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EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

FEXPONACE FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS 
TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS DE ITUPORANGA 

 

A FEXPONACE FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS 

TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS DE ITUPORANGA, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob o nº 08.402.983/0001-02, através de seu Diretor Presidente o Sr. 

Paulo Roberto Ribeiro, inscrito no CPF sob o nº 008.127.529-37, nomeado pela Portaria nº 

0020 de 04 de Janeiro de 2021, torna público que fará realizar licitação na modalidade de 

CONCORRÊNCIA, do tipo MAIOR LANCE OU OFERTA, para outorga de permissão de uso de 

espaço público, segundo as condições estipuladas neste Edital, nos seus anexos e no contrato, 

cujos termos, igualmente, o integram e de acordo com a Lei Federal n. 8.666/93 de 21 de junho de 

1993, Lei Federal n. 8.987/1995, Lei Orgânica do Município de Ituporanga/SC, Lei Complementar 

municipal n. 032/2010, art. 209-A e seguintes, e demais legislações complementares. Os 

interessados deverão protocolar a entregados envelopes da Documentação de Habilitação e 

Propostas de Preços para o objeto do presente Edital de Licitação, até as 09h00min horas do dia 

16/12/2022 através de seu Protocolo Geral localizado na entrada principal do paço Municipal, sito 

na Rua Vereador Joaquim Boeing, 40 – Centro – Ituporanga – SC. 

 

I - A sessão público para abertura dos envelopes contendo a “Documentação” e “Propostas de 

Preços” será realizada no dia 16 de dezembro de 2022 às 09h30min na Sala de Reuniões da 

Prefeitura Municipal, localizada na Rua Vereador Joaquim Boeing, 40 – Centro – Ituporanga - SC, 

com a presença ou não dos proponentes. 

 

II - Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a 

data e hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e ou 

enviadas por qualquer meio, anteriormente à data do vencimento. 

 

III - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a 

realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficara automaticamente prorrogada para 

o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 
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1. DO OBJETO: A presente licitação tem como objeto:  ABERTURA DE PROCESSO 

LICITATÓRIO PARA CONCESSÃO REMUNERADA DE USO DE UMA ÁREA COMERCIAL, 

ATRAVÉS DE OUTORGA DE CONCESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DE UM LOCAL 

PARA REALIZAÇÃO DA COPA CEBOLÃO 2023 DURANTE OS MESES DE JANEIRO E 

FEVEREIRO DE 2023. POR CONTA E RISCO DA CONCESSIONÁRIA, EM CONFORMIDADE 

COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA CONCESSÃO Nº. 02/2023, 

ACATANDO TODAS AS ESTIPULAÇÕES CONSIGNADAS NO EDITAL. PD 19823/2022. 

  

1.1 A Concessão tem por finalidade a Exploração do Ginásio de Esportes Henrique Holetz para a 

realização da Copa Cebolão 2023 entre 20 de janeiro de 2023 a 20 de fevereiro de 2023, com 

duração de 30 (trinta) dias, podendo haver ajuste nas datas mas não ultrapassar um mês de 

competição. A concessão contempla a cobrança de ingresso nos dias de competições. O espaço a 

ser concedido engloba, uma quadra esportiva, bem como as benfeitorias inclusive os espaços 

físicos para exploração dos bares, podendo realizar a venda de salgados, bebidas em geral dentre 

outros alimentos. Os vestiários também poderão ser usados, exceto a sala da Gerencia e Esportes 

que fica junto ao Ginásio. 

1.2 Todas as equipes da FEXPONACE/ITUPORANGA devem ser isentas das taxas de inscrição da 

COPA CEBOLÃO 2023. 

1.3 As descrições técnicas dos serviços estão no Termo de Referência, anexo ao edital.  

1.4 Pela contratação da organização, produção da COPA CEBOLÃO, termos descritos no Termo 

de Referência em anexo, além dos demais investimentos, a CONTRATANTE pagará a quantia 

mínima de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a ser pago em parcela única na assinatura do 

contrato. 

 

2. DA OBTENÇÃO DO EDITAL E HORÁRIO PARA ESCLARECIMENTOS 

 

2.1. Esclarecimentos poderão ser obtidos por e-mail: cpl@ituporanga.sc.gov.br e 

licitacao@ituporanga.sc.gov.br discriminando no assunto o número da Concorrência, ou na 

Entidade Fexponace ou no setor de Licitações da Prefeitura do Município de Ituporanga, situada à 

Rua Vereador Joaquim Boeing, 40, Centro das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 

17h30min e pelo fone (**47) 3533-1211. O Edital e o Projeto completo poderão ser obtidos pelos 

interessados no endereço eletrônico: www.ituporanga.sc.gov.br, no link 

Prefeitura/Editais/Licitações. O pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de 

interpretação do presente Edital deverá ser encaminhado até 05 (cinco) dias úteis que precedem à 

reunião de entrega dos envelopes, devidamente fundamentado. 

mailto:cpl@ituporanga.sc.gov.br
mailto:licitacao@ituporanga.sc.gov.br
http://www.ituporanga.sc.gov.br/
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2.1.1. Serão admitidos os pedidos de esclarecimento e impugnações encaminhadas via e-mail, no 

endereço eletrônico cpl@ituporanga.sc.gov.br ou licitacao@ituporanga.com.br. 

2.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por irregularidade na 

aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 

a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 

impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da Lei 

Federal n. 8.666/1993. 

2.3. Em relação às licitantes, estas poderão protocolar a impugnação até o segundo dia útil que 

anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. A não apresentação no prazo estipulado 

acarretará a decadência do direito de impugnar os termos do edital de licitação. 

2.4. Na ocorrência da necessidade de alteração e/ou complementação de informações à presente 

Licitação, estas serão repassadas a todos os proponentes, por meio de correspondências circulares 

ou e-mails, que passarão a integrar o processo licitatório. 

  

3. DO REMUNERAÇÃO DA PERMISSÃO 

 

3.1. O valor da remuneração da permissão de uso será o fixado na proposta vencedora desta 

licitação. 

3.2. O valor da remuneração deverá ser pago na data da assinatura do termo de permissão, em 

rede bancária, mediante apresentação de guias fornecidas pela Secretaria da Fazenda na seguinte 

conta bancária Caixa Econômica Federal, Agencia nº. 1102 – Operação 006 - Conta Corrente nº. 

300-6. 

3.3. Em caso de atraso no pagamento, será aplicada multa diária, na razão de 0,3% sobre o valor 

atualizado da remuneração da permissão de uso, até o limite de 30 (trinta) dias. 

3.4. Ultrapassado o limite temporal estabelecido no item anterior será procedida à rescisão 

unilateral do termo e à reversão da permissão de uso do espaço ao município, sem prejuízo da 

multa e demais penalidades previstas no edital e no termos, assim como penalizações legais, civis 

e criminais. 

3.5. Toda e qualquer penalidade aplicada no caso dos itens anteriores, inclusive rescisão e 

reversão da permissão, serão precedidas de notificação à permissionária objetivando oportunizar 

ampla defesa e contraditório à mesma. 

 

4. DO PRAZO 

 

4.1. O prazo da permissão de uso será de 05 (cinco) meses, e será durante a vigência DO 

COMPEONATO DE FUTSAL, contados da celebração do respectivo contrato administrativo. 

mailto:cpl@ituporanga.sc.gov.br
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4.2. Em caso de renúncia contratual por uma das partes em qualquer tempo, a mesma deverá 

comunicar com aviso prévio antecedente de 20 (vinte) dias para rescisão. 

4.3. Ao final do prazo da permissão ou ocorrendo rescisão precoce do termo, a PERMISSIONÁRIA 

deverá retirar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da notificação, 

o equipamento instalado no espaço permitido, sendo a mesma responsável por todos os custos da 

retirada. 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal vigente, 

da Entidade Fexponace do ano subsequente:  

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

12 FEXPONACE 

1 FEXPONACE 

2044 Funcionamento e Manutenção do Departamento de Esportes 

3339047100000000000 Taxas 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor. 

 

5.2. As despesas que seguirem nos exercícios subsequentes correrão à conta de Dotações 

Orçamentárias que forem consignadas no orçamento da e as alterações se processarão por meio 

de procedimento administrativo. 

 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta licitação todas as empresas que atuem no ramo de atividade objeto 

deste edital, e que atendam todas as condições exigidas no presente instrumento e seus 

respectivos anexos. 

6.2. Não será admitida a participação de: 

6.2.1. Empresas declaradas inidôneas por ato do poder público, empresas que estejam 

temporariamente impedidas de licitar, contratar e transacionar com a Administração Pública ou 

quaisquer de seus órgãos descentralizados (Art. 87, III e IV da Lei nº 8.666/93); 

6.2.2. Empresas em consórcio; 

6.2.3. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores, servidor público da ativa ou 

empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista; 

6.2.4.Empresas em processo falimentar e em processo concordatário; 

6.2.4.1. As empresas em recuperação judicial, para a devida participação, deverão apresentar 

Certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta 
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econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, conforme Acórdão 1201/2020 

– Plenário – Tribunal de Contas da União – TCU. 

6.2.5. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

  6.2.5.1. Nos casos previstos na lei municipal Lei Municipal Nº. 2.156 de 04.01.07, em especial o 

Art. 3º. É vedado a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços 

com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, do prefeito, vice-prefeito, secretários 

municipais, presidente de fundação pública municipal e seus diretores, devendo tal condição 

constar expressamente dos editais de licitação. 

6.2.6. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei n. 

9.605/98; 

6.2.7. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 

8.429/92; 

6.2.8. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93. 

6.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará na inabilitação do licitante. 

6.4.A participação na presente licitação implica na aceitação plena das condições expressas neste 

Edital e em seus anexos. 

 

7. DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME 

7.1. Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública desta Concorrência, a 

licitante interessada, ou seu representante, deverá identificar-se e, no caso de representante, este 

deverá comprovar o credenciamento e os necessários poderes para formulação de propostas e 

para a prática de todos os atos relativos ao certame. 

