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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019 – PMC
OBJETO: OUTORGA DA PERMISSÃO RENUMERADA DE USO DE ESPAÇOS E ÁREAS ABRANGIDAS PARA O
EVENTO FESTA NACIONAL DA MELHOR IDADE - FENAMI 2019 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 A 24 DE
MARÇO DE 2019, SITUADO NA HERCILIO ZUCHI, SEM NÚMERO, CENTRO, CAMBORIÚ/SC (GINÁSIO DE
ESPORTES IRINEU BORNHAUSEN), A TÍTULO PRECÁRIO, VISANDO À EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE
BEBIDAS (CHOPP, CHOPP ARTESANAL, REFRIGERANTE, ENERGÉTICO, ÁGUA MINERAL, SUCOS E CHÁS
GELADOS), CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
TIPO: MAIOR LANCE POR PREÇO GLOBAL.
REGIME LEGAL: Lei Federal Nº. 8.666 de 21/06/1993, suas alterações e demais condições deste edital.
ABERTURA DOS ENVELOPES (HABILITAÇÃO E PROPOSTA): Às 14:00 (quatorze horas) do dia 22 (vinte e dois) de
fevereiro de 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Camboriú, situada no 1º Piso - Departamento de
Compras, com endereço na Rua Getulio Vargas, 77, Centro, Camboriú/SC, CEP 88340-347.
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou pelo telefone (47) 3365-9500.
RETIRADA DO EDITAL: No endereço acima citado, diariamente, em dias úteis, das 12h00min às 18h, no
Departamento de Compras e Licitações, no 1º piso da Prefeitura Municipal de Camboriú - SC.

Camboriú, 06 de fevereiro de 2019.

________________________________
ELCIO ROGERIO KUHNEN
PREFEITO MUNICIPAL

________________________________
MARIO BIANCHET
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 3/2019 – PMC

O MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, por meio da Secretaria da Administração, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações posteriores, torna público aos interessados que até às 14:00 (quatorze horas) do dia 22 (vinte e dois) de
fevereiro de 2019, estará recebendo os envelopes contendo os documentos de habilitação e regularidade bem como a
proposta comercial, para execução das obras objeto deste edital, mediante licitação do tipo Maior lance Preço Global
por regime de cessão de direitos.
1. DO OBJETO
1.1 - OUTORGA DA PERMISSÃO RENUMERADA DE USO DE ESPAÇOS E ÁREAS ABRANGIDAS PARA O
EVENTO FESTA NACIONAL DA MELHOR IDADE - FENAMI 2019 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 A 24 DE
MARÇO DE 2019, SITUADO NA HERCILIO ZUCHI, SEM NÚMERO, CENTRO, CAMBORIÚ/SC (GINÁSIO DE
ESPORTES IRINEU BORNHAUSEN), A TÍTULO PRECÁRIO, VISANDO À EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE
BEBIDAS (CHOPP, CHOPP ARTESANAL, REFRIGERANTE, ENERGÉTICO, ÁGUA MINERAL, SUCOS E CHÁS
GELADOS), CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2 - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO
2.1 - O Município de Camboriú, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da homologação da vencedora,
salvo eventuais situações adversas, fará convocação da adjudicada para assinar o contrato.
2.2 - A licitante vencedora deverá no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da convocação, assinar o contrato,
sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei que rege o
presente processo, e nos termos e condições preconizadas pelo artigo 64 do mesmo diploma legal.
2.3. O(s) prazo(s) para a(s) entrega(s) do objeto da licitação, será(ão) em conformidade com o(s) previsto(s) em
contrato, salvo qualquer modificação prévia, solicitada pela futura Contratada, mediante notificação expressa, e aceita
pelo Contratante, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado, nos limites da Lei Federal nº 8.666/93.
3 - DAS SANÇÕES
3.1 - Com base nos arts. 77 e 78, I a XII e XVII, da Lei 8.666/93 ficam as empresas licitantes sujeitas à rescisão
contratual unilateral pela Administração, em razão de inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo das sanções
previstas nos arts. 86 e 87 da referida Lei, ficando impedidas de participar de novas licitações, pelo prazo mínimo de 12
(doze) meses nos casos de inadimplemento contratual e subjugando-se também ao art. 81 do mesmo diploma legal
pela recusa na sua convocação para assinar o contrato conforme o art. 64 da Lei de Licitações, bem como pelo não
comparecimento, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, para o mesmo fim.
4 - DA PARTICIPAÇÃO
4.1 – A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste edital.
4.2 - Para participar da abertura dos envelopes, o licitante deverá apresentar todos os documentos exigidos de
habilitação e a proposta em envelopes separados, qual seja envelope 01 para Documentação e o envelope 02
para Proposta, devidamente fechados, até o horário previsto no preâmbulo deste Edital, endereçados ao
Departamento de Compras e Licitações da Secretaria da Administração, com a razão social da empresa e a
seguinte indicação:

ENVELOPE: 01 - DOCUMENTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 – PMC
LICITANTE: XXX
ENVELOPE: 02 - PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 – PMC
LICITANTE: XXX

4.3. Não será permitida a participação sob a forma de associação ou consórcio.
4.4. Não será admitido o encaminhamento de documentação e/ou propostas via fac-símile, postal ou similar.
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4.5. Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntada ou substituição de quaisquer documentos, nem
retificação de preços ou condições da proposta.
4.6 O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra o órgão promotor da licitação,
observadas as prescrições da legislação específica.
4.7 Caso a empresa licitante queira beneficiar-se dos direitos previstos na lei 123/2006 (arts. 42 e 43), tratamento
diferenciado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - deverão, obrigatoriamente, apresentar
juntamente com o Credenciamento, a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL do estado sede da licitante,
comprovando a condição de ME ou EPP. Essa certidão não poderá ter prazo de emissão superior a 180 (cento e
oitenta) dias.
4.7.1 - A inobservância do disposto acima isentará a administração da concessão dos benefícios previstos na lei
referida.
5 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
5.1 - Habilitação Jurídica
5.1.1 - Prova de Registro Comercial, no caso de empresa individual;
5.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado e atualizado com todas as suas
alterações, ou consolidação respectiva, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
5.1.3 - No ato constitutivo deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a atividade que autorize a exploração
de serviços exigidos no objeto deste edital.
5.1.4 - Inscrição no órgão competente, do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de
prova da diretoria em exercício.
5.1.5 - 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 exigir.
5.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista
5.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estaduais ou municipais, relativos ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, ou alvará de localização.
5.2.2 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
5.2.3 - Certidão de Quitação de Tributos Federais administrados pela SRF, combinada com Certidão Negativa quanto à
Dívida Ativa da União.
5.2.4 - Certidão Negativa de Débito da Fazenda Estadual.
5.2.5 - Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal da Sede.
5.2.6 - Certificado de Regularidade do FGTS.
5.2.7 - CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.”(NR).
5.2.8 - CRC – Certificado de Registro Cadastral, emitido pelo cadastro do Departamento de Compras da Prefeitura
Municipal até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.
5.2.9 - Os documentos deverão estar dentro de seu prazo de validade.
5.2.10 - Os documentos serão válidos mediante apresentação do original ou autenticado em cartório, ou por processo
de impressão obtido via Internet, sendo que não será admitida fotocópia de documento obtido via on-line, sob pena de
inabilitação.
5.3 - Qualificação econômico-financeira
5.3.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida por todos os cartórios de Distribuidores Judiciais da
Comarca da sede da empresa, dentro do período dos últimos 20 (vinte) dias, antecedentes à data fixada para a
abertura dos envelopes - "Habilitação" – ou que esteja dentro da validade, conforme expressa na própria certidão.
5.4 - Demonstração financeira, conforme anexo VII, escrita em folhas de papel timbrado da empresa, assinadas pelo
contador responsável e pelos sócios ou pelo responsável legal da empresa participante (devidamente comprovado),
declarando os índices contábeis que atendam aos seguintes limites financeiros:

