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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022 

 
O MUNICÍPIO DE PALMEIRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CPNJ sob n°. 
01.610.566/0001-06, com sede a Rua Roberto Hemkemaier, n°. 200, centro, em Palmeira/SC, 
representada por sua Prefeita Municipal, Sra. FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA, por meio da Pregoeira 
e sua Equipe de Apoio, comunicam aos interessados que farão realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL que tem por objeto a “Contratação de empresa especializada em organização de 
eventos para prestação de serviços para organização, divulgação realização e exploração da FESTA 
em comemoração 27º Aniversário do Município de Palmeira 3º Festival de Carnes de Qualidade da 
Serra Catarinense 9º Seminário de Pecuária e do Rodeio Crioulo, a realizar-se nos dias 15, 16 e 17 
de julho de 2022, no Parque de Eventos e Exposições Municipal José Maria Batista. conforme 
descrições expressas no termo de referência anexo I do edital.”. Os envelopes de "PROPOSTA" e 
"DOCUMENTAÇÃO" deverão ser entregues no Setor de Licitações, localizado na sede deste Município – 
Rua Roberto Hemkemaier, n°. 200, centro. O Credenciamento será feito a partir das 13:30 min do dia 
03/06/2022. Abertura da sessão será às 13:40 min do mesmo dia.  A presente licitação será do tipo 
Global consoante as condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei Federal n.º 10.520/2002, 
bem como pela Lei Federal n.º 8.666/93, nos casos omissos. Os interessados na aquisição do Edital e seus 
anexos em via impressa deverão apresentar comprovante de depósito bancário no valor de R$ 10,00 (dez 
reais), em nome da Prefeitura Municipal de PALMEIRA, conta corrente nº 75-7, agência 3082, da Caixa 
Econômica, ou poderão adquirir gratuitamente, em via digital, junto ao sítio . Impugnações ou 
questionamentos acerca do edital, inclusive os de ordem técnica, serão respondidos pela Pregoeira 
exclusivamente por meio eletrônico por meio do endereço , desde que enviados a este e-mail no prazo de 
até 02 (dois) dias úteis da data designada para a abertura da sessão, sendo de responsabilidade dos 
interessados a consulta ao sítio  para obter informações sobre esta licitação. 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 – A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada em organização de 
eventos para prestação de serviços para organização, divulgação realização e exploração da FESTA em 
comemoração 27º Aniversário do Município de Palmeira 3º Festival de Carnes de Qualidade da Serra 
Catarinense 9º Seminário de Pecuária e do Rodeio Crioulo, a realizar-se nos dias 15, 16 e 17 de julho de 
2022, no Parque de Eventos e Exposições Municipal José Maria Batista. conforme descrições expressas 
no termo de referência anexo I do edital. 
 
2 – DA CONSULTA, DAS INFORMAÇÕES E DA AQUISIÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS 
 
2.1 – O processo de licitação, com o Edital e seus anexos, poderá ser consultado sem qualquer custo, por 
qualquer interessado, junto ao Setor de Licitações, situado no Paço Municipal, localizado na Rua Roberto 
Hemkemaier, n°. 200, centro, em Palmeira/SC, das 13h às 18h, de segunda a sexta-feira. 
 
2.2 – Os interessados na aquisição do Edital e seus anexos em via impressa deverão apresentar 
comprovante de depósito bancário no valor de R$ 10,00 (dez reais), em nome da Prefeitura Municipal de 
PALMEIRA, conta corrente nº 75-7, agência 3082, da Caixa Econômica, ou poderão adquirir gratuitamente, 
em via digital, junto ao junto ao sítio http://www.palmeira.sc.gov.br. 
 
2.3 – A Pregoeira prestará os esclarecimentos necessários, inclusive os de caráter estritamente técnicos, 
e responderá às dúvidas e questionamentos suscitados exclusivamente por e-mail, através do endereço 

http://www.bocaina.sc.gov.br/
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licitacoes@palmeira.sc.gov.br, desde que enviados a este e-mail no prazo de até 02 (dois) dias úteis da 
data designada para a abertura da sessão, e confirmados na forma do item 3.4. 
 