7.2. Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante da licitante, o 

credenciado entregará a Comissão: 

7.2.1. Documento de identidade de fé pública; 

7.2.2.Se representante (preposto/procurador): 

7.2.2.1. Cópia do contrato social contendo todas as alterações ou última alteração consolidada; 

7.2.2.2. Estatuto ou ata de eleição do dirigente da licitante; 

7.2.2.3. Procuração pública ou particular com firma reconhecida, com poderes específicos para 

representar a empresa na licitação em todas as suas fases, e todos os demais atos, em nome da 

licitante; 

7.2.2.4. Cópia da cédula de identidade. 

7.2.3. Se dirigente/proprietário: 

7.2.3.1. Cópia do contrato social contendo todas as alterações ou última alteração consolidada, 

estatuto ou ata de eleição do dirigente da licitante, no qual estejam expressos os seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
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7.2.3.2. Cópia da cédula de identidade. 

7.3. A documentação para o credenciamento poderá ser: 

7.3.1. Cópia autenticada por Cartório, ou; 

7.3.2. Cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais na data da abertura, para 

conferência por membro da Comissão Permanente de Licitações, ou; 

7.3.3. Exemplar da publicação em órgão da imprensa oficial. 

7.4. A empresa que se encontrar em recuperação judicial, deverá apresentar, no momento do 

credenciamento, Certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada 

está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, conforme Acórdão 

1201/2020 – Plenário – Tribunal de Contas da União – TCU. 

 

8. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

8.1. Os proponentes deverão apresentar os documentos relativos à habilitação e proposta de 

preços, separadamente, em envelopes fechados, lacrados e rubricados no fecho, devidamente 

identificados com o nome da licitante e obrigatoriamente contendo a seguintes informações na parte 

frontal: 

ENVELOPE NO 1 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022/PMI 

DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

ABERTURA: 16/12/2022 às 09h30min 

 

ENVELOPE Nº 2 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022/PMI 

DA PROPOSTA DE PREÇOS 

ABERTURA: 16/12/2022 às 09h30min 

 

8.2.Será admitida a remessa dos envelopes pelos Correios, desde que recebidos no protocolo 

Geral da Prefeitura Municipal de Ituporanga (Comissão Permanente de Licitações da Secretaria de 

Administração do Município, Setor de Licitações e Contratos, situada na Rua Vereador Joaquim 

Boeing, 40, Centro, Ituporanga-SC) até a data e horário estipulados para a entrega. Neste caso, 

todos os envelopes deverão estar dentro de outro envelope, devidamente identificados. 

 

9. DA DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE NO 1) 

9.1. Os documentos necessários para habilitação deverão ser entregues em 01 (uma) via, 

preferencialmente numerados, sequencialmente, rubricados em todas as suas páginas por 
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representante legal da licitante ou preposto e preferencialmente acompanhando o rol dos 

documentos entregues, devendo ser apresentados: 

9.1.1. Em original, ou; 

9.1.2. Cópia autenticada por Cartório, ou; 

9.1.3. Cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais na data da abertura, para 

conferência por membro da Comissão Permanente de Licitações; 

9.1.3.1. A licitante poderá, ainda, autenticar seus documentos nos dias que antecedem a data 

de abertura, junto à Comissão Permanente de Licitações. ou; 

9.1.3.2. Exemplar da publicação em órgão da imprensa oficial. 

9.2. A documentação exigida deverá estar atualizada, legível e em condições de análise por parte 

da Comissão Permanente de Licitações. 

9.3. A documentação exigida deverá estar em nome da licitante e, preferencialmente com o número 

do CNPJ, e endereço respectivo da matriz ou da filial, vedada a apresentação de CNPJ de matriz 

e filial simultaneamente no mesmo processo licitatório, conforme abaixo: 

9.3.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

9.3.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz; 

9.3.3. Se a licitante for à matriz e a fornecedora for à filial, os documentos deverão ser 

apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente. 

9.4. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração 

fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02, desde 

que sua veracidade seja confirmada pela Comissão Permanente de Licitações. 

9.5. A documentação exigida deverá apresentar prazo de validade até a data limite fixada para a 

entrega dos envelopes. Não constando a vigência, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias 

da data da emissão. 

9.6. A documentação para fins de habilitação, a ser inclusa no respectivo envelope (Envelope nº 1 – 

Documentos de Habilitação), será composta de: 

9.6.1. Habilitação Jurídica; 

9.6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

9.6.3. Qualificação Econômico-Financeira; 

9.6.4. Qualificação Técnica; 

9.6.5. Documentação Complementar. 

 

10. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

10.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
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10.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores. 

10.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício. 

10.4.Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

10.5. Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da licitante. 

10.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir ou Certificado de Registro Cadastral - CRC 

compatível com o ramo do objeto da Licitação. 

 

11. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

11.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) (Atualizado). 

11.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS). 

11.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede 

do Licitante, através das seguintes Certidões: 

11.3.1. Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 

inclusive os decorrentes da Lei Federal nº 8.112/90; 

11.3.2. Certidão Negativa de Débito Estadual; 

12.3.3. Certidão Negativa de Débito Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

11.4. Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho; 

11.5.A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, deverá apresentar, no envelope 

da habilitação, certidão emitida pela Junta Comercial (conforme art. 8° da Instrução Normativa n° 

103 de 30/04/2007) ou declaração firmada por contador, de que se enquadra como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos para habilitação.  

11.5.1 O credenciamento do licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte somente 

será procedido pela Comissão Permanente de Licitações se o interessado comprovar tal situação 

jurídica.  

11.5.2 A não comprovação de enquadramento da empresa como ME ou EPP, na forma do 

estabelecido no item 12.5 deste Edital, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando a 

Comissão Permanente de Licitações, a aplicar os benefícios da Lei Complementar n°123/2006. 

Aplicáveis ao presente certame.  
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11.5.3 A responsabilidade pela declaração de enquadramento, conforme previsto nos itens 

anteriores, é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais 

que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

 

11.6. Para fins de habilitação, serão aceitas Certidões Positivas com Efeito de Negativa. 

 

12. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA 

 

12.1.Quanto a Qualificação Econômico-Financeira: 

 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já, exigível e 

apresentado na forma da lei, com a indicação do n° do Livro Diário, número de registro na Junta 

Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, cujos índices deverão ser apurados e apresentados (em 

planilha) pela aplicação da seguinte fórmula: 

 

AD 
LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: --------- = índice mínimo: 0,05 

PC 
 

AC 
LIQUIDEZ CORRENTE: -------- = índice mínimo: 1,00 

PC 
 

AC + ARLP 
LIQUIDEZ GERAL: ----------------- = índice mínimo: 1,00 

PC + PELP 
 

PL 
GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: --------------- = índice mínimo: 1,00 

PC + PELP 
 

PC + PELP 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: -------------------- = índice máximo: 0,51 

AT 
 

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível (caixa+ banco); ARLP = Ativo Realizável em 

Longo Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo 

Exigível e Longo Prazo; PL = Patrimônio Líquido. 

 

Observação1: É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo 

aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 
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Observação2: A empresa constituída a menos de um ano poderá apresentar balanço de abertura. 

 

12.2.Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo 

distribuidor do Foro da sede da matriz da Pessoa Jurídica ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio da pessoa física. Caso a Licitante tenha sede ou matriz no Estado de Santa Catarina, 

deverá emitir duas certidões, uma via sistema e-Proc e outra via SAJ. 

 

13. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

13.1. Declaração do licitante que concorda com todos os termos e condições do presente edital e 

dos seus anexos, obtendo para si, sob sua própria responsabilidade, os riscos e ônus de todas as 

informações que possam ser relevantes e necessárias para a elaboração da proposta e 

adjudicação do serviço, se vencedora da licitação. (Anexo III) 

13.2. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal. (Anexo IV) 

13.3. Declaração do licitante da inexistência de superveniência de fato impeditivo de habilitação, 

nos termos do artigo 32, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, de que não foi declarada inidônea e nem 

está suspensa em nenhum órgão público, Federal, Estadual ou Municipal, conforme modelo. 

(Anexo V) 

13.4. Declaração de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

equiparado, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, quando for o caso. (Anexo VI) 

 

13.5. Declaração Negativa de Vínculo Empregatício com Órgão ou Entidade Pública. (Anexo VII) 

 

13.6.Declaração indicando o profissional que será o responsável pelo acompanhamento do contrato 

administrativo na vigência da permissão de uso oneroso do espaço público. (Anexo VIII) 

 

13.7.Folha para elaboração do contrato devidamente preenchida conforme modelo (Anexo X) 

13.9. Declaração de compromisso e cumprimento, à Lei Federal nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção) 

(Anexo XI). 

 

13.10. Declaração que a empresa se compromete a cumprir todas as exigências do Edital, 

assumindo por sua conta todos os riscos inerente as atividades, zelando pela segurança de todo o 

público presente no Ginásio Henrique Holetz, assumindo toda a responsabilidade civil e criminal 

que por ventura ocorra no transcorrer da competição. (Anexo XII). 
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13.11. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar deverá 

comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante. 