Liquidez Corrente =

Ativo Circulante
---------------------------------- = igual ou superior a 1,00.
Passivo Circulante
Passivo Circulante + ELP
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---------------------------------- = igual ou inferior a 1,00.
Ativo Total;

5.5 - A Capacidade técnica será comprovada, com apresentação dos seguintes documentos:
5.5.1 Certificar através de atestado por pessoa jurídica ou física registrada em cartório que, no mínimo a empresa
licitante já operou 01 festa com mão de obra e fornecimento de bebidas com circulação mínima de 15.000 pessoas na
festa.
5.5.2 Atestado onde comprove que a empresa é fabricante de no mínimo 250.000 litros de chopp/mês.
5.5.3 Certificado de registro no ministério da agricultura de seus produtos alcoólicos, e registro de estabelecimento dos
mesmos.
5.5.4 Certificado ou Atestado de que a indústria ou representante legal da indústria fabrique chopp sem álcool, chopp
sem glúten e também forneça tal produto sem causar interrupção durante o período da festa, comprovando no mínimo
a fabricação de 2.000 litros chopp/mês.
5.5.5 Declaração através de atestado de que a empresa licitante possua sistema eletrônico de emissão de ticket´s bem
como já elaborou serviço de tal vulto acompanhado de nota fiscal para operação financeira de todos os caixas de
bebidas (cartão crédito ou débito).
5.5.6 Registro ou inscrição na entidade profissional competente (sindicato, associação, federação ou similar).
5.5.7 Apresentar certificado de registro no Ministério do Turismo - CADASTUR, como empresa organizadora de
eventos, em atendimento na Lei Federal nº 11.771/2008 na forma do artigo 21 e 22.

5.6 - A proponente que entender necessário conhecer o local da evento para elaborar a proposta com maior precisão
pode realizar a visita por conta própria, podendo solicitar o acompanhamento do responsável da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, se for o caso.
5.7 – Declaração Art. 7, inciso XXXIII da CF, podendo ser utilizado o modelo “Anexo VI”, declarando que a licitante
cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República federativa do Brasil, de 1988, conforme
prescreve o inciso V do art. 27 da lei 8.666/1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999.
5.8 – Declaração de Idoneidade, comprovando que a licitante não tenha sido declarada inidônea para licitar ou
contratar com a Administração Pública, podendo ser utilizado o modelo “Anexo IV”.
5.9 – Declaração emitida pelo licitante atestando que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público
da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento a LDO (pagamento,
a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado
de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência
técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO, comprovadas pelo proponente).
5.10 - Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórias (Anexo VII).
5.11 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser acondicionados em envelopes lacrados de modo a
preservar a sua inviolabilidade.
5.12 - A carta de credenciamento do representante legal da proponente para a presente licitação deverá ser entregue
pessoalmente à Comissão de Licitação, nela constando a indicação do nome e cargo do agente legal autorizador, no
caso do representante não ser pessoa integrante da Diretoria.
5.12.1 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pela licitante, mediante apresentação
dos seguintes documentos: procuração pública ou documento expedido pela proponente, com assinatura devidamente
identificada e reconhecido por cartório, sendo que ambos os documentos deverão outorgar expressamente, poderes
que o autorize a representar a licitante e tomar por ela todas e quaisquer deliberações atinentes a esta licitação.
5.13 - Os documentos exigidos neste Edital somente poderão ser apresentados no original, ou publicação em órgão de
imprensa oficial ou por qualquer processo de cópias autenticadas por cartório competente, e/ou na forma do que rege
as normas do órgão declarante, ou ainda autenticados por funcionários do Departamento de Compras e Licitações
mediante apresentação do documento original, com no mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto
para abertura dos envelopes.
5.14 – É Obrigatória a apresentação da declaração descrita nos itens 5.7, 5.8,5.9 e 5.10 e dos Anexos IV, VI e VII,
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descritos no item 14.7 deste edital, que deverão constar do Envelope Nº1 - Documentação, sob pena de Inabilitação da
Empresa.
5.15. – O Termo de Renúncia, consistente no Anexo V deste Edital, é opcional.
5.16 - Não será habilitada a empresa que:
5.16.1 - Entregar os envelopes de documentação e proposta fora do prazo estabelecido, bem como faltar com algum
documento exigido.
5.16.2 - Tenha demonstrado desempenho operacional insatisfatório, devidamente comprovado, em contrato celebrado
com esta Administração.
5.16.3 - Esteja impedida de licitar ou tenha sido declarada inidônea ou punida com suspensão do direito de licitar ou
contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal desde que o ato tenha sido
publicado no Diário Oficial da união, do estado ou do Município, pelo órgão que o praticou.
5.16.4 - Não apresente condições jurídicas e fiscais, econômico financeiro ou técnicas para atender ao objeto da
presente licitação.
5.16.5 - Eventualmente tenha faltado, de forma relevante, com alguma condição legal ou editalícia, devidamente
justificado e aceito pela comissão de licitação.
5.16.6 - Deixe de atender a algum requisito previsto neste Edital, de modo especial quanto à apresentação, até a data e
hora prevista, da documentação exigida.
5.17 - As certidões negativas de débitos fiscais poderão ser fornecidas mediante documentação obtida via internet, e
suas validades ficarão condicionadas à apresentação sob a forma original impressa, inadmitindo-se fotocópia.
5.17.1 - Exceto as certidões obtidas via Internet, indicadas no item anterior, os demais documentos deverão ser
apresentados no original, ou em processo de cópia autenticada por cartório competente.
5.18 - A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida pela própria Comissão de Licitação
desde que os dados constem em outro documento.
Todos os documentos deverão estar com prazo de validade em vigor na data de abertura dos envelopes. As Certidões
sem a indicação do prazo de validade, por não constar exigibilidade de indicação de prazo neste Edital, serão
consideradas válidas por 60 (sessenta) dias contados da sua emissão.

