ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 023/2016
1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº
068/2016, CELEBRADO EM 29/06/2016,
ENTRE O MUNICÍPIO DE ITABIRITO E A
AGÊNCIA
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL DE ITABIRITO ADESITA.
Objeto: conjunção de esforços entre as partes para a realização da 12ª
Semana de Desenvolvimento Econômico de Itabirito, que acontecerá no
período de 29 de agosto a 02 de setembro de 2016.
O MUNICÍPIO DE ITABIRITO, inscrição no CNPJ sob o nº
18.307.835/0001-54, com endereço na Av. Queiroz Júnior, 635, Praia,
Itabirito/MG, neste ato representado pelo Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Sr. Sanders Jones de Assis, doravante
denominado simplesmente MUNICÍPIO e de outro lado a AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE ITABIRITO - ADESITA,
inscrita no CNPJ sob o nº 05.685.572/0001-75, com sede na Rua Doutor
Guilherme, nº 44, Centro, Itabirito – MG, neste ato representada por seu
Coordenador do Comitê de Parceiros, Sr. Rogério Hamilton Oliveira, portador
do CPF nº 015.808.506-00, doravante denominado simplesmente
CONVENENTE, celebram o presente termo aditivo com as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Nos termos da lei nº 8.666/1993, fica alterado o plano de trabalho do
convênio, incluindo no plano de aplicação dos recursos o seguinte item:
· Aquisição de materiais elétricos;
· Aquisição de materiais de limpeza;
· Despesas com contratação de apresentação cultural;
· Despesas com ornamentação do espaço a ser realizado o evento;
· Despesas com locação de som;
· Despesas com frete;
· Despesas com locação de carpete.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Fica acrescido ao convênio o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser
repassado pelo Município de Itabirito à convenente, para a realização da 12ª
Semana de Desenvolvimento Econômico de Itabirito.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
XIV 2416 –
XV -

Dotação Extra Orçamentária
FUNDI
Outras informações

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogada a vigência do convênio até 31 de outubro de 2016.
CLÁUSULA QUINTA – DA JUSTIFICATIVA
O presente aditivo se faz necessário, conforme justificativa apresentada pelo
convenente, e aprovada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, tendo em vista a necessidade da locação de Carpete para todo o
espaço onde será realizado a feira, a fim de melhor ornamentação, e
principalmente cobrir os reparos e anormalidades do piso, garantindo a
segurança dos visitantes e participantes do evento.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, que ficam aqui
ratificadas.
E, por estarem justos e acertados, firmam o presente aditivo contratual em
02 (duas) vias de igual teor e forma.
Itabirito, 18 de agosto de 2016.

Sanders Jones de Assis
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

Rogério Hamilton Oliveira
Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Itabirito

ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA /FISÍCO FINANCEIRO / CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1- Detalhamento ações
Item
Prestação
de serviço

Prestação
de serviço

2- Quant.

3- R$ Unit.

4 – Valor
Total

6 - Metas

7–
Cronogra
ma de
desembol
so

Detalhamento
10
Segurança física durante segurança
o evento
s durante
10 dias

R$ 120,00

R$ 12.000,00

Cerimonial no
Lançamento

01

R$ 600,00

R$ 600,00

Prestação
de serviço

Recepção

01
estrutura
de
recepção
durante 5
dias

R$ 2.700,00

R$ 13.500,00

Material de
consumo

Papelaria

01

R$ 850,00

R$ 850,00

Prestação
de serviços

Coquetel de abertura

01

R$
12.500,00

R$ 12.500,00

Prestação
de serviços

Eletricista

01

R$
11.500,00

R$ 11.500,00

Contratação de pessoal
visando a garantia da
segurança dos visitantes e
expositores e bom
andamento do evento.
Contratação de serviço de
cerimonial para o
lançamento do evento
visando o acolhimento e
recebimento dos
participantes e visitantes de
modo a garantir o bem-estar
de todos.
Despesas com serviço de
Instalação e gerenciamento
do Software da recepção,
Serviço de Hospedagem de
site, Recepcionistas,
pesquisadoras, encargos,
materiais visando a
profissionalização da
recepção do evento,
tornando-a informatizada,
mais dinâmica e organizada.
Aquisição de material de
papelaria para os cursos e
pesquisas, como canetas,
papel, xerox, impressões,
pranchetas, pastas,
plásticos, para organização
dos cursos, impressão dos
materiais e suprimentos
para que o curso aconteça.
Despesas com coquetel de
Abertura do evento visando
concretizar a meta da
abertura do evento apenas
para os expositores e
convidados.
Adequação e readequação
de infraestrutura (antes e
após a feira) visando
adequar a parte elétrica do
antigo Galpão da Delphi (o
qual se encontra em
condições inviáveis para a
montagem desta feira) para
que possa ser montada a

