locutor especializado; 
- Projeto de Bombeiros.  
- Responsabilizar-se pela publicidade do evento em várias plataformas digitais e também em 
outros meios de divulgação para que possa atrair o maior número de público. 
- Responsabilizar-se por incidentes que possam ocorrer durante o percurso; 

- Responsabilizar-se pela premiação, com troféus personalizados; 

 
DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
O valor a ser proposto deverá incluir todos os encargos sociais, previdenciários, trabalhista e 
todas e quaisquer despesas que recaírem sobre a execução dos serviços.   
 
O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias, após a realização do evento, mediante a 
apresentação da Nota Fiscal. 
 
Informações complementares poderão ser solicitadas neste mesmo e-mail ou pelo telefone (35) 
3375 1100. 

 
Dom Viçoso, 20 de Junho de 2022. 

 
Pedro de Moura Campos 
Agente de Contratação 
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