2.4 – Os esclarecimentos mais corriqueiros, de maior relevância e acerca da interpretação do edital poderão 
ser disponibilizados no sítio http://www.palmeira.sc.gov.br, ocasião em que seu conteúdo vinculará as 
decisões da Pregoeira, considerando-se integrantes deste edital, pelo que será responsabilidade do 
interessado consultar referido sítio antes da participação na licitação. 
 
2.4.1 – Caso a resposta da Pregoeira implique modificação/alteração do edital, proceder-se-á de acordo 
com o § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93. 
 
2.5 – Os interessados deverão consultar o sítio da Prefeitura Municipal de PALMEIRA 
http://www.palmeira.sc.gov.br para obter informações sobre esta licitação, facultado a este Órgão o envio 
de informações por outro meio. 
 
3 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
3.1 – As impugnações ao edital deverão ser dirigidas à Pregoeira, por meio do endereço eletrônico 
licitacoes@palmeira.sc.gov.br ou protocoladas no Setor de Licitações, situado no endereço indicado no 
Preâmbulo, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para sessão do pregão. 
 

3.1.1 – Somente serão consideradas recebidas, dentro do prazo legal acima estabelecido, as 
impugnações que forem protocoladas ou registradas eletronicamente por uma das formas previstas no 
item 3.1. 

 
3.2 – A Pregoeira opinará, de forma fundamentada, pela procedência ou improcedência das impugnações, 
podendo antes ouvir a Equipe de Apoio, e serão decididas pela Autoridade Superior, em 24 (vinte e quatro) 
horas do recebimento da impugnação. 
 
3.3 – A decisão que determinar a modificação dos termos do Edital ensejará sua republicação, reabrindo-
se os prazos inicialmente estabelecidos, exceto quando, inquestionavelmente, as alterações não afetarem 
a formulação das propostas. 
 
3.4 – As mensagens enviadas de alguns provedores ao endereço eletrônico indicado no item 3.1 poderão 
ser consideradas pelo provedor como spans ou não ser recebidas devido a suspeita de ameaça digital. É 
responsabilidade do impugnante confirmar o recebimento do e-mail pelo telefone (49) 3238-0040, durante 
o horário de expediente, caso não tenha recebido a confirmação de recebimento imediatamente ao envio.  
 
3.5 – A impugnação não impedirá o impugnante de participar desta licitação até decisão definitiva, salvo 
se considerado inabilitado ou apresentar as restrições à participação, nos termos deste edital. 
 
3.6 – Quaisquer interessados nesta licitação, poderá, entretanto, mesmo após o prazo do item 3.1, 
protocolar, sem efeito de recurso, informação de ilegalidades que viciariam este edital, apenas para efeitos 
de possibilitar a Administração Pública rever seus próprios atos (autotutela). 
 
3.7 – Se procedente e acolhida a impugnação do edital, será comunicada a decisão por meio do sítio 
http://www.palmeira.sc.gov.br, procedendo-se aos ajustes necessários no edital e designando-se nova data 
para a realização do certame, publicando-se o aviso nos mesmos meios de divulgação inicialmente 
utilizados. 
 
4 – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DA ENTREGA DOS PRODUTOS. 

mailto:licitacao@bocaina.sc.gov.br
http://www.bocaina.sc.gov.br/
http://www.bocaina.sc.gov.br/
mailto:licitacao@bocaina.sc.gov.br
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4.1 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, período em que os proponentes ficarão 
obrigados aos seus termos, só sendo liberados dos compromissos decorrentes deste edital se não forem 
convocados para a contratação neste período. 
 
4.2 – O prazo de vigência do(s) contrato(s) decorrente(s) desta licitação ficará adstrito aos respectivos 
créditos orçamentários do ano base de 2022. 
 
