EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PARA ALOJAMENTO / HOSPEDAGEM
A Terra de Direitos, organização de direitos humanos, vem publicamente comunicar a abertura
de processo para contratação de espaço físico para alojamento / hospedagem para 1.400 (um
mil e quatrocentos) participantes do IV Encontro Nacional de Agroecologia que irá ocorrer na
cidade de Belo Horizonte dias 31 de maio à 03 de junho de 2018.

1. A ORGANIZAÇÃO
A Terra de Direitos é uma organização de Direitos Humanos que atua na defesa, na promoção e
na efetivação de direitos, especialmente os econômicos, sociais, culturais e ambientais (Dhesca).
As ações da organização são desenvolvidas por meio de quatro linhas de atuação: Terra,
Território e Justiça Espacial; Política e Cultura dos Direitos Humanos; Biodiversidade e Soberania
Alimentar e Democratização da Justiça.
2. O ENCONTRO
O IV Encontro Nacional de Agroecologia (IV ENA) ocorrerá entre os dias 31 de maio e 03 de junho
de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG. Cerca de duas mil pessoas de todos os estados do
Brasil estarão reunidas, sendo 70% de agricultores(as) familiares, camponeses(as), povos
indígenas, comunidades quilombolas, pescadores(as), outros povos e comunidades tradicionais,
assentados(as) da reforma agrária e coletivos da agricultura urbana; 50% de mulheres e 30 % de
jovens diretamente envolvido na construção da agroecologia.
O IV ENA tem como objetivos apresentar para amplos setores da sociedade experiências do
campo, das florestas, das águas e das cidades que mostram os múltiplos benefícios da
agroecologia; manifestar posicionamento crítico e denunciar o desmonte das políticas públicas
e violação dos direitos; estreitar laços e ampliar alianças do movimento agroecológico e;
aprofundar o debate sobre os sentidos estratégico e político da comunicação e da cultura.
3. DO SERVIÇO A SER CONTRATO
Contratação de espaço físico para alojamento de 1.400 (um mil e quatrocentos) participantes
do IV ENA compreendido para check in dia 30 de maio de 2018 e check out dia 03 de junho de
2018.
As propostas poderão ser em duas modalidades: 1) Grande espaço com infraestrutura para
alojamentos; 2) Leitos na rede hoteleira.
As condições mínimas são as seguintes:
3.1 No caso de espaço para alojamentos serão necessários os seguintes requisitos mínimos:
•
•
•
•
•
•
•

Dimensão mínima de 5.000 m2 com boa circulação de ar;
Mínimo de 20 (vinte) cabines sanitárias;
Carga energética compatível com a estrutura;
Capacidade disponível de água suficiente para banho;
Acessibilidade para PNE em todo o espaço;
Vagas para estacionamento de, no mínimo, 50 (cinquenta) ônibus;
Área disponível para serviço de café da manhã.

3.2 No caso de leitos na rede hoteleira
•
•
•

Hospedagem em quartos com Leitos triplos;
Acessibilidade para PNE;
Café da manhã.

4. ENVIO DAS PROPOSTAS
As propostas deverão ser enviadas até a data e horário limite estabelecidos no item 5 deste
edital para o seguinte e-mail: financeiro.ena@gmail.com.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
5.1 A resposta a este Edital deverá atender fielmente às especificações indicadas nos itens 3.1
e/ou 3.2 constantes neste documento e deverá ser encaminhada com identificação da empresa
mediante papel timbrado e/ou com carimbo de CNPJ da mesma.
5.2 O julgamento da proposta será por menor preço global.
5.3 Condição de Pagamento: O pagamento será realizado com recursos oriundos do Contrato
de Colaboração entre a Terra de Direitos e a Agência de Cooperação Internacional HEKS/EPER –
Projeto nº 812.385 após a proclamação do resultado, assinatura do Contrato de Prestação de
Serviço e emissão da Nota Fiscal e/ou Recibo.
6. PRAZOS
ATIVIDADES

PRAZO

Divulgação do Edital

08 de maio de 2018

Prazo para envio das propostas

12h00 de 11 de maio de 2018

Divulgação do Resultado

17h00 de 11 de maio de 2018

Assinatura do Contrato

14 de maio de 2018

7. DO RESULTADO
O resultado será disponibilizado nos meios eletrônicos da Terra de Direitos e do IV Encontro
Nacional de Agroecologia.

Belo Horizonte/MG, 08 de maio de 2018

Terra de Direito
GT Biodiversidade da Articulação Nacional de Agroecologia