 

14. DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 2 

14.1.No envelope Nº 2, a PROPOSTA DE PREÇOS, deverá ser apresentada no original ou em 

fotocópia autenticada, elaborada através de meio eletrônico, em papel timbrado ou identificado com 

carimbo padronizado do (CNPJ) da firma licitante, em uma única via, sem emenda, rasura, 

entrelinha ou ressalva, indicando o número deste Edital, bem como, datada, assinada na última 

folha e rubricada as demais pelo representante legal da licitante. A proposta de preços deverá 

ser Obrigatoriamente conforme instruções abaixo:  

 

14.1.1. Para formular a proposta em meio eletrônico, a empresa licitante deverá cadastrar-se no 

portal https://ituporanga.atende.net, inserir todos os dados da empresa e após o cadastro e 

liberação do acesso pelo TI do Município de Ituporanga, deverá acessar com o seu CNPJ e senha 

cadastrada, clicar em fornecedor conforme figura abaixo: 

 

 

14.1.2.Após clicar em acessar online, inserir a sua proposta contendo valores unitários com no 

máximo 02 (duas) casas decimais, deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, 

telefone de contato, número da conta bancária, não podendo conter rasuras ou entrelinhas (caso 

não tenha campo para inserir tais informações, deverão estar em folha complementar), devendo ser 

assinada, rubricada em todas as páginas e, deverá conter ainda: 

a) Na Proposta de Preço já estarão incluídos todos os materiais, equipamentos e serviços 

necessários ao perfeito cumprimento do objeto especificado, os tributos, inclusive contribuições 

https://ituporanga.atende.net/
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fiscais e para-fiscais, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, ferramentas, acessórios, 

instalações, utensílios, transporte, acondicionamento, bem como quaisquer outros custos que 

poderão ocorrer até o fiel cumprimento do objeto ora licitado. 

c) Conter assinatura, nome por extenso, Nº CPF e RG do signatário, sua função e/ou cargo na 

empresa, tudo de modo legível. 

 d) Conter prazo de validade da Proposta de Preços, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias, a contar da data de sua abertura, sendo este o prazo considerado em caso de omissão; 

e) As propostas porventura sem data serão consideradas emitidas para o dia do vencimento desta 

licitação. 

f) A proposta uma vez aberta é irretratável e irrenunciável, e à licitante inadimplente serão aplicadas 

as penalidades previstas no Art. 87 da Lei Nº 8.666/93 e alterações, respeitado o disposto no seu 

artigo 43, parágrafo 6º.        

g) Serão desconsideradas as propostas que deixarem de cumprir integralmente ou em parte 

qualquer um dos itens dos envelopes n. 1 e 2;     

h) Não serão tomadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital, nem as 

propostas que contiverem apenas o oferecimento de uma redução sobre a proposta mais barata; 

i) A Proposta de Preços eletrônica deverá ser impressa e acondicionada, apresentada em 

envelope, lacrado devendo o mesmo ser timbrado e/ou identificado com carimbo padronizado do 

(CNPJ) da firma licitante, contendo em sua parte frontal os dizeres conforme item 8.1, envelope nº 

2. 

j) A licitante terá sua proposta desclassificada para o item cuja especificação não for compatível 

com a descrição e unidades relacionadas no Termo de Referência do Edital; 

14.1.3. É de exclusiva responsabilidade do licitante acessar o sítio eletrônico para cadastramento 

da proposta eletrônica com antecedência ao término do prazo para apresentação da proposta. 

Caso ocorra problema com o cadastramento, o licitante deverá encaminhar o problema ocorrido ao 

setor de TI através do e-mail: ti.ituporanga@gmail.com e ti.ituporanga2@gmail.comou através do 

telefone: 47 3533-1211 Ramal 221. 

14.1.4. O município não se responsabilizará por problemas no sistema Ituporanga.atende.net com 

relação ao cadastro do licitante e da proposta eletrônica. 

 

15. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO PROCEDIMENTO 

15.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas que 

queiram assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação, processará a análise e julgamento 

dos documentos e propostas de preços. 

 

15.2. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação. E, caso 

a Comissão Permanente de Licitação julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise 

mailto:ti.ituporanga@gmail.com
mailto:ti.ituporanga2@gmail.com
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da documentação de habilitação, e realizar diligências e consultas, marcando nova data e horário 

para prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua decisão aos licitantes; 

 

15.3. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes que 

tenham as propostas, devidamente fechados, deverão ser devidamente rubricados pela Comissão 

Permanente de Licitação e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja decidida a 

habilitação; 

 

15.4. A comissão manterá em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas, com os envelopes 

N.º 2 (Proposta de Preços) devidamente fechados e rubricados, até o término recursal, de que trata 

o inciso I, art. 109, da Lei N.º 8.666/93; 

 

15.5. Da reunião para recebimento e abertura dos documentos de habilitação e proposta, será 

lavrada ata que mencionará todas as licitantes, os documentos e as propostas apresentadas, as 

reclamações e impugnações feitas, bem como as demais ocorrências que interessem ao 

julgamento da licitação, cuja Ata, será assinada pelos membros da Comissão Permanente De 

Licitação e por todos os licitantes presentes; 

 

15.5.1.  Não serão levadas em consideração as declarações feitas posteriormente à lavratura da 

ata; 

 

15.6. Não havendo licitante inabilitada ou se todos os inabilitados manifestarem desistência, 

expressamente, em interpor recurso, intenção essa que deverá constar do termo de renúncia do 

prazo recursal, assinada por todos os licitantes presentes, proceder-se-á a imediata abertura dos 

envelopes contendo as propostas das empresas habilitadas, sendo as mesmas rubricadas folha por 

folha por todas as participantes, na presença da Comissão Permanente de Licitação, que, 

igualmente, as rubricara; 

 

15.7. O não comparecimento da licitante ao ato de abertura da proposta, ou falta de sua assinatura 

na respectiva Ata, implicará em aceitação das decisões da Comissão Permanente de Licitação; 

 

15.8. Depois da hora marcada para recebimento dos documentos e proposta, nenhum documento 

ou proposta não será analisado pela Comissão Permanente de Licitação; 

 

15.9. Fica sem o direito de reclamar contra o processamento da presente licitação o licitante que se 

recusar a rubricar as propostas apresentadas ou, no caso de ocorrer o previsto no item 15.7, 

houver assinado a Ata. 
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16. DOS CRITÉRIOS PARA FINS DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

16.1. A Comissão Inabilitará a licitante proponente que deixar de atender quaisquer informações 

solicitadas no Edital. 

16.2. A Comissão desclassificará as propostas que: 

16.2.1. Não atenderem as exigências do Edital; 

16.2.2. Apresentarem preços inferiores ao preço mínimo indicado no edital; 

16.2.3. Contiverem emendas, borrões ou rasuras em qualquer lugar essencial, ou que encerrem 

condições tidas como essenciais escritas à margem ou fora do seu corpo; 

16.3. Após o exame das propostas a Comissão declarará vencedora aquela que consignar o maior 

preçomensal para a outorga, atendidas as disposições do artigo 48, I, da Lei nº 8666/93. 

16.4. As microempresas e empresas de pequeno porte que apresentarem a declaração constante 

noitem11.5 deste edital poderão sanar eventual restrição quanto à comprovação da regularidade 

fiscal e trabalhista após o julgamento das propostas de preços, sendo concedido o prazo de até 8 

(oito) dias úteis, improrrogáveis, a partir da notificação. 

16.5. Nas situações em que duas ou mais propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte, apresentar o mesmo valor ou duas ou mais propostas de licitantes não enquadrados como 

microempresas e empresas de pequeno porte apresentar o mesmo valor, a classificação será 

decidida por sorteio, em ato público, para o qual os licitantes interessados serão convocados, 

sendo que a forma como se procederá ao sorteio, será definida pela Comissão, ressalvado o 

disposto no art. 3º, § 2º da Lei nº 8.666/93. 

16.6. Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte (que apresentarem a declaração constante no item 11.5 deste edital) sejam iguais 

ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, não enquadrada como 

microempresas e empresas de pequeno porte, será oportunizado à microempresa ou empresa de 

pequeno porte mais bem classificada apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, no prazo de até 24 horas a partir da notificação, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado.  

16.6.1. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

item 16.4, Serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 

subitem 16.4, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

16.6.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos neste subitem, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

17. DA CORREÇÃO DOS ERROS 



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FEXPONACE FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E 

ESPORTIVOS DE ITUPORANGA 
 

Secretaria Administração - Licitações e Contratos - Rua Vereador Joaquim Boeing, nº 40, Centro - CEP 88.400-000 - Centro  

Ituporanga – SC - Telefone: (47) 3533-1211 - Site: www.ituporanga.sc.gov.br.  
Página 15 de 47 

 

17.1. As Propostas que tenham sido classificadas serão verificadas pela Comissão Permanente de 

Licitações para constatar a possibilidade de erros aritméticos nos cálculos e na soma. Os erros 

serão corrigidos pela Comissão da seguinte maneira: 

17.1.1. Nos casos em que houver uma discrepância entre os valores apresentados em números e 

por extenso, o valor apresentado em números deverá prevalecer; 

17.1.2. Nos casos em que houver uma discrepância entre o preço unitário e o valor total, o preço 

unitário proposto prevalece e será corrigido o valor total obtido pela multiplicação. 

17.1.3. Nos casos em que houver discrepância entre o valor da soma de parcelas indicada na 

Proposta e o valor somado das mesmas parcelas, prevalecerá o valor somado e corrigido pela 

Comissão. 

 

18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

18.1. Dos atos praticados pela Administração decorrentes da presente licitação, cabem: 
 
18.1.1.  Recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da 
Ata, nos casos de: 
 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
 
b) julgamento das propostas; 
 
c) anulação ou revogação da licitação; 
 
d) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 
 
e) rescisão do termo contratual. 
 
18.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com 

o objeto da licitação ou do termo contratual, de que não caiba recurso hierárquico. 

 

18.2. A intimação dos atos referidos no subitem 18.1.1.  alíneas " a",  "b",   "c"  e  “e”,    excluídos   

os   relativos a advertência e multa de mora, e no subitem 18.1.2.,  será  feita  mediante  publicação  

na  imprensa  oficial,  salvo  nos   casos  previstos   nas  alíneas  "a"  e   "b",  se presentes  os  

prepostos  das  licitantes   no  ato   em  que  foi  adotada  a   decisão, que poderá ser feita por  

comunicação direta aos interessados, mencionando-se o fato na respectiva  Ata; 

 

18.3. Os recursos previstos nas alíneas "a" e "b" do subitem 18.1.1. terão efeito suspensivo,  

podendo a autoridade competente, motivadamente e  presentes   razões  de  interesse público, 

atribuir aos demais eficácia suspensiva. 

 

18.4. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis. 
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18.5. Os recursos deverão ser propostos por escrito e dirigidos ao Prefeito Municipal, por 

intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no 

prazo, de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados a 

autoridade superior, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

 

18.6. É vedada a licitante a utilização de recurso ou de impugnações como expediente protelatório 

ou que vise tumultuar o procedimento da licitação. Identificado tal comportamento, poderá a 

Comissão Permanente de Licitação arquivar sumariamente os expedientes ou, se for o caso, propor 

a aplicação ao autor às sanções cabíveis. 