4.3 – O prazo para a entrega dos produtos será realizado de acordo com a Minuta Contratual do Anexo V, 
parte integrante deste edital. 
 
5 – DO PAGAMENTO, REAJUSTE, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES 
 
5.1 – O pagamento, reajuste, revisão e atualização de valores serão realizados conforme Minuta Contratual 
constante no Anexo V, parte integrante deste edital. 
 
6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1 – As despesas decorrentes da aquisição objeto do presente certame correrão a conta da dotação assim 
consignada no orçamento vigente para o Exercício de 2022: 
 

102 - 1 . 2003 . 4 . 122 . 3 . 2.70 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
103 - 1 . 2003 . 4 . 122 . 3 . 2.70 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 

 
 
7 – DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS 
7.1 – As empresas regularmente constituídas e interessadas em participar da presente licitação deverão 
atender as condições deste edital e deverão participar isoladamente, não se permitindo consórcios. 
 
7.2 – A participação nesta licitação enseja na aceitação plena das disposições deste edital e de todos os 
seus anexos. 
 
7.3 – Não poderá participar da presente licitação o servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante 
ou responsável pela licitação, nem a pessoa que seja sócia ou que mantenha vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira ou trabalhista com o pregoeiro ou qualquer dos membros da equipe de 
apoio. 
 
7.4 – Não poderão participar da presente licitação também a pessoa que esteja cumprindo a sanção de 
suspensão temporária do direito de participação em licitação (art. 87, inciso III, da Lei de Licitações); ou de 
impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (art. 7º da Lei 
10.520/2002); ou que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade após o decurso do prazo mínimo de dois anos (art. 
87, inciso IV, da Lei 8.666/93). 
 
7.5 – O interessado em participar da presente licitação deverá assinar declaração, sob as penas da lei, de 
acordo com o modelo constante no Anexo VI, no intuito de provar não estar enquadrado nas situações 
descritas nos itens 7.3 e 7.4, acima.  
 
7.6 – Não poderá participar da presente licitação pessoa ou empresa com sócio majoritário que tenha sido 
condenado por ato de improbidade administrativa previsto na Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, pelo prazo 
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fixado na sentença judicial correspondente, pelo que deverá o licitante assinar declaração, sob as penas 
da lei, de não haver tal impedimento, de acordo com o modelo constante no Anexo VI. 
 
8 – DO CREDENCIAMENTO 
 
8.1 – Quando o interessado for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, esta 
deverá apresentar cópia de sua Cédula de Identidade, do ato constitutivo, do estatuto ou do contrato social 
em vigor, com as alterações contratuais vigentes, onde conste a mudança de razão social, na hipótese de 
haver a referida mudança, bem como o objeto social, a qualificação dos atuais sócios e a administração da 
sociedade, devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores. 
 
8.2 – Caso seja representada por procurador ou preposto, este deverá apresentar procuração ou carta de 
credenciamento (podendo utilizar o ANEXO II como modelo) ou documento equivalente, com firma 
reconhecida do Outorgante, contendo obrigatoriamente cópia da respectiva Cédula de Identidade, 
DEVENDO APRESENTAR, TAMBÉM, A MESMA DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DO ITEM 8.1, a fim 
de comprovar os poderes do outorgante. 
 
8.3 – O interessado em se credenciar para participar da presente licitação ainda deverá apresentar 
Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo do ANEXO IV. 
 
8.4 – Os documentos de credenciamento de que tratam os itens 8.1, 8.2 e 8.3, deverão vir FORA DOS 
ENVELOPES de documentação e proposta e ficarão retidos nos autos. 
 
8.5 - Os documentos devem apresentar prazo de validade, conforme o caso, e poderão ser entregues em 
original, por processo de cópia devidamente autenticada, ou cópia não autenticada, desde que sejam 
exibidos os originais para autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio.  
 