6 - AQUISIÇÃO DOS EDITAL E DEMAIS ANEXOS
6.1 – Os demais anexos referentes a este edital poderão ser retirados no Departamento de Compras e Licitações na
Prefeitura Municipal de Camboriú, sediada na Rua Getúlio Vargas, nº 77, Centro, no horário das 12h00mm as
18h00mm mediante apresentação de CD ou pendrive ou no site da Prefeitura Municipal de Camboriú.
7 - DO CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL
7.1 - A proposta, com folhas numeradas e presas entre si, deverá conter indicação do número desta licitação, estar
datada, assinada e obedecer rigorosamente os termos deste Edital e, em especial conter:
A proposta, inserida no envelope nº 02, deverá ser APRESENTADA em 01 (uma) via, com a última folha devidamente
assinada e as demais rubricadas, constituída pelos seguintes elementos:
a) A proposta indicando o valor de preço global, conforme ANEXO IX (TERMO DE REFERÊNCIA), em reais,
algarismos e por extenso;
b) Prazo de validade das propostas que deverá ser de no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar do dia da
apresentação da Documentação de Habilitação e Proposta.
c) Assinatura do representante legal da Proponente, identificando-o (nome, nº identidade/CPF);
7.2 - Deverá constar ainda no envelope nº 02 – Proposta de Preços, declaração expressa de que nos preços
estão incluídas todas as despesas dos serviços e encargos com mão-de-obra especializada ou de consultoria
que se fizer necessária, bem como encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, dispêndios
resultantes de imposto, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, custo e lucro.
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8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
8.1 - A abertura dos envelopes se iniciará às 14:00 (quatorze horas) do dia 22 (vinte e dois) de fevereiro de 2019,
pela Comissão de Licitações, na sala de reuniões do Departamento de Compras da Secretaria da Administração.
8.2 - A Comissão de Licitação, perante os interessados que se fizerem presentes, dará início à abertura do primeiro
envelope, contendo a "Documentação", fazendo-se imediatamente a sua apreciação, proclamando o nome das
empresas cujas habilitações forem aprovadas, lavrando-se em ata.
8.3 - Aos licitantes que a critério da Comissão não forem julgados habilitados.
8.4 - Concluída as apresentações das habilitações, serão abertos os envelopes contendo as propostas das empresas
habilitadas, as quais serão lidas e rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelos proponentes presentes,
lavrando-se a ata da reunião.
8.5 - A Comissão de Licitação poderá marcar novo prazo para julgamento, dependendo da complexidade da matéria e
da quantidade das propostas.
8.6 - A Comissão de Licitação verificará se as propostas atendem às condições estabelecidas neste Edital, rejeitando
no ato as que não satisfizerem as exigências.
9 - DO JULGAMENTO
9.1 - O julgamento das propostas ocorrerá após a sua abertura, ou em data posterior, a critério da Comissão de
Licitação.
9.2 - A Comissão de Licitação, para efeito de julgamento, levará em consideração a proposta que apresentar o MAIOR
LANCE PREÇO GLOBAL.
9.3 - A classificação dos proponentes dar-se-á pela ordem crescente dos preços ofertados em moeda corrente
nacional.
9.4 - Havendo empate de preços, haverá sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados,
desde que respeitadas as condições do artigo 3º, §2º da Lei 8666/1993.
9.5 - Após análise das propostas serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei 8.666/1993, as
propostas que:
a) Não atenderem às exigências contidas nesta licitação; e
b) Apresentarem preços excessivos, ou com valor global superior ao limite estabelecido, ou com preços
manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através
da documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes
de produtividade são compatíveis com a execução do objeto.
9.6 - Da reunião da análise e julgamento das propostas, pela Comissão, serão lavradas as atas respectivas.
9.7 - Não se admitirão propostas com erros significativos, exceto nos casos específicos, em que reserva-se à licitante o
direito de corrigi-los.
9.8 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE – LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006
9.8.1. Apurado o menor preço, será aplicado o critério de desempate, instituído pela Lei Complementar n° 123/2006,
arts. 44 e 45, assegurado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, considerando aquelas condições em que
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superior a proposta mais bem classificada.
9.8.2. A aplicação do critério de desempate proceder-se-á da seguinte forma:
9.8.2.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
9.8.2.2. não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item anterior, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no percentual do item 9.8.1, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;
9.8.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos no item 9.8.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9.8.4. Na hipótese da não contratação oriundo do critério de desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.
9.8.5. O critério de desempate somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
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microempresa ou empresa de pequeno porte.

10 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 - As despesas provenientes do futuro contrato correrão por conta da empresa vencedora, tendo em vista que a
mesma repassará o valor para a Prefeitura Municipal de Camboriú.
11 - DAS PETIÇÕES RECURSAIS
11.1 - Os recursos deverão ser interpostos mediante petição encaminhada à Comissão de Licitação, pelo representante
legal do requerente, protocolada na Secretaria da Administração da Prefeitura Municipal de Camboriú, mencionando no
corpo do envelope:

“PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ”
TOMADA DE PREÇOS 003/2019 - PMC
“RECURSO ADMINISTRATIVO”

11.2 - Não serão apreciados os recursos recebidos via fax, telex, Internet, correio, ou qualquer outra forma que
não seja via protocolo da Secretaria da Administração.
11.3 - Sob pena do recurso não ser apreciado, a petição deverá conter:
a) razão social, endereço e CNPJ da empresa;
b) descrição sucinta e clara das razões que o fizeram interpor recurso;
c) fundamentação legal.
12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1 - A vencedora desta licitação deverá aceitar as condições especificadas neste Edital.
12.2 - Por atos da Comissão ou da Autoridade superior, cabem:
12.2.1 - Recurso, 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) Rescisão de contrato;
e) Aplicação de penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
12.2.1.1 - O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do item anterior terá efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente, e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto, eficácia
suspensiva aos demais recursos.
12.2.1.2 - Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco)
dias úteis.
12.2.1.3 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente
informado, sendo a decisão proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do recebimento do recurso.
12.2.1.4 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos
do processo estejam com vista franqueada ao interessado.
13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1 Conforme Termo de Referência.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 - O Município de Camboriú reserva-se o direito de revogar a presente licitação, por interesse administrativo no
todo ou em partes, ou anulá-la, no todo ou em partes, por vício ou ilegalidade, de ofício ou mediante provocação, bem
como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura das propostas, não cabendo, em tais casos,
qualquer reclamação ou direito à indenização das licitantes.
14.2 - Após o julgamento da presente licitação e homologado o ato, será, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, salvo
situações imprevistas, convocado o vencedor, para a respectiva assinatura do Contrato.
14.3 - A futura contratada se obrigará a manter, durante todo o período contratual, todas as condições de habilitação,
apresentadas no envelope 01 (documentação).
14.4 - É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
14.5. A minuta do contrato a ser eventualmente assinado com a licitante vencedora, encontra-se em anexo a este
Edital. A participação na licitação implica, por parte das licitantes, na aceitação, em caráter irretratável, de todos os
termos contidos na minuta de contrato.
14.6. O conteúdo do presente Edital, dos anexos e especificações que o acompanham, bem como a proposta da
licitante vencedora, farão parte integrante do futuro contrato, independente da transcrição.
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14.7. Faz parte integrante e inseparável deste Edital:
Anexo I –“Relação dos itens da licitação”,
Anexo II – “Indicação dos recursos / dotações orçamentárias”,
Anexo III – “Carta de credenciamento”,
Anexo IV – “Declaração de idoneidade”,
Anexo V - “Termo de renúncia”,
Anexo VI – “Observações complementares”
Anexo VII – “Capacidade financeira”.
Anexo VIII – Declaração de cumprimento de requisitos habilitatorios.
Anexo IX – Termo de Referencia
Anexo X – Minuta do Contrato
14.8. Ultrapassada a fase de habilitação, a licitante somente poderá ser desqualificada por motivos relacionados com a
habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e/ou qualificação econômico-financeira, em razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
14.9. Ocorrendo desqualificação da licitante vencedora, poderão ser convocadas as demais, segundo a ordem de
classificação, se não for julgado conveniente pela Administração Municipal realizar nova licitação.
14.10. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos.
14.11. Quaisquer esclarecimentos adicionais a este Edital, poderão ser objeto de consulta endereçada à Prefeitura
Municipal de Camboriú, no prazo de até 04 (quatro) dias anteriores em relação à data prevista para a abertura dos
envelopes, pelo fone/fax (47) 3365-9500, ou na sede, nos dias úteis e durante o horário de funcionamento da
Prefeitura, as quais serão respondidas por escrito, em circular endereçada a todos os concorrentes, pela Comissão
Permanente de Licitação, sendo que estes esclarecimentos adicionais não serão considerados como motivo para
qualquer prorrogação das datas estabelecidas neste Edital.
14.12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, com base na legislação que rege este Edital.
15 - DO FORO
15.1 - Para dirimir as questões oriundas deste Edital, será competente o foro da Cidade de Camboriú – SC, com
renúncia aos demais.
CAMBORIÚ, 06 de fevereiro de 2019.