 

18.7. Os recursos interpostos fora do prazo legal, não serão analisados. 

 

19. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

19.1.Será considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as 

especificações deste Edital e seus anexos, e ofertar o MAIOR LANCE OU OFERTA. 

 

19.1.2. Havendo discordância entre o valor unitário e o total, prevalecerá sempre o unitário. 

 

19.2. A seu exclusivo critério, o Município de Ituporanga, poderá aceitar propostas em que se 

verifiquem erros de cálculos, mas reservando-se o direito de corrigi-los na forma seguinte: 

19.2.1. Erro na transcrição das quantidades da relação fornecida para a proposta: o produto será 

corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o total. 

19.2.2. Erro da multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 

mantendo-se o preço unitário e a quantidade, e corrigindo-se o produto. 

19.2.3. A Comissão de Licitação terá autoridade bastante para proceder a tais correções, com 

ressalva do Presidente da Comissão, ou de quem venha este a delegar tal encargo. 

 

19.3. Atendidas as condições de julgamento, a adjudicação será feita a empresa vencedora do 

certame. 

 

19.4. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam as especificações e as 

exigências contidas neste Edital e seus anexos, bem como aquelas com valor excessivo ou com 

preços manifestamente inexequíveis. 

 

19.5. No caso de todos os licitantes serem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes, o prazo de 08 (oito) dias úteis, para 
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apresentação de nova documentação ou de novas ofertas, respeitando o disposto no parágrafo 

único, do artigo 48, da Lei Nº 8.666/93 e alterações. 

 

19.6. No caso de absoluta igualdade de condições entre 02 (duas) ou mais propostas e preços, a 

decisão será por sorteio, em ato público, na presença das licitantes interessadas, obedecido o 

parágrafo 2o., do Artigo 3o., e Parágrafo 2o., do Artigo 45, da Lei Nº 8.666/93. 

 

19.7. Não será levada em consideração para efeito de julgamento, a proposta que contenha 

vantagem não prevista no edital. 

 

19.8. Caberá a Comissão Permanente de Licitação proceder ao julgamento da presente licitação, 

submetendo o seu resultado a consideração do Prefeito Municipal, com vistas à homologação e 

adjudicação; 

 

19.9. A decisão da Comissão Permanente de Licitação somente será considerada definitiva, após 

homologação realizada pelo Prefeito Municipal. 

 

19.10. Em caso de desistência da primeira classificada, antes ou após a adjudicação, a Comissão 

Julgadora poderá convocar os demais licitantes remanescentes, na ordem de classificação para 

substituí-la nas mesmas condições estabelecidas, inclusive quanto aos preços ou revogar a 

licitação. 

 

19.11. A Administração, até a assinatura do "Termo de Contrato", ou a qualquer tempo, poderá 

desclassificar a licitante vencedora, mediante despacho fundamentado, sem que caiba direitos a 

indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso tenha 

conhecimento de qualquer circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que 

desabone sua idoneidade financeira, técnica, ou administrativa; 

 

19.12. Poderão também ser desclassificadas quaisquer propostas por critério de ordem técnica, 

administrativa ou jurídica, devidamente fundamentando sempre ao amparo do disposto na Lei 

Federal N. 8.666/93. 

 

20. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

20.1. O adjudicatário deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias, úteis a partir da 

convocação por parte do Município. 

20.2.A vigência do contrato será de 05 (cinco)meses a contar da data de assinatura do referido 

instrumento, podendo ser prorrogado por igual período nos termos da lei. 
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20.3. O contrato poderá ser prorrogado, mediante aditamento na forma da lei, devendo ser 

observado os recursos previstos no orçamento do exercício financeiro do Município. 

 

21. DO REAJUSTAMENTO 

21.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis. 

 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CERTAME LICITATÓRIO 

22.1. As sanções administrativas abaixo descritas, aplicáveis durante o certame licitatório e vigência 

do contrato, estão em conformidade e tem como norte a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

22.2. Se no decorrer da execução do objeto do presente instrumento, ficar comprovada a existência 

de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento parcial ou total pelo qual possa ser 

responsabilizada a Licitante, esta, sem prejuízo das demais sanções previstas, poderá sofrer as 

seguintes penalidades: 

22.2.1.Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante 

e/ou permissionário; 

22.2.2.Multa, pela inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado nopagamento da 

concessão, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes 

limites: 

22.2.2.1. 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, devidamente atualizado, 

sem prejuízo das demais cominações aplicáveis, na recusa injustificada da licitante vencedora em 

assinar o contrato, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações 

acordadas; 

22.2.2.2. 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, nos casos de anulação 

do contrato por culpa da permissionária; 

22.2.2.3. 0,33% (trinta e três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 

mensal do pagamento não realizado; 

22.2.2.4. A multa, não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 

demais sanções previstas na lei; 

22.2.2.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será paga através da emissão de 

boleto realizado pela Secretaria da Fazenda; 

22.2.2.6. As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 

contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

22.2.3.Suspensão, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficando impedida de 

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso do Cadastro de 

Fornecedores do Município de Ituporanga, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de: 

22.2.3.1. Deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que 

cumpria os requisitos de habilitação; 
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22.2.3.2. Apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registro em ata, ou 

demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame; 

22.2.3.3. Retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrado em ata; 

22.2.3.4. Não manter a proposta após a adjudicação; 

22.2.3.5. Comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata; 

22.2.3.6. Cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame; 

22.2.3.7. Fraudar a execução do contrato; 

22.2.3.8. Descumprir as obrigações decorrentes do contrato. 

25.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a Prefeitura Municipal de Ituporanga, que será concedida quando o contratado ressarci-la pelos 

prejuízos resultantes da infração e após decorridos 2 (dois) anos no caso de aplicação de 

suspensão. 

22.3. Na aplicação das penalidades previstas neste instrumento a Administração considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou 

Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas justificativas da licitante ou 

Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666/93. 

22.4. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da empresa. 

22.5. A recusa do adjudicatório em assinar o contrato no prazo estabelecido o impede de participar 

de novas licitações pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses junto a este Município, sem prejuízo das 

penalidades previstas em Lei. 

22.6. O contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, atendida a conveniência administrativa. 

22.7. A critério do Município de Ituporanga caberá rescisão do contrato, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial quando a contratada: 

22.8.1. Rescindir unilateralmente e imotivadamente o presente contrato ensejando o direito, a outra 

parte, de cobrança de multa e indenização pelo descumprimento do mesmo no valor de 50% 

(cinquenta por cento) do valor total restante previsto à sua plena execução, tendo por base o seu 

período de vigência; 

22.8.2. Não cumprir quaisquer das obrigações contratuais, ou; 

22.8.3. Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização do Município, ou; 

22.8.4. Incidir em outros motivos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

23. DAS PENALIDADES 

Serão passíveis de penalidades, nos termos do Código Penal Brasileiro, os atos praticados pelas 

licitantes que incorram nas seguintes situações: 

23.1. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da 

adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório:       
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23.2. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório:       

23.3. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 

de vantagem de qualquer tipo:        

23.4. Omitir, modificar ou entregar à Administração Pública levantamento cadastral ou condição de 

contorno em relevante dissonância com a realidade, em frustração ao caráter competitivo da 

licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

24.1.Nenhuma indenização será devida as licitantes em razão da elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativa ao presente Edital.  

24.2. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste 

Edital, sujeitando-se a licitante as sanções previstas nos artigos 87 e 88, da Lei Nº 8.666/93. 

24.3. A apresentação da proposta de preços será considerada como evidência de que a licitante 

examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, e obteve informações sobre qualquer 

ponto duvidoso antes de apresentá-la, e considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram 

a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 

24.4. A licitante vencedora assumira integralmente e exclusivamente todas as responsabilidades no 

que diz respeito às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e os demais encargos que por 

ventura venham a incidir sobre o objeto do presente Edital. 

24.5. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, 

nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões de 

que trata o parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei Federal Nº 8.666/93. 

24.6. No caso de necessidade de alteração deste Edital, antes do dia e hora marcados para a 

abertura das propostas, poderá ocorrer prorrogação, respeitando-se o número de dias decorridos a 

partir do último aviso publicado e utilizando-se dos meios anteriormente adotados para a nova 

divulgação. 

24.7. O envelope Nº 2 - Proposta de Preços de licitante inabilitado, não retirado pelo representante 

da interessada na data da abertura das demais propostas, ficará em poder da Comissão 

Permanente de Licitação, devidamente "lacrado" a disposição da empresa para retirada. 

24.8. É facultada a Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligências destinadas a esclarecer ou a completar a instrução do processo. 

24.9. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer técnico interno ou externo em 

qualquer fase da presente licitação. 

24.10. Na contagem dos prazos estipulados na presente licitação, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. 

24.11. Quaisquer dúvidas sobre o presente Edital deverão ser objeto de consulta à Comissão 

Permanente de Licitação em até (02) dois dias antes da data de abertura da licitação. 
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24.12. Onde este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei Nº 8.666/93 e alterações, 

reservando-se ainda ao Município de Ituporanga, o direito de revogar no todo ou em parte o 

presente Edital, sem que dessa sua decisão possa resultar, em qualquer caso, reclamação ou 

indenização por parte das licitantes. 

24.13. Constituem Anexos do presente Edital: 

24.13.1.Especificação do Objeto– Quadro de Orçamento (Anexo I); 

24.13.2. Termo de Referência – (Anexo II) 

24.13.3. Declaração de Concordância com os Termos do Edital e seus Anexos (Anexo III); 

24.13.4. Declaração que cumpre o inciso XXXIII do artigo 7º da CF (Anexo IV); 

24.13.5. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo (Anexo V); 

24.13.6. Declaração Comprobatória de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte (Anexo VI); 

24.13.7.Declaração Negativa de Vínculo Empregatício com Órgão ou Entidade Pública (Anexo VII); 

24.13.8. Declaração indicando o profissional que será o responsável técnico pela obra (Anexo VIII); 

24.13.9. Minuta de Contrato (Anexo IX); 

24.13.10. Folha de dados para elaboração do contrato (Anexo X); 

24.13.11. Declaração de compromisso e cumprimento, à Lei Federal nº 12.846/13 (Lei 

Anticorrupção) (Anexo XI). 