Agosto e
Setembro

Julho a
Setembro

Julho a
Setembro

Julho a
Setembro

Agosto a
Setembro

Julho a
Setembro

feira demonstrando
organização.
Taxas

ECAD

01

R$ 1.500,00

01 rubrica
de
transporte/
R$ 1.200,00
alimentaçã
o durante
5 dias

Material de
consumo

Transporte/alimentação

Prestação
de Serviço

Comunicação

01

R$
27.000,00

Prestação
de serviços

Projeto de Prevenção
Contra Incêndio

01

R$ 9.000,00

Locação

Gerador de energia

01

R$ 3.500,00

R$ 1.500,00

Pagamento obrigatório de
taxa de ECAD.

Despesas operacionais de
transporte e alimentação
dos funcionários (Área de
Limpeza, Ambulância,
Elétrica, Trânsito, Adesita),
visando a boa alimentação
de todos os que estiverem
R$ 6.000,00
trabalhando no horário de
funcionamento da feira.
Estes lanches são
necessários pois não há
fornecimento de lanche pela
Prefeitura no Galpão da
antiga Delphi no horário de
funcionamento da feira.
Serviço de comunicação do
evento, criação de peças
publicitárias, coordenação
da produção, distribuição,
blitz, impressão de
panfletos, folders, cartazes,
crachás, certificados,
R$ 27.000,00
camisas, outdoors, banners,
empenas, locação do portal,
rádio, jornal, fotografia
visando a comunicação do
evento para a cidade e
região de maneira efetiva e
com antecedência.
Elaboração e
acompanhamento do projeto
de prevenção contra
incêndio do evento,
contratação de brigadistas e
bombeiros para trabalharem
durante o evento,
R$ 9.000,00
pagamento de taxas do
corpo de bombeiros visando
a segurança de toda a feira.
Este projeto aprovado pelos
bombeiros é requisito
obrigatório para que o
evento aconteça.
Locação de gerador de
energia, com seguro, ART e
frete para que a feira esteja
segura quanto ao
R$ 3.500,00
fornecimento de energia.
Manter o gerador durante a
feira é requisito obrigatório
para que o Projeto contra
incêndio seja aprovado pelo

Agosto a
Setembro

Julho a
Setembro

Julho a
Setembro

Julho a
Setembro

Julho a
Setembro

corpo de bombeiros.

Prestação
de serviços

Limpeza do galpão

01

R$
35.000,00

Material de
consumo

Insumos para os cursos
do SENAC

01 rubrica
de
insumos
durante os
5 dias

R$ 600,00

Aquisições

Aquisição de Cadeiras

150

R$ 26.66

Aquisições

Aquisição de máquinas e
equipamentos

01

R$ 8.000,00

Aquisições

Aquisição de máquinas e
equipamentos

01

R$ 2.000,00

Aquisições

Aquisição de máquinas e
equipamentos

01

R$ 2.500,00

Aquisições

Aquisição de máquinas e
equipamentos

06

R$ 80,00

Aquisições

Aquisição de máquinas e
equipamentos

03

R$ 70,00

Montagem e desmontagem
de equipamentos e
estruturas, locação de
máquinas e equipamentos
R$ 35.000,00 para remoção de materiais e
limpeza total galpão visando
deixar o galpão limpo e
transitável para a montagem
da feira.
Compra dos insumos para
os cursos do Senac para
que os participantes possam
R$ 3.000,00 acompanhar a produção de
cada curso. Estes insumos
são requisitos para que os
cursos aconteçam.
Aquisição de cadeiras para
o auditório durante todos os
dias do evento, com o
R$ 4.000,00
objetivo de não fazer a
locação das mesmas
durante alguns anos do
evento.
Máquina de impressão de
cartão e cartões de PVC
visando a profissionalização
R$ 8.000,00
da recepção do evento,
tornando-a informatizada,
mais dinâmica e organizada.
Aquisição de computador
para ser usado na recepção
visando a profissionalização
R$ 2.000,00
da recepção do evento,
tornando-a informatizada,
mais dinâmica e organizada.
Equipamento de Leitura
biométrica, webcam e
coletor de assinatura
R$ 2.500,00 visando a profissionalização
da recepção do evento,
tornando-a informatizada,
mais dinâmica e organizada.
Aquisição de 6 cabos HDMI
10 metros visando a
profissionalização da
R$ 80,00
recepção do evento,
tornando-a informatizada,
mais dinâmica e organizada.
Aquisição de 2 conversores
de HDMI para VGA (não
pode ser adaptador) visando
R$ 270,00
a profissionalização da
recepção do evento,
tornando-a informatizada,
mais dinâmica e organizada.