________________________________
ELCIO ROGERIO KUHNEN
PREFEITO MUNICIPAL

________________________________
MARIO BIANCHET
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2019 - PMC
ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item Descrição
1
OUTORGA DA PERMISSÃO RENUMERADA DE
USO DE ESPAÇOS E ÁREAS ABRANGIDAS PARA
O EVENTO FESTA NACIONAL DA MELHOR IDADE
- FENAMI 2019 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21
A 24 DE MARÇO DE 2019, SITUADO NA HERCILIO
ZUCHIO, SEM NÚMERO, CENTRO, CAMBORIÚ/SC
(GINÁSIO DE ESPORTES IRINEU BORNHAUSEN),
A TÍTULO PRECÁRIO, VISANDO À EXPLORAÇÃO
COMERCIAL DE BEBIDAS (CHOPP, CHOPP
ARTESANAL, REFRIGERANTE, ENERGÉTICO,
ÁGUA MINERAL, SUCOS E CHÁS GELADOS),
CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Unid
SER

Quant
1

Unit
5.000,00

Total
5.000,00

TOTAL

5.000,00
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2019 - PMC

ANEXO II
INDICAÇÃO DE RECURSO - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

REDUZIDO

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

DESCRIÇÃO DA DESPESA

COMPL. DO ELEMENTO

VALOR PREVISTO

TOTAL PREVISTO
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2019 - PMC
ANEXO III
CARTA DE CREDENCIAMENTO

À comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

Pelo presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ........................................................................... Portador (a) da célula de
Identidade sob Nr. ............................, e CPF sob Nr. ........................., a participar do procedimento licitatório, sob a
modalidade acima, instaurado por este órgão público.
Na qualidade de representante legal da Empresa ........................................................... Outorga-se ao acima
credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso.

..................................................., ........ de ............................. de 2019

Carimbo com CNPJ:

____________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
Nome: .........................................................................
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2019 - PMC
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE IDONIEDADE

À comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade acima,
instaurado por este órgão público, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público,
em qualquer de suas esferas.
Por expressão da verdade, firmamos a presente.

..................................................., ........ de ............................. de 2019

Carimbo com CNPJ:

____________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
Nome: .........................................................................
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2019 - PMC
ANEXO V
TERMO DE RENÚNCIA

À comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação acima, por seu representante credenciado, declara, na forma e
sob as penas impostas pela Lei Nr. 8.666/93 de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não
pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar,
renunciando assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em c

..................................................., ........ de ............................. de 2019

____________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
Nome: .........................................................................
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2019 - PMC
ANEXO VI
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARAÇÃO DE CUPRIMENTO ART. 7º, XXXIII DA CF.

Razão Social: ........................................................................................................................................................................
Endereço: ..............................................................................................................................................................................
CNPJ: ......................................................................................
Vem através de seu representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993, acrescido
pela Lei nº 9.854/1999 de 27 de outubro de 1999, declara expressamente, sob pena da Lei, que cumpre integralmente
a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7º, inciso XXXIII.

..................................................., ........ de ............................. de 2019

____________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
Nome: .........................................................................
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2019 - PMC
ANEXO VII
CAPACIDADE FINANCEIRA

...............................................................................................................
(representante
legal)
e
............................................................. (contador), infra-assinados, declaramos que as demonstrações abaixo
correspondem à real situação financeira da empresa licitante, ..................................................... (Razão Social).
Esses índices foram obtidos no último exercício social, do ano de .............
Declaramos ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pela licitante ou futura contratada, nos comprometemos
a apresentar as comprovações das demonstrações financeiras (inclusive determinados pela legislação em vigor).
AS DEMONSTRAÇÕES SÃO AS SEGUINTES:

Liquidez Corrente =

Ativo Circulante
---------------------------------- = igual ou superior a 1,00.
Passivo Circulante

Endividamento =

Passivo Circulante + ELP
---------------------------------- = igual ou inferior a 1,00.
Ativo Total;

..................................................., ........ de ............................. de 2019

...................................................................................................................
SÓCIOS OU REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE (ASSINATURA)
Nome:..........................................

.................................................................................
CONTADOR (ASSINATURA)
Nome:.........................................
Nº do Registro no Conselho....................
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ANEXO VIII

MODELO - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A
empresa
___________________________________________________________________,
CNPJ
nº
______________________,
com
sede
em
__________________________________
_________________________________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado, para os fins do TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019, DECLARA expressamente que
cumpre plenamente os requisitos da habilitação exigidos no Edital.
______________________, ____ de _________ 2019.