24.13.12 Declaração que a empresa se compromete a cumprir todas as exigências do Edital, 

assumindo por sua conta todos os riscos inerente as atividades, zelando pela segurança de todos o 

público, assumindo toda a responsabilidade civil e criminal que por ventura ocorra no transcorrer da 

competição. (Anexo XII).  

24.13.14. O Município reserva-se o direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus 

interesses, ou anular, ou revogar a presente licitação, sem que isso caiba aos participantes o direito 

de reclamação ou indenização de qualquer natureza. 

24.13.15. Nos casos omissos, prevalecerão o s termos da Lei nº 8.666/93, com suas alterações. 

 

Ituporanga, 11 de novembro de 2022. 

 

 

Paulo Roberto Ribeiro 

Diretor Presidente  
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CONCORRÊNCIA Nº 02/2022/FEX 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022/FEX 
ANEXO I 

 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

Objeto: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA Concessão Remunerada De Uso De 

Uma Área Comercial, Através De Outorga De Concessão De Uso, A Título Oneroso, De Um 

Local Para realização da Copa Cebolão 2023 durante os meses de janeiro e fevereiro de 2023. 

Por conta e risco da Concessionária, em conformidade com o estabelecido no Edital de 

Concorrência para Concessão nº. 02/2023, acatando todas as estipulações consignadas no 

Edital. PD 19823/2022. 

 

1.1 A Concessão tem por finalidade a Exploração do Ginásio de Esportes Henrique Holetz para a 

realização da Copa Cebolão 2023 entre 20 de janeiro de 2023 a 20 de fevereiro de 2023, com 

duração de 30 (trinta) dias, podendo haver ajuste nas datas mas não ultrapassar um mês de 

competição. A concessão contempla a cobrança de ingresso nos dias de competições. O espaço a 

ser concedido engloba, uma quadra esportiva, bem como as benfeitorias inclusive os espaços 

físicos para exploração dos bares, podendo realizar a venda de salgados, bebidas em geral dentre 

outros alimentos. Os vestiários também poderão ser usados, exceto a sala da Gerencia e Esportes 

que fica junto ao Ginásio. 

1.2 Todas as equipes da FEXPONACE/ITUPORANGA devem ser isentas das taxas de inscrição da 

COPA CEBOLÃO 2023. 

1.3 As descrições técnicas dos serviços estão no Termo de Referência, anexo ao edital.  

1.4  Pela contratação da organização, produção da COPA CEBOLÃO termos descritos no Termo 

de Referência em anexo, além dos demais investimentos, a CONTRATANTE pagará a quantia 

mínima de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a ser pago em parcela única na assinatura do 

contrato. 

 
1.5 - PLANILHA ORÇAMENTO – VALOR PREVISTO 
ITEM: 
 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em 

R$ 

Vlr Total 

1 1 UNIDADE EDITAL PARA CONCESSÃO DO GINÁSIO  DE ESPORTES HENRIQUE 

HOLETZ PARA COPA CEBOLÃO 2023.  QUE OCORRERÁ NOS MESES 

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. 

R$ 35.000,00 35.000 

    
TOTAL R$ 35.000,00 

    
TOTAL GERAL R$35.000,00 
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2 - Modelo da Proposta: 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 

A empresa ______, neste ato representada por _________ (qualificação: nacionalidade, estado 

civil, cargo), em atendimento ao disposto no Edital de Concorrência nº __/2022, após análise do 

referido instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a 

cumprir o objeto da licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir: 

 

OBJETO: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA Concessão Remunerada De Uso 

De Uma Área Comercial, Através De Outorga De Concessão De Uso, A Título Oneroso, De Um 

Local Para realização da Copa Cebolão 2023 durante os meses de janeiro e fevereiro de 2023. 

Por conta e risco da Concessionária, em conformidade com o estabelecido no Edital de 

Concorrência para Concessão nº. 02/2023, acatando todas as estipulações consignadas no 

Edital. PD 19823/2022. 

 

2.1 - Para formular a proposta em meio eletrônico, a empresa licitante deverá cadastrar-se no portal 

https://ituporanga.atende.net, inserir todos os dados da empresa e após o cadastro e liberação do 

acesso pelo TI do Município de Ituporanga, deverá acessar com o seu CNPJ e senha 

cadastrada, clicar em fornecedor conforme figura abaixo: 

 

2.2 - As empresas licitantes deverão formular folha complementar com a proposta com os demais 

dados citados nos itens abaixo (caso não tenha campo para preenchimento na proposta eletrônica). 

https://ituporanga.atende.net/


ESTADO DE SANTA CATARINA  
FEXPONACE FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E 

ESPORTIVOS DE ITUPORANGA 
 

Secretaria Administração - Licitações e Contratos - Rua Vereador Joaquim Boeing, nº 40, Centro - CEP 88.400-000 - Centro  

Ituporanga – SC - Telefone: (47) 3533-1211 - Site: www.ituporanga.sc.gov.br.  
Página 24 de 47 

 

2.3 - A empresa declara possuir pessoal técnico adequados e disponíveis para a execução do 

objeto da licitação acima referenciada, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 

2.3.1 - Os dados da nossa empresa são: 

a) Razão Social: _______________________________________________ 

b) CNPJ nº:___________________Insc. Estadual nº.:_______________ 

c) Endereço: _________________________________ 

d) Fone/Fax: _____E-mail: ______________________ 

e) Cidade: _________ Estado: _______CEP:___________________ 

f) Banco _______ Agência nº:______ Conta nº:____________________ 

De acordo com a legislação em vigor, eu, __________, CPF/MF nº _______, declaro estar ciente 

da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro. 
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CONCORRÊNCIA Nº 02/2022/FEX 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022/FEX 
ANEXO II 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. APRESENTAÇÃO  

Este é o Termo de Referência para visandoà outorga de permissão remunerada de uso de 

espaço público municipal, nesta cidade para instalação exclusiva de relógio digital para 

divulgação de dados relevantes a comunidade. O presente termo busca esclarecer e 

especificar os serviços a serem contratados com o objetivo de se alcançar o perfeito 

entendimento dos mesmos. 

 

2. OBJETO 

O objeto do presente Termo de Referência PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO 

PARA Concessão Remunerada De Uso De Uma Área Comercial, Através De Outorga De 

Concessão De Uso, A Título Oneroso, De Um Local Para realização da Copa Cebolão 

2023 durante os meses de janeiro e fevereiro de 2023. Por conta e risco da 

Concessionária, em conformidade com o estabelecido no Edital de Concorrência para 

Concessão nº. 02/2023, acatando todas as estipulações consignadas no Edital. PD 

19823/2022. 

 

3. PROJETO BÁSICO 

 

3.1 INTRODUÇÃO: O presente termo de referência visa apresentar as exigências mínimas 

para a respectiva concessão, quadros de receitas e despesas formalizados através da 

Entidade Fexponace 

 

3.2 DESCRIÇÃO DO LOCAL: Ginásio de Esportes Henrique Holetz – Rua Nelson Rosa Brasil 

– Bairro Jardim America neste município. 

 

3.3 ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

3.3.1 A Concessão tem por finalidade a Exploração do Ginásio de Esportes Henrique Holetz 

para a realização da Copa Cebolão 2023 entre 20 de janeiro de 2023 a 20 de fevereiro de 

2023, com duração de 30 (trinta) dias, podendo haver ajuste nas datas mas não ultrapassar um 

mês de competição. A concessão contempla a cobrança de ingresso nos dias de competições. 

O espaço a ser concedido engloba, uma quadra esportiva, bem como as benfeitorias inclusive 
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os espaços físicos para exploração dos bares, podendo realizar a venda de salgados, bebidas 

em geral dentre outros alimentos. Os vestiários também poderão ser usados, exceto a sala da 

Gerencia e Esportes que fica junto ao Ginásio. 

3.3.2 Todas as equipes da FEXPONACE/ITUPORANGA devem ser isentas das taxas de 

inscrição da COPA CEBOLÃO 2023. 

3.3.3 As descrições técnicas dos serviços estão contidas neste Termo de Referência. 

3.3.4 Todo o material de limpeza e conservação, material de consumo e insumos sanitários, 

troca de lâmpadas, eventuais reparos na estrutura do imóvel, fornecimento de gás bem como a 

responsabilidade pelas verbas trabalhistas e previdenciárias das pessoas que trabalham no 

local objeto da presente concessão fica a cargo do concessionário. 

3.3.5 Apresentar um quadro de premiação igual ou superior a ultima edição da COPA 

CEBOLÃO. Toda publicidade no Ginásio de Esportes Henrique Holetz deverá ser retirada logo 

após termino do evento. Sugerimos que a publicidade visual seja feita em forma de banners. 

Caso a quadra for pintada com patrocínios a mesma deverá ser pintada ao termino do evento. 

3.3.5.1 Durante o dia, fica autorizada a FEXPONACE, a utilização do espaço do Ginásio de 

Esportes Henrique Holetz quando não houver competições, em comum acordo entre as partes, 

para treino das equipes da FEXPONACE. 

3.3.6.  Devendo todas as equipes da FEXPONACE/ITUPORANGA ser isento das taxas de 

inscrição da COPA CEBOLÃO 2023. 

3.3.7. Custos para contratação de equipes de apoios operacional e administrativos, arbitragem, 

premiação, taxas com policia militar, civil, seguranças e outras despesas que venham ocorrer é 

a cargo da empresa Cessionária.  

3.3.8.  É de responsabilidade da Cessionária fazer manutenção periódica do local. 

3.3.9. Pela contratação da organização, produção da COPA CEBOLÃO termos descritos no 

Termo de Referência em anexo, além dos demais investimentos, a CONTRATANTE pagará a 

quantia mínima de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a ser pago em parcela única na 

assinatura do contrato. 