Julho a
Setembro

Agosto e
Setembro

Julho a
Setembro

Julho a
Setembro

Julho a
Setembro

Julho a
Setembro

Julho a
Setembro

Julho a
Setembro

Locação

Opcionais de Stand

01 locação
por 5 dias

R$ 414,00

Locação

Extintores

01 locação
por 6 dias

R$ 90,00

Prestação
de Serviços

Cartório

01

R$ 100,00

Prestação
de Serviços

Cursos particulares
durante o evento

01

R$ 5.000,00

Prestação
de serviços

Assessoria em
Gerenciamento de
Projetos

01

R$ 3.000,00

Prestação
de serviços

Pesquisas

03

R$ 3.000,00

Prestação
de serviços

Terceirizados

02

R$ 750,00

Prestação
de serviços

Produtor do evento

01

R$
16.000,00

Locação de móveis e
eletrodomésticos para os
stands da SEMDE, Adesita,
R$ 2.070,00
CDL, ACEI visando a
adequação desses stands
para funcionamento na feira.
Locação de Extintores
obrigatórios do Corpo de
Bombeiros visando a
R$ 540,00
segurança de todos os
stands, expositores e
visitantes.
Despesas com registros e
reconhecimentos de firma
R$ 100,00
visando adequar as
documentações da feira.
Cursos em diversas áreas
como negociação,
gerenciamento de projetos,
vendas, atendimento. Estes
cursos fazem parte da
programação da feira
R$ 5.000,00
visando a capacitação
gratuita para os
participantes. (obs: ainda
não temos todos os temas
pois a programação não
está fechada)
Contratação de assessoria
em gerenciamento de
projetos visando o
R$ 3.000,00
acompanhamento diário da
Feira iniciando-se no
processo de limpeza até a
desmontagem da feira.
Pesquisa com visitantes,
empresários e pós feira com
o objetivo de ouvir a opinião
dos participantes sobre a
feira, infraestrutura, cursos,
R$ 9.000,00
programação, além de
entender após a feira
através dos expositores se
houve alguma melhoria para
os mesmos após sua
participação na feira.
Ajudantes para recepção da
Adesita, venda de cursos,
limpeza de banheiro,
R$ 1.500,00
visando agilidade e
eficiência nestes serviços
citados.
Coordenação geral das
tarefas operacionais de todo
o evento, acompanhamento
R$ 16.000,00
da execução, formalização e
follow-up dos fechamentos
de propostas, visando

Agosto e
Setembro

Agosto e
Setembro

Junho a
Setembro

Julho a
Setembro

Julho a
Setembro

Agosto e
Setembro

Julho a
Setembro

Julho a
Setembro

Material de
consumo

Aquisição de materiais
elétricos

01

R$400,00

R$400,00

Material de
consumo

Aquisição de materiais
de limpeza

01

R$450,00

R$450,00

Prestação
de serviço

Apresentação cultural

01

R$3.500,00

R$3.500,00

Material de
consumo

Despesas com
ornamentação

01

R$200,00

R$200,00

Prestação
de serviço

Locação de som

01

R$4.00,00

R$4.000,00

Prestação
de serviço

Frete

01

R$100,00

R$100,00

Prestação
de serviço

Locação de carpete

01

R$21.000,0
0

R$21.000,00

TOTAL

R$220.000,00

garantir a melhor forma de
gerenciar o evento,
mantendo o padrão de
qualidade dos eventos
anteriores, melhorando e
inovando no que for
necessário e assegurando a
satisfação de todos os
stakeholders.
Materiais elétricos como
cabos, terminais elétricos,
terminais compressão,
tomadas, para correção das
instalações e infraestrutura
do galpão para a realização
da feira.
Materiais de limpeza e de
manutenção dos banheiros
para garantir a higiene,
visando deixar o galpão e os
banheiros limpos,
transitáveis e usáveis
durante a realização da
feira.
Conjunto musical a ser
apresentado no ultimo dia
do evento na praça de
alimentação, visando
proporcionar um momento
de lazer e relacionamento
para os participantes
Arranjo de flores para
colocar no palco para a
solenidade de abertura do
evento.
Locação de tablados em
alumínio, equipamentos de
som e som de linha para o
efetivo funcionamento da
abertura, das palestras e da
feira como um todo.
Transporte de
documentação e de
materiais para a feira, com
intuito de chegar no dia e
hora corretos.
Locação de carpete para a
ornamentação e reparo

Agosto a
Setembro

Julho a
Setembro

Agosto a
Setembro

Agosto a
Setembro

Agosto a
Setembro

Julho a
Setembro
Agosto a
Setembro