_____________________________________
Assinatura do representante da empresa
(nome e número da identidade)
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ANEXO IX
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO:
Outorga da permissão renumerada de uso de espaços e áreas abrangidas pelo evento “Festa Nacional da Melhor
Idade – FENAMI” que acontecerá nos dias 21 a 24 de março de 2019, situado na Rua Hercílio Zuchi, sem número,
Centro, Camboriú/SC (Ginásio de Esportes Irineu Bornhausen), a título precário, visando à exploração comercial de
bebidas (chopp, chopp artesanal, refrigerante, energético, água mineral, sucos e chás gelados).
Apresentar layout dos bares e lounge a serem montados no evento para prévia aprovação da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, organizadora do evento. Para realização do Festa Nacional da Melhor Idade – FENAMI
2019.
O presente edital destina-se a indústrias do ramo de Chopp e/ou representantes exclusivos de fabricantes de bebidas
de no mínimo uma (01) marca de renome nacional de acordo com as condições previstas neste Edital.
OBJETIVO E VALOR DE REFERÊNCIA: Concessão de autorização de uso de espaço público, por ato unilateral, a
título precário e renumerado, pelo período de 21 a 24 de março de 2019, para fornecimento e comercialização de
bebidas das áreas de alimentação, shows, exposições, ou seja, para todos os locais compreendidos ao evento, bem
como.
A Licitação será na modalidade de TOMADA DE PREÇO - MAIOR OFERTA.
VALOR MÍNIMO– deverá ser cotado o percentual de repasse do faturamento bruto a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, conforme Termo de Referência. A oferta mínima é o valor de R$ 5.000, caso o faturamento passe de
R$ 30.000 se aplicará o percentual de 20% do faturamento bruto da venda de bebidas do evento, livres de
quaisquer descontos, impostos ou taxas incidentes, como as de cartões de crédito e débito. Vence o licitante
que ofertar o maior percentual, não sendo considerados valores decimais.
DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO:
Para fins de habilitação, os interessados deverão apresentar na data aprazada, o Envelope Nº 01 no qual deverá
conter a Documentação de Habilitação, que comprovará a habilitação da Proponente do ponto de vista jurídico, fiscal,
econômico-financeiro, técnico e demais documentos, e deverá ser apresentada em 01 (um) via, numerados e
rubricados em todas as suas páginas, preferencialmente apresentados na seguinte ordem:
A habilitação jurídica será comprovada, mediante apresentação dos seguintes documentos:
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS;
DECLARAÇÃO, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DA HABILITAÇÃO;
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO TÊM EM SEU QUADRO, MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EXECUTANDO
TRABALHO NOTURNO, INSALUBRE OU PERIGOSO OU MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, EXECUTANDO
QUALQUER TABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ A PARTIR DE 14 (QUATORZE ANOS);
A CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, para as empresas que OPTAREM em
usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº123/2006, bem como para efeito do tratamento
diferenciado previsto na mesma, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte documentação, que
deverá estar dentro no ENVELOPE Nº 01 – DA DOCUMENTAÇÃO.
Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posterior alteração contratuais, devidamente
registrada na junta comercial e em vigor e, no caso de sociedade por ações, estatuto social, ata do atual capital social
acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e publicados; (Todas as cópias devem ser
autenticadas por cartório ou por funcionário da Prefeitura Municipal de Camboriú).
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
A Regularidade Fiscal será comprovada, mediante apresentação dos seguintes documentos:
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida da União (Portaria Conjunta RFB/PGFN
nº 1751 de 02/10/2014);
Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado, relativo à sede da licitante;
Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal, do município da sede da Proponente;
Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
Apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovação de que a empresa não possui débito
trabalhista.
Certificado de Registro Cadastral (CRC) junto à Prefeitura Municipal de Camboriú, devendo ser protocolado junto a
Prefeitura de Camboriú com no mínimo 03 (três) dias de antecedência a abertura do processo.
Os documentos acima especificados poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia,
autenticada por Cartório competente, ou pela própria Comissão de Licitação do município de Camboriú, mediante
apresentação dos originais, com exceção dos documentos retirados por meio eletrônico, que serão autenticados
mediante a verificação “on-line” pela Comissão de Licitação.
A Comissão de Licitação se reserva no direito, a qualquer tempo, se assim entender necessário, exigir os respectivos
originais para conferência daqueles autenticados por Cartório.
Toda a documentação deverá ser apresentada em 01 (uma) via, preferencialmente na ordem exigida no edital.
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A falta de qualquer dos documentos exigidos para habilitação acima mencionados, ou a sua apresentação em
desacordo com os requisitos previstos neste edital, acarretará na automática inabilitação da proponente.
A Empresa Licitante deverá ter como objeto de exploração descrito em seu contrato social, atividade inerente ao objeto
desta Licitação.
DECLARAÇÃO DE PARENTESCO, conforme Anexo VII;
A qualificação econômico-financeira será comprovada, mediante a apresentação de:
Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata da Proponente, fornecida pelos Cartórios Distribuidores
Judiciais da sede da Proponente, emitidas em até no Máximo20 (vinte) dias antes da data prevista para a abertura da
Licitação.
A capacidade técnica será comprovada, com apresentação dos seguintes documentos:
Certificar através de atestado por pessoa jurídica ou física registrada em cartório que, no mínimo a empresa licitante já
operou 01 festa com mão de obra e fornecimento de bebidas com circulação mínima de 15.000 pessoas na festa.
Atestado onde comprove que a empresa é fabricante de no mínimo 250.000 litros de chopp/mês.
Certificado de registro no ministério da agricultura de seus produtos alcoólicos, e registro de estabelecimento dos
mesmos.
Certificado ou Atestado de que a indústria ou representante legal da indústria fabrique chopp sem álcool, chopp sem
glúten e também forneça tal produto sem causar interrupção durante o período da festa, comprovando no mínimo a
fabricação de 2.000 litros chopp/mês.
Declaração através de atestado de que a empresa licitante possua sistema eletrônico de emissão de ticket´s bem como
já elaborou serviço de tal vulto acompanhado de nota fiscal para operação financeira de todos os caixas de bebidas
(cartão crédito ou débito).
Registro ou inscrição na entidade profissional competente (sindicato, associação, federação ou similar).
Apresentar certificado de registro no Ministério do Turismo - CADASTUR, como empresa organizadora de eventos,
em atendimento na Lei Federal nº 11.771/2008 na forma do artigo 21 e 22.
A licitante deverá apresentar Declaração de Idoneidade.
METODOLOGIA
- O vencedor deverá montar a infraestrutura completa dos bares que compreenderá em dois (02) bares de 5x12 metros
quadrados de octanorme, sendo um (01) na área interna do ginásio e um (01) na área externa, próximo à praça de
alimentação, a ser montado por completo pelo vencedor compreendendo 5 metros de frente e 12 metros de lateral,
devendo este ser personalizado, plotado e decorado conforme aprovação da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico de Camboriú.
- Todo equipamento dos bares, como balcões, toldos, geladeiras, caixas térmicas, deverão estar em bom estado de