Baseados nos seguintes dados chegaram ao valor sugerido acima: 

 

RECEITAS 

 

VENDA DE INGRESSO BASE R$ 

3,00 ATÉ OITAVAS DE FINAIS 20 

DIAS 200 PESSOAS DIA 

R$ 

12.000,00 

DADOS APROXIMADOS 
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VENDA DE INGRESSO BASE R$ 

8,00 ATÉ OITAVAS DE FINAIS 08 

DIAS 200 PESSOAS DIA 

R$ 

12.800,00 

DADOS APROXIMADOS 

VENDA DE INGRESSO BASE R$ 

20,00 ATÉ SEMIFINAL E FINAL 02 

DIAS 300 PESSOAS DIA 

R$ 

12.000,00 

DADOS APROXIMADOS 

VENDA DE CERVEJA LATA EM 

TORNO DE 10 MIL LATAS NA 

COMPETIÇÃO ESTIMADO PARA 

VENDA R$ 6,00 

R$ 

60.000,00 

DADOS APROXIMADOS 

VENDA DE REFRIGERANTE LATA 

EM TORNO DE 10 MIL LATAS NA 

COMPETIÇÃO ESTIMADO PARA 

VENDA R$ 6,00 

R$ 

60.000,00 

DADOS APROXIMADOS 

VENDA DE ÁGUA MINERAL 500 

ML EM TORNO DE 10 MIL LATAS 

NA COMPETIÇÃO ESTIMADO 

PARA VENDA R$ 3,00 

R$30.00,00 DADOS APROXIMADOS 

VENDA DE SALAGINHOS FRITOS 

DIVERSOS PASTEIS E 

ESPETINHO FRANGO EM TORNO 

DE 10 MIL PEÇAS R$ 6.00 

R$ 

60.000,00 

DADOS APROXIMADOS 

INCRIÇÕES NAS MODALIDADES 

FUTSAL ATÉ ADULTO SUB 17 60 

EQUIPES CUSTO POR EQUIPE 

RS 300,00 

R$ 

18,000,00 

DADOS APROXIADOS 

INCRIÇÕES NAS MODALIDADES 

FUTSAL ADULTO 18 EQUIPES 

CUSTO POR EQUIPE RS 500,00 

R$ 9.000,00 DADOS APROXIMADOS 

INCRIÇÕES NAS MODALIDADES 

FUTSAL ADULTO SERIE 

ESPECIAL 08 EQUIPES CUSTO 

POR EQUIPE RS 1000,00 

R$ 8.000,00 DADOS APROXIMADOS 

INCRIÇÕES NAS MODALIDADES 

FUTSAL ADULTO MASTER 18 

EQUIPES CUSTO POR EQUIPE 

RS 300,00 

R$ 5.400,00 DADOS APROXIMADOS 

PATROCINIOS DIVERSOS FAIXA, 

DATA SHOW, PINTURA DA 

QUADRA DENTRE OUTROS 

R$ 

20.000,00 

DADOS APROXIMADOS 
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TOTALAPROXIMADO DAS 

RECEITAS 

 R$ 307.200,00 

 

 

DESPESAS 

 

COMPRA DE CERVEJA LATA EM TORNO 

DE 10 MIL LATAS NA COMPETIÇÃO 

ESTIMADO PARA COMPRA R$ 2,69 

R$ 

26.900,00 

DADOS

 APROXIMADOS 

CATARINÃO 

ATACAREJO 

COMPRA DE REFRIGERANTE LATA EM 

TORNO DE 10 MIL LATAS NA 

COMPETIÇÃO ESTIMADO PARA COMPRA 

R$ 2,59 

R$ 

25.900,00 

DADOS

 APROXIMADOS 

CATARINÃO 

ATACAREJO 

COMPRA DE ÁGUA MINERAL 500 ML EM 

TORNO DE 10 MIL LATAS NA 

R$10.00,00 DADOS

 APROXIMADOS 

CATARINÃO 

ATACAREJO 

COMPRA DE SALAGINHOS FRITOS 

DIVERSOS PASTEIS E ESPETINHO 

FRANGO EM TORNO DE 10 MIL PEÇAS 

PREÇO COMPRA R$ 2,89 

R$ 

25.900,00 

DADOS

 APROXIMADOS

 DE COPA 

ANTERIORES DADOS 

APROXIMADOS 

ARBRITROS NAS MODALIDADES FUTSAL 

ATÉ ADULTO SUB 17 60 EQUIPES CUSTO 

POR EQUIPE RS 100,00 

R$ 6,000,00 DADOS

 APROXIMADOS

 DE COPA 

ANTERIORES 

ARBRITROS NAS MODALIDADES FUTSAL 

ADULTO 18 EQUIPES CUSTO POR 

EQUIPE RS 150,00 

R$ 

12.700,00 

DADOS

 APROXIMADOS

 DE COPA 

ANTERIORES 

ARBRITROS MODALIDADES FUTSAL 

ADULTO SERIE ESPECIAL 08 EQUIPES 

CUSTO POR EQUIPE RS 100,00 

R$ 2.800,00 DADOS

 APROXIMADOS

 DE COPA 

ANTERIORES 

ARBRITROS NAS MODALIDADES FUTSAL 

ADULTO MASTER 18 EQUIPES CUSTO 

POR EQUIPE RS 150,00 

R$ 

12.700,00 

DADOS

 APROXIMADOS

 DE COPA 

ANTERIORES 
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EQUIPE DE APOIO 10 PESSOAS 

30 DIAS 150,00 CADA 

R$ 

45,000,00 

DADOS

 APROXIMADOS

 DE COPA 

ANTERIORES 

SEGURANÇAS 02 PESSOAS 30 

DIAS 150,00 CADA 

R$9.000,00 DADOS

 APROXIMADOS

 DE COPA 

ANTERIORES 

PREMIAÇÕES R$ 

80.000,00 

TROFEUS MEDALHAS E 

PREMIOS 

TAXAS E OUTRAS DESPESAS R$ 

35.000,00 

SEGURANÇA,

 POLICIA

 MILITAR, POLICIA 

CIVIL DENTRE OUTROS 

TOTAL DAS DESPESAS  R$ 200.990,00 

RECEITAS DESPESAS E LUCROS APROXIMADOS 

TOTAL DAS RECEITAS R$ 307.200,00 

TOTAL DAS DESPESAS R$ 200.900,00 

CENCESSÃO PARA FEXPOANCE R$ 35.000,00 

TOTAL LUCRO APROXIMADO R$ 73,300,00 

 

 

DESPESA DA FEXPOANCE NO GINÁSIO  HENRIQUE 
HOLETZ    JANEIRO FEVEREIRO 2023 

 
 
 

CELESC JANEIRO 2022 R$ 
2.500,00 

FONTE DADOS 
CONTROLE INTERNO DA 

PREFEITURA 

CELESC FEVEREIRO 2022 R$ 
7.5000,00 

FONTE DADOS 
CONTROLE INTERNO DA 

PREFEITURA 

CASAN JANEIRO 2022 R$ 
1.100,00 

FONTE DADOS 
CONTROLE INTERNO DA 

PREFEITURA 

CASAN FEVEREIRO 2023 R$ 
2,300,00 

FONTE DADOS 
CONTROLE INTERNO DA 

PREFEITURA 
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DETEZIÇÃO E DESTATIZAÇÃO R$ 
1.800,00 

PERTELLE DETETIZAÇÃO 

TOTAL 
 

R$ 15.200,00 

 
 

FEXPOANCE COPA CEBOLÃO 2023 DESPESAS E RECEITAS 

 
 
 

RECEITA CONCESSÃO  R$ 35,000,00 

DESPESA JANEIRO E FEVEREIRO  R$ 15.200,00 

TOTAL LUCRO  R$ 19.800,00 

 

3.3.10 A Cessionária está ciente que possui pessoal técnico adequado e disponível para a 

execução do objeto da licitação acima referenciada, sob pena de responsabilização nos termos 

da lei. 

3.3.11 A Cessionária deverá no mínimo disponibilizar 02 seguranças no ginásio por dia de 

competição. 

3.3. 13 A Cessionária poderá comercializar bebidas, alimentação e ingressos. 

 

3.3.14 Cabe ainda a Cessionária: 

 

I– Organizar a COPA CEBOLÃO 2023, podendo durante o evento explorar a competição 

e os bares anexos ao Ginásio de Esportes Henrique Holetz. 

II - Todo o material de limpeza e conservação, material de consumo e insumos sanitários, 

troca de lâmpadas, eventuais reparos na estrutura do imóvel, fornecimento de gás, bem 

como a responsabilidade pelas verbas trabalhistas e previdenciárias das pessoas que 

trabalham no local objeto da presente concessão ficam a cargo do concessionário. 

III- Pagar o valor relativo à concessão de uso no dia da assinatura do contrato; 

IV - Pagar os tributos que incidirem sobre as atividades desenvolvidas, ficando sujeito 

também ao alvará do evento. 

V – Respeitar e acatar as normas baixadas pela Prefeitura; 

VI – Manter um serviço ininterrupto, apropriado, atualizado e compatível com o interesse 

público; 

VII– Não permitir em hipótese alguma que o local seja freqüentado por pessoas de má 

índole, ou seja usado como ponto de venda de drogas, a fim de que seja valorizado o 

espírito familiar e a idoneidade do ambiente; 
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VIII – Manter o objeto da concessão em perfeito estado de conservação, segurança, 

higiene, conforto, responsabilizando-se por qualquer dano que der causa ou em virtude 

da atividade desenvolvida; 

IX – Manter-se em dia com as obrigações trabalhistas e sociais; 

X – Respeitar as normas higiênicas estabelecidas por órgãos competentes. 

XI – Responder pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros em qualquer 

caso, durante a execução do objeto contratado, bem como custo para a reparação dos 

mesmos; 

XII– Acender e apagar as luzes do ambiente, se responsável pela sua concessão;  

 XIII– Os preços praticados devem ser compatíveis com o preço de mercado; 

XIV– Observar os padrões básicos estabelecidos para o atendimento ao público, 

compatíveis com o local e ramo da atividade desenvolvida. 

XV– Apresentar um quadro de premiação igual ou superior a ultima edição da COPA 

CEBOLÃO. 

XVI – Apresentar um quadro de árbitros de boa conduta ligada a qualquer liga desportiva. 