conservação e seguir as normas sanitárias. É de responsabilidade do vencedor do certame, dar todo o atendimento e
suporte necessário ao evento na questão do fornecimento de bebida.
- Fica proibido à venda e o fornecimento de bebidas em garrafas ou copos de vidros.
- Apresentar a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO a tabela de valores dos itens explorados no
Evento para aprovação.
- A operação financeira, a operação dos caixas com fornecimento dos recursos humanos, o fornecimento do sistema /
software de gestão de vendas e controles,afim de aferir o volume bruto do faturamento e consequentemente o repasse
devido à Secretaria pela LICITANTE VENCEDORA, são de responsabilidade Licitada. A apuração do faturamento bruto
de cada um dos caixas, diariamente, bem como a aplicação de seu respectivo percentual devido a SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e previsto em contrato específico para com a LICITANTE VENCEDORA, será
realizado através de aferição do volume bruto de vendas da OPERAÇÃO DE BEBIDAS, registrado em software
específico, sendo que a LICITANTE VENCEDORA pode, através de seu representante nomeado através de indicação
formalizada a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, fiscalizar e acompanhar tal processo.
DO PAGAMENTO
Pela prestação dos serviços descritos no presente documento a LICITANTE VENCEDORA se responsabiliza em
proceder o pagamento a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, sobre a GESTÃO DA OPERAÇÃO
DE BEBIDAS, da seguinte forma:
A LICITANTE VENCEDORA deverá repassar à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em conta bancária a ser
informada pela Secretaria de Administração os seguintes valores:
Espaço 01 e 02 (bares): A LICITANTE VENCEDORA procederá com o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)/VALOR DA MAIOR OFERTA em até 3 dias úteis após a homologação da licitação, em antecipação ao montante,
caso o faturamento passe de R$ 30.000 se aplicará o percentual de 20%;
O valor expresso em percentual, constante na proposta comercial LICITANTE VENCEDORA serão determinados pelo
faturamento bruto da venda total dos Bares computados por todos os caixas do evento registradas pelo software /
sistema de controle e vendas fornecido pela LICITADA para o evento, na qual terá fiscalização da SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO por meio de um responsável legal. Para a apuração de referido faturamento e
determinação do valor a ser pago, a LICITADA deverá emitir relatório de fechamento diário de todos os caixas, aferindo
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assim o volume bruto de vendas, podendo a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, com responsável
legal, acompanhar o referido processo.
Os valores expressos em percentual devem ser aplicados sobre o faturamento bruto, livres de quaisquer descontos,
impostos ou taxas incidentes, como as de cartões de crédito e débito. A operação financeira, a operação dos caixas
com fornecimento dos recursos humanos, o fornecimento do sistema / software de gestão de vendas e controles afim
de aferir o volume bruto do faturamento e consequentemente o repasse devido a Secretaria pela LICITANTE
VENCEDORA, são de responsabilidade da LICITADA, que contratará empresa específica para a gestão de caixas do
evento ou utilização de seus funcionários capacitados. A apuração do faturamento bruto de cada um dos caixas,
diariamente, bem como a aplicação de seu respectivo percentual devido a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO e previsto em contrato específico para com a LICITANTE VENCEDORA, será realizado através de
aferição do volume bruto de vendas, registrado em software específico, sendo que a SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO pode, através de seu representante nomeado, formalizada junto a LICITADA,
fiscalizar e acompanhar tal processo.
A empresa contratada para a gestão dos caixas do evento e/ou da Licitada com seus funcionários capacitados, então
fará o depósito na conta da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO dos valores devidos pela
LICITANTE VENCEDORA, correspondentes ao percentual aplicado sobre o faturamento bruto da venda de bebidas
(bares), ofertado de acordo com a proposta comercial da LICITANTE VENCEDORA.
O pagamento dos valores oriundos do faturamento de transações via cartão de crédito deverá serem feitos até o dia 26
de abril do corrente ano, referindo-se ao valor percentual do faturamento global constante na proposta comercial da
LICITANTE VENCEDORA de todas as operações deste tipo, independentemente do repasse das administradoras de
cartões e livres de quaisquer taxas e ou descontos.
OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA VENCEDORA
- Disponibilizar pessoal em número suficiente, que deverão apresentar-se treinados para atendimento durante
a festa, sendo que os mesmos deverão também apresentar-se asseados e uniformizados.
- Ressarcir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico por qualquer eventual perda ou dano causado ao
evento, em pena no valor do contrato de serviços mais multa de 40% do valor, se por dolo, e pelo valor contratual se
por culpa.
- A licitante vencedora poderá expor seus materiais publicitários dentro do espaço destinado a marca e com o
projeto aprovado pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
- A licitante vencedora terá exclusividade de exploração de seus produtos durante a Festa Nacional da Melhor
Idade – FENAMI nos pontos determinados pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
- O vencedor deverá montar a infraestrutura completa dos bares que compreenderá em dois (02) bares de 5x12
metros quadrados de octanorme, sendo um (01) na área interna do ginásio e um (01) na área externa, próximo à praça
de alimentação, a ser montado por completo pelo vencedor compreendendo 5 metros de frente e 12 metros de lateral,
devendo este ser personalizado, plotado e decorado conforme aprovação da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico de Camboriú.
- Todo equipamento dos bares, como balcões, toldos, geladeiras, caixas térmicas, deverão estar em bom estado de
conservação e seguir as normas sanitárias. É de responsabilidade do vencedor do certame, dar todo o atendimento e
suporte necessário ao evento na questão do fornecimento de bebida.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Oferecer os espaços físicos para que a LICITADA monte seus espaços adequados para o fornecimento das bebidas,
bem como a rede elétrica para utilização das máquinas que necessitam da rede;
Fiscalizar o faturamento, vem como o os caixas do evento, para que possa ser levantado o percentual que será
repassado a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO;
A apuração do faturamento bruto de cada um dos caixas, diariamente, bem como a aplicação de seu respectivo
percentual devido a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e previsto em contrato específico para
com a LICITANTE VENCEDORA, será realizado através de aferição do volume bruto de vendas da OPERAÇÃO DE
BEBIDAS, registrado em software específico, sendo que a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
pode, através de seu representante nomeado através de indicação formalizada a LICITADA, fiscalizar e acompanhar tal
processo.
MARIO BIANCHET
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
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CONTRATO Nº.../2019 - OUTORGA DA PERMISSÃO RENUMERADA DE USO DE ESPAÇOS E ÁREAS
ABRANGIDAS PARA O EVENTO FESTA NACIONAL DA MELHOR IDADE - FENAMI 2019 QUE ACONTECERÁ
NOS DIAS 21 A 24 DE MARÇO DE 2019, SITUADO NA HERCILIO ZUCHI, SEM NÚMERO, CENTRO,
CAMBORIÚ/SC (GINÁSIO DE ESPORTES IRINEU BORNHAUSEN), A TÍTULO PRECÁRIO, VISANDO À
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE BEBIDAS (CHOPP, CHOPP ARTESANAL, REFRIGERANTE, ENERGÉTICO,
ÁGUA MINERAL, SUCOS E CHÁS GELADOS), CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019 - MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ

Aos .............. dias do mês de .......... do ano de 2019 (dois mil e dezenove) o Município de Camboriú, pessoa jurídica
de direito público interno, com sede à Rua Getúlio Vargas, 77, Centro, Camboriú/SC, CNPJ/MF 83 102 293/0001-45,
doravante denominado contratante, representado neste ato Prefeito Municipal, Sr. ELCIO ROGERIO KUHNEN,
portador da Carteira de identidade nº. 1.895.507 CPF: 720.439.549-20, residente na Rua Cerejeira, 1019 TABULEIRO, Cidade de Camboriú - SC, e a Empresa: ..................., estabelecida na Rua .........................., Cidade de
........ SC, inscrita no CNPJ: ......., doravante denominada de contratada, celebram este termo de Contrato, em
conformidade com o Processo Licitatório 28/2019, Tomada de Preços Nº 3/2019 - MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ de ...
de ....de 2019, regulada pela Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993 e demais alterações posteriores, mediante cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 – OUTORGA DA PERMISSÃO RENUMERADA DE USO DE ESPAÇOS E ÁREAS ABRANGIDAS PARA O
EVENTO FESTA NACIONAL DA MELHOR IDADE - FENAMI 2019 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 A 24 DE
MARÇO DE 2019, SITUADO NA HERCILIO ZUCHI, SEM NÚMERO, CENTRO, CAMBORIÚ/SC (GINÁSIO DE
ESPORTES IRINEU BORNHAUSEN), A TÍTULO PRECÁRIO, VISANDO À EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE
BEBIDAS (CHOPP, CHOPP ARTESANAL, REFRIGERANTE, ENERGÉTICO, ÁGUA MINERAL, SUCOS E CHÁS
GELADOS), CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
1.2 DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS/FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
1.2.1 - Alem dos Atos Convocatórios da Licitação, Pareceres de Julgamento, Legislação Pertinente à Espécie,
Instruções da Fiscalização de Obras e Informes, integram o presente Contrato e assim aplicáveis, independente de
transcrição, os documentos e normas abaixo relacionados, cujos teores são de conhecimento da Contratada:
1.2.2 - Proposta da CONTRATADA - vinculada à TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019 - MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.
1.2.3 – Edital, Termo de Referencia e Anexos.
1.2. - Este Contrato firma-se em regime de MAIOR OFERTA
CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO DE EXECUÇÃO: A prestação de serviços objeto deste instrumento se dará no
prazo de 21 a 24 de Março de 2019, durante o FESTA NACIONAL DA MELHOR IDADE - FENAMI, a contar da data
deste contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ao critério da CONTRATANTE, segundo as necessidades do serviço, o prazo determinado
nesta Cláusula poderá ser alterado, obedecidas às condições previstas pela Lei nº 8.666/93, observadas as alterações
posteriores referendadas pelo Prefeito Municipal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O Presente Contrato Vigorará a partir da assinatura deste instrumento, até o cumprimento
total do objeto licitado, em conformidade com a Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores, podendo ser prorrogado
nas formas do art. 57, inciso II da Lei, mediante termo Aditivo.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos casos de prorrogação de prazo contratual, deverá ser elaborado cronograma,
abrangendo somente os serviços a serem executados no período de prorrogação, bem como elaborado e assinado o
respectivo aditivo contratual.
PARÁGRAFO QUARTO: As reformulações do cronograma físico geral, que não alterem o prazo contratual para
conclusão dos serviços serão discutidas e aprovadas a níveis gerenciais. Este Contrato poderá ser prorrogado por igual
período, deste que haja interesse das partes envolvidas.
CLÁSULUSA TERCEIRA – DO VALOR: Tomando-se como base as quantidades e preços constantes da
proposta a CONTRATADA pagará à CONTRATANTE pela execução dos serviços efetivamente prestados a
importância R$ __ e se a licitante vencedora ultrapassar a venda de R$30.000,00 (trinta mil reais) aplicará o
percentual de 20% do faturamento bruto da venda de bebidas do evento, livres de quaisquer descontos,
impostos ou taxas incidentes, como as de cartões de crédito e débito.
CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO : DO PAGAMENTO
Pela prestação dos serviços descritos no presente documento a LICITANTE VENCEDORA se responsabiliza em
proceder o pagamento a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, sobre a GESTÃO DA OPERAÇÃO
DE BEBIDAS, da seguinte forma:
A LICITANTE VENCEDORA deverá repassar à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em conta bancária a ser
informada pela Secretaria de Administração os seguintes valores:
Espaço 01 e 02 (bares): A LICITANTE VENCEDORA procederá com o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil
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reais)/VALOR DA MAIOR OFERTA em até 3 dias úteis após a homologação da licitação, em antecipação ao montante,
caso o faturamento passe de R$ 30.000 se aplicará o percentual de 20%;
O valor expresso em percentual, constante na proposta comercial LICITANTE VENCEDORA serão determinados pelo
faturamento bruto da venda total dos Bares computados por todos os caixas do evento registradas pelo software /
sistema de controle e vendas fornecido pela LICITADA para o evento, na qual terá fiscalização da SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO por meio de um responsável legal. Para a apuração de referido faturamento e
determinação do valor a ser pago, a LICITADA deverá emitir relatório de fechamento diário de todos os caixas, aferindo
assim o volume bruto de vendas, podendo a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, com responsável
legal, acompanhar o referido processo.
Os valores expressos em percentual devem ser aplicados sobre o faturamento bruto, livres de quaisquer descontos,
impostos ou taxas incidentes, como as de cartões de crédito e débito. A operação financeira, a operação dos caixas
com fornecimento dos recursos humanos, o fornecimento do sistema / software de gestão de vendas e controles afim
de aferir o volume bruto do faturamento e consequentemente o repasse devido a Secretaria pela LICITANTE
VENCEDORA, são de responsabilidade da LICITADA, que contratará empresa específica para a gestão de caixas do
evento ou utilização de seus funcionários capacitados. A apuração do faturamento bruto de cada um dos caixas,
diariamente, bem como a aplicação de seu respectivo percentual devido a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO e previsto em contrato específico para com a LICITANTE VENCEDORA, será realizado através de
aferição do volume bruto de vendas, registrado em software específico, sendo que a SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO pode, através de seu representante nomeado, formalizada junto a LICITADA,
fiscalizar e acompanhar tal processo.
A empresa contratada para a gestão dos caixas do evento e/ou da Licitada com seus funcionários capacitados, então
fará o depósito na conta da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO dos valores devidos pela
LICITANTE VENCEDORA, correspondentes ao percentual aplicado sobre o faturamento bruto da venda de bebidas
(bares), ofertado de acordo com a proposta comercial da LICITANTE VENCEDORA.
O pagamento dos valores oriundos do faturamento de transações via cartão de crédito deverá serem feitos até o dia 26
de abril do corrente ano, referindo-se ao valor percentual do faturamento global constante na proposta comercial da
LICITANTE VENCEDORA de todas as operações deste tipo, independentemente do repasse das administradoras de
cartões e livres de quaisquer taxas e ou descontos.
PARAGRAFO PRIMEIRO: DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 1707-08 – C/C 416-2 PARA O DEPOSITO
DOS VALORES.
PARAGRAFO SEGUNDO: A EMPRESA DEVERÁ PROTOCOLAR DOCUMENTO INFORMANDO E COMPROVADO O
DEPOSITO.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
Oferecer os espaços físicos para que a LICITADA monte seus espaços adequados para o fornecimento das bebidas,
bem como a rede elétrica para utilização das máquinas que necessitam da rede;
Fiscalizar o faturamento, vem como o os caixas do evento, para que possa ser levantado o percentual que será
repassado a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO;
A apuração do faturamento bruto de cada um dos caixas, diariamente, bem como a aplicação de seu respectivo
percentual devido a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e previsto em contrato específico para
com a LICITANTE VENCEDORA, será realizado através de aferição do volume bruto de vendas da OPERAÇÃO DE
BEBIDAS, registrado em software específico, sendo que a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
pode, através de seu representante nomeado através de indicação formalizada a LICITADA, fiscalizar e acompanhar tal
processo.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
- Disponibilizar pessoal em número suficiente, que deverão apresentar-se treinados para atendimento durante
a festa, sendo que os mesmos deverão também apresentar-se asseados e uniformizados.
- Ressarcir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico por qualquer eventual perda ou dano causado ao
evento, em pena no valor do contrato de serviços mais multa de 40% do valor, se por dolo, e pelo valor contratual se
por culpa.
- A licitante vencedora poderá expor seus materiais publicitários dentro do espaço destinado a marca e com o
projeto aprovado pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
- A licitante vencedora terá exclusividade de exploração de seus produtos durante a Festa Nacional da Melhor
Idade – FENAMI nos pontos determinados pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
- O vencedor deverá montar a infraestrutura completa dos bares que compreenderá em dois (02) bares de 5x12
metros quadrados de octanorme, sendo um (01) na área interna do ginásio e um (01) na área externa, próximo à praça
de alimentação, a ser montado por completo pelo vencedor compreendendo 5 metros de frente e 12 metros de lateral,
devendo este ser personalizado, plotado e decorado conforme aprovação da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico de Camboriú.
- Todo equipamento dos bares, como balcões, toldos, geladeiras, caixas térmicas, deverão estar em bom estado de
conservação e seguir as normas sanitárias. É de responsabilidade do vencedor do certame, dar todo o atendimento e
suporte necessário ao evento na questão do fornecimento de bebida.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO: A Fiscalização da prestação dos serviços será exercida pela Secretaria