XVII– Toda publicidade no Ginásio de Esportes Henrique Holetz deverá ser retirada logo após 

termino do evento. Sugerimos que a publicidade visual seja feita em forma de banners. Caso 

a quadra for pintada com patrocínios a mesma deverá ser pintada ao termino do evento. 

XVIII – Fica autorizada a FEXPONACE durante o Evento durante o dia quando não houver 

competições em comum acordo entre as partes usar o Ginásio de Esportes Henrique Holetz 

para treino das equipes da FEXPONACE. 

XIX - Disponibilizar de equipe de bilheteria. 

XX - Confeccionar ingressos; 

XXI - Contratação de empresa prestadora de serviços de brigadistas.  

XXII - Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, 

alimentação do pessoal e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, 

durante a execução dos serviços. 

XXIII - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto contratual; 

XXIV-  Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital; 

XXV- Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 

prepostos ou subordinados, e, ainda, por qualquer prejuízo que estes possam causar à 

Administração ou a terceiros, durante o atendimento do objeto; 

XXVI - Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na 

execução dos serviços, que possam comprometer a sua qualidade; 
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XXVII - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos 

tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto 

do Edital; 

XXVIII- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação 

das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 

XXIX- Cumprir as obrigações firmadas no contrato; 

 
3.3.15 É vedado ao Cessionária 

 

 I - Transferir para terceiros, a atividade objeto desta concessão,  

           sem a prévia aprovação da Prefeitura Municipal.  

          II - Fazer distinção no atendimento em virtude de raça, credo e nacionalidade;  

III - Comercializar e/ou permitir a prestação de serviço ou produtos que pelas suas 

características, possam estimular freqüência indesejável;  

IV - Locar, sublocar, permitir e/ou ceder áreas compreendidas na concessão, para 

exploração de qualquer ramo de atividade 
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CONCORRÊNCIA Nº 02/2022/FEX 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022/FEX 
 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

 

 

Ao Edital de Concorrência nº 02/2022/FEX 

 

Razão Social da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, especialmente para fins de 

prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de Ituporanga, que a empresa [NOME DA 

EMPRESA] CONCORDA plenamente com todos os termos deste edital e seus respectivos anexos. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

 

Ituporanga, ____ de _________ de 2022. 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do 

proponente local da empresa licitante. 
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CONCORRÊNCIA Nº 02/2022/FEX 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022/FEX 
 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE O INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF 

 

 

Ao Edital de Concorrência nº. 02/2022/FEX 

 

Razão Social da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

 

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa [NOME DA 

EMPRESA], em cumprimento ao disposto no inciso V do artigo 27, da Lei Federal n. 8.666/93, 

cumpre o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, não promovendo o 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a 

menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.  

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Ituporanga, ____ de _________ de 2022. 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do 

proponente local da empresa licitante. 
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CONCORRÊNCIA Nº 02/2022/FEX 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022/FEX 
 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO 

 

 

Ao Edital de Concorrência nº 02/2022/FEX 

 

Razão Social da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa [NOME DA 

EMPRESA] não foi declarada inidônea e não está suspensa em nenhum órgão público, federal, 

estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Ituporanga, __ de___________ de 2022. 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do 

proponente local da empresa licitante. 



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FEXPONACE FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E 

ESPORTIVOS DE ITUPORANGA 
 

Secretaria Administração - Licitações e Contratos - Rua Vereador Joaquim Boeing, nº 40, Centro - CEP 88.400-000 - Centro  

Ituporanga – SC - Telefone: (47) 3533-1211 - Site: www.ituporanga.sc.gov.br.  
Página 36 de 47 

 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2022/FEX 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022/FEX 
 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

Ao Edital de Concorrência nº 02/2022/FEX 

 

Razão Social da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, para os efeitos do disposto na 

Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, que a empresa [NOME DA EMPRESA], 

está enquadrada na categoria [EPP ou ME] (Pequeno Porte ou Microempresa), bem como não está 

incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Ituporanga, ___ de ____________de 2022. 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do 

proponente local da empresa licitante. 
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CONCORRÊNCIA Nº 02/2022/FEX 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022/FEX 
 

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO OU ENTIDADE 

PÚBLICA 

 

Ao Edital de Concorrência nº 02/2022/FEX 

 

Razão Social da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que os dirigentes, sócios e 

gerentes da empresa [NOME DA EMPRESA], não mantêm vínculo empregatício com a 

Administração Pública direta e indireta das esferas Federal, Estadual, Municipal e do Distrito 

Federal, nem com empresas subsidiadas ou controladas pelos entes Federados acima 

mencionados. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Ituporanga, ____ de _________ de 2022. 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do 

proponente local da empresa licitante. 
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CONCORRÊNCIA Nº 02/2022/FEX 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022/FEX 
 

ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PROFISSIONAL 

 

Ao Edital de Concorrência nº 02/2022/FEX 

 

Razão Social da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

A Empresa [NOME DA EMPRESA], por seu representante legal, DECLARA, para todos os fins de 

direito e sob as penas da lei, caso esta empresa logre vencer a presente licitação, que o 

profissional [NOME DO PROFISSIONAL], inscrito no CPF, sob o número [NÚMERO], será o 

responsável profissional pelo acompanhamento do contrato administrativo na vigência da 

permissão de uso oneroso do espaço público. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Ituporanga, ____ de _________ de 2022. 

 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do 

proponente local da empresa licitante. 
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CONCORRÊNCIA Nº 02/2022/FEX 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022/FEX 
 

ANEXO IX 

 

MINUTA DO CONTRATO Nº ../2022/FEX 

 – TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO MUNICIPAL  

 

 

 

A FEXPONACE FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS 

TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS DE ITUPORANGA, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob o nº 08.402.983/0001-02, através de seu Diretor Presidente o Sr. 

Paulo Roberto Ribeiro, inscrito no CPF sob o nº 008.127.529-37, nomeado pela Portaria nº 

0020 de 04 de Janeiro de 2021, a seguir denominado PERMITENTE, e a Empresa 

_________________________________, pessoa jurídica de direito privado, sito à _____________________, 

cidade de ______________________, Estado de ______________________, inscrita no CNPJ sob o n° 

______________________, neste ato representada por seu titular, Senhor (a) ______________________, a 

seguir denominada PERMISSIONÁRIA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato de TERMO DE 

PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO MUNICIPAL, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho 

de 1993, Lei Federal m. 8.987/1995, Lei Orgânica do Município de Ituporanga/SC, Lei Complementar 

municipal n. 032/2010, art. 209-A e seguintes e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital 

de Concorrência nº ../2022,e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 
 O presente Contrato - TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO tem por 

objetivo a execução do seguinte: Concessão Remunerada De Uso De Uma Área Comercial, 

Através De Outorga De Concessão De Uso, A Título Oneroso, De Um Local Para realização 

da Copa Cebolão 2023 durante os meses de janeiro e fevereiro de 2023. Por conta e risco da 

Concessionária, em conformidade com o estabelecido no Edital de Concorrência para 

Concessão nº. 02/2023, acatando todas as estipulações consignadas no Edital. PD 

19823/2022. 

Parágrafo Primeiro - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de 

direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de 

Concorrência nº 02/2022, com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo - A Concessão tem por finalidade a Exploração do Ginásio de Esportes 

Henrique Holetz para a realização da Copa Cebolão 2023 entre 20 de janeiro de 2023 a 20 de 

fevereiro de 2023, com duração de 30 (trinta) dias, podendo haver ajuste nas datas mas não 
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ultrapassar um mês de competição. A concessão contempla a cobrança de ingresso nos dias de 

competições. O espaço a ser concedido engloba, uma quadra esportiva, bem como as benfeitorias 

inclusive os espaços físicos para exploração dos bares, podendo realizar a venda de salgados, 

bebidas em geral dentre outros alimentos. Os vestiários também poderão ser usados, exceto a sala 

da Gerencia e Esportes que fica junto ao Ginásio. 

Parágrafo Terceiro - Pela contratação da organização, produção da COPA CEBOLÃO termos 

descritos no Termo de Referência em anexo, além dos demais investimentos, a 

CONTRATANTE pagará a quantia mínima de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a ser pago 

em parcela única na assinatura do contrato. 

A Cessionária poderá comercializar bebidas, alimentação e ingressos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE 
 

 Fomentar atividade econômica de Ituporanga e região no Ginásio de Esportes Henrique 

Holetz durante a Copa Cebolão 2023. 

 
Parágrafo primeiro. A utilização do espaço objeto desta permissão em desacordo com a finalidade 

do mesmo ou a não realização das obrigações determinadas pelo edital, seus anexos, por esse 

termo, e pelo memorial descritivo, acarretará na rescisão do presente termo e na reversão da 

permissão de uso do espaço ao município. 

Parágrafo segundo. A rescisão e reversão da permissão serão precedidas de notificação à 

permissionária objetivando oportunizar ampla defesa e contraditório à mesma. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA PERMISSIONÁRIA 
 
 São obrigações e responsabilidades da PERMISSIONÁRIA: 

 

I – Organizar a COPA CEBOLÃO 2023, podendo durante o evento explorar a competição e os 

bares anexos ao Ginásio de Esportes Henrique Holetz. 

II - Todo o material de limpeza e conservação, material de consumo e insumos sanitários, 

troca de lâmpadas, eventuais reparos na estrutura do imóvel, fornecimentos de gás bem 

como a responsabilidade pelas verbas trabalhistas e previdenciárias das pessoas que 

trabalham no local objeto da presente concessão ficam a cargo do concessionário. 

III - Pagar o valor relativo à concessão de uso no dia da assinatura do contrato; 

IV - Pagar os tributos que incidirem sobre as atividades desenvolvidas, ficando sujeito 

também ao alvará do evento. 

V – Respeitar e acatar as normas baixadas pela Prefeitura; 

VI – Manter um serviço ininterrupto, apropriado, atualizado e compatível com o interesse 

público; 
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VII – Não permitir em hipótese alguma que o local seja freqüentado por pessoas de má 

índole, ou seja usado como ponto de venda de drogas, a fim de que seja valorizado o espírito 

familiar e a idoneidade do ambiente; 

VIII – Manter o objeto da concessão em perfeito estado de conservação, segurança, higiene, 

conforto, responsabilizando-se por qualquer dano que der causa ou em virtude da atividade 

desenvolvida; 

IX – Manter-se em dia com as obrigações trabalhistas e sociais; 

X – Respeitar as normas higiênicas estabelecidas por órgãos competentes. 

XI – Responder pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros em qualquer caso, 

durante a execução do objeto contratado, bem como custo para a reparação dos mesmos; 

XII – Acender e apagar as luzes do ambiente, se responsável pela sua concessão;  

 XIII – Os preços praticados devem ser compatíveis com o preço de mercado; 

XIV – Observar os padrões básicos estabelecidos para o atendimento ao público, compatíveis 

com o local e ramo da atividade desenvolvida. 

XV – Apresentar um quadro de premiação igual ou superior a ultima edição da COPA 

CEBOLÃO. 

XVI – Apresentar um quadro de árbitros de boa conduta ligada a qualquer liga desportiva. 

XVII– Toda publicidade no Ginásio de Esportes Henrique Holetz deverá ser retirada logo após 

termino do evento. Sugerimos que a publicidade visual seja feita em forma de banners. Caso 

a quadra for pintada com patrocínios a mesma deverá ser pintada ao termino do evento. 

XVIII – Fica autorizada a FEXPONACE durante o Evento durante o dia quando não houver 

competições em comum acordo entre as partes usar o Ginásio de Esportes Henrique Holetz 

para treino das equipes da FEXPONACE. 

XIX - Disponibilizar de equipe de bilheteria. 

X.X - Confeccionar ingressos; 

X.XI - Contratação de empresa prestadora de serviços de brigadistas.  

XXII - Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, 

alimentação do pessoal e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, 

durante a execução dos serviços. 

XXIII - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto contratual; 

XXIV-  Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital; 

XXV- Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 

prepostos ou subordinados, e, ainda, por qualquer prejuízo que estes possam causar à 

Administração ou a terceiros, durante o atendimento do objeto; 
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XXVI - Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na 

execução dos serviços, que possam comprometer a sua qualidade; 

XXVII - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos 

tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto 

do Edital; 

XXVIII- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação 

das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 

XXIX- Cumprir as obrigações firmadas no contrato; 

        XXX – Isentar das taxas de inscrição da COPA CEBOLÃO 2023, todas as equipes da       

FEXPONACE/ITUPORANGA. 

        XXXI - Todo o material de limpeza e conservação, material de consumo e insumos sanitários, 

troca de lâmpadas, eventuais reparos na estrutura do imóvel, fornecimento de gás bem como 

a responsabilidade pelas verbas trabalhistas e previdenciárias das pessoas que trabalham no 

local objeto da presente concessão fica a cargo do concessionário. 

         XXXII - Apresentar um quadro de premiação igual ou superior a ultima edição da COPA 

CEBOLÃO. Toda publicidade no Ginásio de Esportes Henrique Holetz deverá ser retirada 

logo após termino do evento. Sugerimos que a publicidade visual seja feita em forma de 

banners. Caso a quadra for pintada com patrocínios a mesma deverá ser pintada ao termino 

do evento. Fica autorizada a FEXPONACE durante o Evento durante o dia quando não 

houver competições em comum acordo entre as partes usar o Ginásio de Esportes Henrique 

Holetz para treino das equipes da FEXPONACE. 

         XXXIII - Custos para contratação de equipes de apoios operacional e administrativos, 

arbitragem, premiação, taxas com policia militar, civil, seguranças e outras despesas que 

venham ocorrer é a cargo da empresa Cessionária. 

        XXXIV - É de responsabilidade da Cessionária fazer manutenção periódica do local. 

         XXXV - A Cessionária deve está ciente que possui pessoal técnico adequado e disponível 

para a execução do objeto da licitação acima referenciada, sob pena de responsabilização 

nos termos da lei. 

        XXXVI - A Cessionária deverá no mínimo disponibilizar no mínimo 02 seguranças no ginásio 

por dia de competição. 

          

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PERMISSÃO 
 
 O prazo de vigência desta PERMISSÃO DE USO é de 5 (cinco) meses, contados da 

data de assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado por igual período. 

Parágrafo primeiro. Em caso de renúncia contratual por uma das partes em qualquer tempo, a 

mesma deverá comunicar com aviso prévio antecedente de 20 dias para rescisão. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 

A execução deste TERMO será acompanhada e fiscalizada por um representante do 

MUNICÍPIO, qual seja, ________________, nomeado pela Portaria .../2022, permitida a 

contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, 

nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666. 

Parágrafo primeiro. O representante do MUNICÍPIO anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do TERMO, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

Parágrafo segundo O MUNICÍPIO rejeitará, no todo ou em parte, o cumprimento de obrigações 

realizadas em desacordo com o TERMO. 

. 

CLÁUSULA SEXTA – DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSÃO 
 

O valor mensal de remuneração da permissão de uso será aquele fixado na proposta 

vencedora da licitação. 

Parágrafo primeiro. O valor da remuneração deverá ser pago na data da assinatura do termo de 

permissão, em rede bancária, mediante apresentação de guias fornecidas pela Secretaria da 

Fazenda na seguinte conta bancária Caixa Econômica Federal, Agencia nº. 1102 – Operação 006 - 

Conta Corrente nº. 300-6. 

Parágrafo terceiro. Em caso de atraso no pagamento, será aplicada multa diária, na razão de 

0,3% sobre o valor atualizado da remuneração da permissão de uso, até o limite de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo quarto. Ultrapassado o limite temporal estabelecido no item anterior será procedida à 

rescisão unilateral do termo e à reversão da permissão de uso do espaço ao município, sem 

prejuízo da multa e demais penalidades previstas no edital e no termo, assim como penalizações 

legais, civis e criminais. 

Parágrafo quinto. Toda e qualquer penalidade aplicada no caso dos itens anteriores, inclusive 

rescisão e reversão da permissão, serão precedidas de notificação à permissionária objetivando 

oportunizar ampla defesa e contraditório à mesma. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
 

Esta PERMISSÃO DE USO será rescindida, com a imediata retomada da permissão 

de uso do espaço pelo MUNICÍPIO e retirada do equipamento pela PERMISSIONÁRIA, correndo 

todos os custos sob a responsabilidade da mesma, independentemente de interpelação judicial, 

não cabendo à PERMISSIONÁRIA qualquer indenização: 

a) no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas fixadas neste instrumento; e 

b) nas hipóteses de falência, recuperação judicial ou extinção da PERMISSIONÁRIA. 
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Parágrafo único. A rescisão contratual e retomada do espaço concedido não transfere ao 

MUNICÍPIO quaisquer ônus ou compromissos assumidos pela PERMISSIONÁRIA na vigência 

desta PERMISSÃO DE USO. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS ADMINISTRATIVAS 
 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o licitante sujeitar-se-á às sanções 

de advertência, multa, suspensão temporária de licitar com a Administração Pública Municipal, 

direta e indireta, e declaração de inidoneidade, conforme disposições abaixo: 

a) executar o termo com irregularidades, desde que passíveis de correção durante sua execução e 

que não causem prejuízo ao resultado. 

Penalidade: advertência. 

b) inexecução parcial do termo. 

Penalidade: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano 

e/ou multa de 4% sobre o valor anual atualizado da remuneração. 

c) inexecução total do termo. 

Penalidade: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos 

e/ou multa de 5% sobre o valor anual atualizado da remuneração. 

d) causar prejuízo material com culpa ou dolo resultante diretamente da inexecução total ou parcial 

do termo. 

Penalidade: multa de 5% sobre o valor anual atualizado da remuneração e/ou declaração de 

inidoneidade e/ou a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo 

prazo de 2 anos, de acordo com a gravidade do dano. 

e) no caso de acumular mais de uma advertência pelo mesmo motivo. 

Penalidade: aplicação de multa de 1% sobre o valor mensal atualizado remuneração. 

f) apresentar documentação falsa exigida. 

Penalidade: declaração de idoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 2 anos e/ou multa de 5% sobre o valor anual atualizado da 

remuneração. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 

Da penalidade aplicada caberá recurso na forma e prazos previstos no art. 109 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21.06.1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES  
 
Este TERMO poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 

21.06.1993, sempre através de termo aditivo, numerado em ordem crescente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CASOS OMISSOS 
 
 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO 
 
 Fica eleito o foro da Comarca de ITUPORANGA para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente Contrato. 
 
 E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por 
si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito. 
 
 

 
ITUPORANGA,    de                   de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERMITENTE                                                            PERMISSIONÁRIA 
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ANEXO X 

 

Ao Edital de Concorrência nº 02/2022/FEX 

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

Razão Social:_________________________________________________. 

CNPJ___________________________________________________. 

Endereço:__________________________ Bairro_____________________. 

Cidade: _____________ Estado: ___________CEP:_______________. 

Telefone comercial: (______) ____________ whatsapp: (______) ________________. 

Nome da pessoa para contatos:______________________________________. 

Telefone celular: (___) _____________   E-mail: __________________________. 

Nome completo da pessoa que assinará o contrato: _________________. 

Cargo que a pessoa ocupa na empresa:_________________________________. 

Conta Bancária________________ Agencia____________ Banco _______________. 

Preferencialmente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal 

RG nr.: ______________________     CPF: ______________________________. 

Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para 

assinatura do contrato. 

Data: 

_______________________________________________________ 

(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 

 

 

/Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo com o 

envelope da documentação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a 

elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório. 
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CONCORRÊNCIA Nº 02/2022/FEX 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022/FEX 

ANEXO XI 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E CUMPRIMENTO, À LEI FEDERAL Nº 12.846/13 (LEI 

ANTICORRUPÇÃO) 

 

Ao Edital de Concorrência nº 02/2022/FEX 

 

Eu, ________________________________, representante legal da empresa 

_________________________________, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________________________, declaro, para os devidos fins, que a 

empresa ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos 

contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que 

importem lesão à Administração Pública, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 

2013 - Lei Anticorrupção.  

Igualmente, declaro que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar 

condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do 

mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. 

Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei. 

 

Ituporanga, ____ de _________ de 2022. 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do 

proponente local da empresa licitante. 
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