de Desenvolvimento Econômico.
CLÁUSULA OITAVA – METODOLOGIA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:
- O vencedor deverá montar a infraestrutura completa dos bares que compreenderá em dois (02) bares de 5x12
metros quadrados de octanorme, sendo um (01) na área interna do ginásio e um (01) na área externa, próximo à praça
de alimentação, a ser montado por completo pelo vencedor compreendendo 5 metros de frente e 12 metros de lateral,
devendo este ser personalizado, plotado e decorado conforme aprovação da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico de Camboriú.
- Todo equipamento dos bares, como balcões, toldos, geladeiras, caixas térmicas, deverão estar em bom estado de
conservação e seguir as normas sanitárias. É de responsabilidade do vencedor do certame, dar todo o atendimento e
suporte necessário ao evento na questão do fornecimento de bebida.
- Fica proibido à venda e o fornecimento de bebidas em garrafas ou copos de vidros.
- Apresentar a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO a tabela de valores dos itens explorados no
Evento para aprovação.
- A operação financeira, a operação dos caixas com fornecimento dos recursos humanos, o fornecimento do sistema /
software de gestão de vendas e controles,afim de aferir o volume bruto do faturamento e consequentemente o repasse
devido à Secretaria pela LICITANTE VENCEDORA, são de responsabilidade Licitada. A apuração do faturamento bruto
de cada um dos caixas, diariamente, bem como a aplicação de seu respectivo percentual devido a SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e previsto em contrato específico para com a LICITANTE VENCEDORA, será
realizado através de aferição do volume bruto de vendas da OPERAÇÃO DE BEBIDAS, registrado em software
específico, sendo que a LICITANTE VENCEDORA pode, através de seu representante nomeado através de indicação
formalizada a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, fiscalizar e acompanhar tal processo.
CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: Constituem motivos para rescisão do presente Contrato o não
cumprimento de qualquer uma de suas cláusulas, desídia, força maior e determinação legal impeditiva ou ordem
superior.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Ficará o presente Contrato, rescindido de pleno direito, independente de interpelação
judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos:
a) Falência ou liquidação da CONTRATADA;
b) Incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda fusão da mesma com outra empresa, sem a
prévia e expressa concordância da CONTRANTE;
c) Extinção da CONTRATADA.
PARAGRAFO SEGUNDO: O presente Contrato poderá ainda ser rescindido, sem qualquer ônus, por conveniência
administrativa da CONTRATANTE, mediante notificação com prazo de 15 (quinze) dias, através de ofício, entregue
diretamente ou por via postal, com prova e recebimento, ficando a CONTRATANTE desobrigada de pagamento à
CONTRATADA de qualquer indenização por esse ato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS DE RESCISÃO, PENALIDADE E SANÇÃO.
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10.1 - Mediante contraditório e ampla defesa, o presente Contrato ficará rescindido de pleno direito,
independentemente de qualquer aviso de interpelação judicial ou extrajudicial, ocorrendo quaisquer infrações de suas
cláusulas ou condições, em especial, se a Contratada:
10.1.1 - Contrair falência, insolvência, dissolução judicial ou extrajudicial, homologadas ou decretadas;
10.1.2 - Efetuar subcontratação ou transferência, total ou parcial, dos serviços, sem prévia e expressa anuência do
CONTRATANTE;
10.1.3 - Não respeitar os dispositivos legais;
10.1.4 - Promover alteração social ou modificar a finalidade ou estrutura da empresa que, a juízo do contratante,
prejudique a execução do Contrato.
10.1.5 - Descumprir quaisquer das obrigações e/ou responsabilidades previstas no contrato.
10.2 - Com base no artigo 79, da Lei Federal n°8.666/93 e suas alterações posteriores, a rescisão do contrato poderá
ser amigável, por acordo entre ás partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para
a Administração do Município contratante que, a exemplo da rescisão administrativa, deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
10.3 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa sem prejuízo das demais
cominações aplicáveis, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, previstas no artigo 87 e seus incisos
da Lei n° 8.666/93:
I - Advertência;
II - Multa de 0,5% (meio por cento) por dias de atraso, limitado esta a 15 (quinze) dias, após o qual será considerada
inexecução contratual;
III - Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do
direito de licitar e o impedimento de contrata com a administração pelo prazo de 02 (dois anos);
IV - Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do
direito de licitar e o impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 02 (dois anos);
V - Multa de 2% do valor total do contrato a ser aplicado por dia de inadimplemento das obrigações consignadas na
clausula quinta do presente: Observação: As multas dos incisos I ao III serão calculadas sobre o montante não
adimplido do contrato.
10.4 - A critério do Município de Camboriú, o inadimplemento, pela CONTRATADA, de qualquer condição contratual,
implicará de multa de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do Contrato, multa essa que poderá, em caso de reincidência,
ser aplicada em dobro.
10.5 - A incidência de multa e/ou rescisão de Contrato, poderão ser acumuladas a outras penalidades e a sua
aplicação não impedirá que o Município de Camboriú adote as medidas judiciais cabíveis.
10.6 - A cobrança de multas será feita mediante desconto do pagamento de fatura, se forem apresentadas após a sua
aplicação, ou ainda, cobradas diretamente da CONTRATADA, se a fatura for insuficiente.
10.6.1 - No caso de cobrança de multa, diretamente da CONTRATADA, essa deverá ser recolhida dentro do prazo de
03 (três) dias úteis, a contar da correspondente notificação, garantida a prévia defesa.
10.7 - Pela inexecução total ou parcial deste contrato, com base no artigo 87 da Lei Federal n° 8666/93, além de
advertência, o Contratante poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:
10.7.1 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
de até 2 (dois) anos;
10.7.2 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, suas autarquias, fundações
e empresas de economia mista, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pêlos prejuízos resultantes e após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem anterior.
10.7.3 - A aplicação desta sanção será publicada no Diário Oficial do Município, e divulgada no Mural oficial da
Prefeitura Municipal de Camboriú.
10.8 - Poderá, ainda, a Contratada, sujeitar-se às sanções previstas nos subitens 10.8.1 e 10.8.2, deste Contrato, caso:
10.8.1 - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
dos tributos.
10.8.2 - Tenha praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação.
10.8.3 - Demonstre não possuir idoneidade para contratar com o Município de Camboriú, em virtude de atos ilícitos
praticados.
10.9 - Poderá, ainda, a CONTRATADA, a juízo do Contratante, responder por perdas e danos, independentemente das
multas previstas no presente Contrato.
10.10 - No caso de rescisão contratual pelos motivos acima, cessará automaticamente todas as atividades relativas às
obras, objeto deste Contrato.
10.11 - No caso de rescisão contratual por quaisquer dos motivos acima, e/ou que caracterizem culpa da empresa
Contratada, esta ficará sujeita às penalidades previstas neste termo, sem prejuízo na perda total da caução de
garantia, que será apropriada pelo contratante, a título de indenização, não cabendo qualquer pedido de reclamação
futura.
10.12 - Caso o CONTRATANTE não utilize a prerrogativa de rescindir o Contrato, ao seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a Contratada cumpra integralmente a
condição contratual infringida.
10.13 - A Contratada reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, previstas nos
artigos 77 a 79, da Lei n° 8.666/93 e demais alterações, sem prejuízo nas prerrogativas e conseqüências previstas nos
artigos 80 a 85 da mesma lei.
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10.14 - As penalidades do CONTRATANTE constituirão em:
10.14.1 - Atualização financeira pelo atraso nos pagamentos, em relação aos prazos previstos neste Contrato,
atualização esta que passará a ser aplicada através do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, desde que a lei assim o
permitir.
10.15 - O CONTRATANTE se reserva o direito de aplicar multa moratória, sem prejuízo da rescisão deste Contrato,
caso a CONTRATADA viole ou infrinja qualquer disposição estatuída neste instrumento, ressalvado os casos fortuitos
ou força maior, desde que devidamente comunicados por escrito e aceito pelo CONTRATANTE.
10.16 - Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, esta se obriga a notificar a
CONTRATADA, justificando a medida.
10.16.1- Da notificação constarão as seguintes informações:
a) número do Contrato;
b) motivo a que se refere;
c) valor da multa e demonstrativo de cálculo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
O presente Contrato poderá ser alterado unilateralmente pela CONTRATANTE, quando;
a) Houver modificação de suas especificações, para melhor adequação aos seus objetivos;
b) Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimos ou diminuição quantitativa
de seu objeto;
Por mútuo acordo das partes quando necessário ao ajuste do modo de prestação de serviços, mediante laudo técnico
conclusivo sobre a inaplicabilidade dos termos originários.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
14.1 - Fica expressamente eleito o FORO DA COMARCA DE CAMBORIÚ – SC, por privilegiado, para dirimir quaisquer
dúvidas do contrato e eventuais litígios decorrentes da execução do presente, implicando na renúncia de qualquer
outro.
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma,
para que possa produzir os devidos efeitos legais e jurídicos.
CAMBORIU/SC., .... de ...... de 2019.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
PREFEITO MUNICIPAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

_______________________________
MARIO BIANCHET
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
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