8.6 – As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem valer-se dos benefícios da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, também (fora dos Envelopes nº 
01 e 02, referentes respectivamente aos documentos de proposta e habilitação), DECLARAÇÃO (assinada 
pelo contador da empresa, sob as penas da lei, podendo utilizar o modelo do ANEXO VI deste Edital), ou 
Certidão Simplificada (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado), de que está enquadrada como 
micro empresa ou empresa de pequeno porte. 
 
8.7 – Nenhuma pessoa, física ou jurídica, poderá representar mais de um licitante. 
 
9 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
9.1 – A entrega dos envelopes nº 01 (proposta) e nº 02 (habilitação) deverá ocorrer no Setor de Licitações, 
situado no Paço Municipal, na Rua Roberto Hemkemaier, n°. 200, centro, conforme dia e hora designado 
no preâmbulo deste edital. 
 
9.2 – Poderão também ser remetidos os envelopes por correspondência registrada, por sedex, 
despachados por empresas que prestem serviços similares, hipóteses em que o Município não se 
responsabilizará por extravios, atrasos ou qualquer outro problema na documentação. 
 
9.3 – Poderão ainda os documentos ser entregues pessoalmente à Pregoeira ou a um membro da Equipe 
de Apoio, no Setor de Licitações, até a hora da sessão referida no preâmbulo, sem qualquer tolerância 
quanto ao prazo de entrega dos envelopes. 
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10 – DA PROPOSTA 
 
10.1 – A proposta deverá ser entregue em envelope fechado, lacrado em seus fechos, indevassável, 
contendo a seguinte indicação: 
 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA/SC 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022 
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) 
ENVELOPE Nº 01 - "PROPOSTA DE PREÇOS" 
 
10.2 – A proposta necessariamente deverá preencher os seguintes requisitos: 
 
a) ser apresentada no formulário ANEXO III ou segundo seu modelo, com prazo de validade mínimo de 60 
(sessenta) dias, contendo as especificações detalhadas dos produtos cotados, segundo as exigências 
mínimas deste Edital e seus anexos;  
b) conter o nome do proponente, endereço, identificação (individual ou social), o nº do CNPJ e, se for o 
caso, da Inscrição Estadual ou Municipal; 
c) suas folhas devem estar assinadas e rubricadas pelo seu representante legal;  
d) conter discriminados em moeda corrente nacional os preços totais, por item; e 
e) indicar as marcas dos itens cotados; 
 
10.2.1 – A proposta também deverá ser apresentada em Pendrive ou CD através do sistema Pública - 
Cotação, disponível para download aos licitantes na página www.palmeira.sc.gov.br ou pelo email 
licitacoes@palmeira.sc.gov.br, facilitando assim o cadastro das propostas ante o elevado número de itens 
licitados. Maiores informações sobre este procedimento constam no Anexo II. 
 
10.2.2 – A licitante que não apresentar a proposta também na forma do item ‘10.2.1’ será 
desclassificada. (Exigência para Processo Licitatório com mais de 10 itens) 
 
10.3 – Não serão permitidas alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas; 
 
10.4 – Recomenda-se aos senhores licitantes que, dentro do possível, utilizem o formulário anexo ao edital 
para maior celeridade da análise das propostas e redução de riscos de erros de elaboração das mesmas. 
 
10.5 – Não é obrigatório o comparecimento pessoal ou de representante para acompanhar o 
processamento da licitação, podendo optar pelo envio dos envelopes na forma do item 8. Nestes casos, 
porém, o licitante não terá direito de participar da fase de lances sucessivos, nem de apresentar recurso 
administrativo quanto aos julgamentos da proposta e habilitação, conforme art. 4º, incisos XVIII e XX da 
Lei 10.520/2002. 
 
 
11 – DA HABILITAÇÃO 
 
11.1 – Toda a documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope fechado, lacrado em seus 
fechos, indevassável, contendo a seguinte indicação:                 
                                                             
MUNICÍPIO DE PALMEIRA/SC 
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP_06/2022 
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) 
ENVELOPE Nº 02 - "DOCUMENTAÇÃO" 
 

http://www.palmeira.sc.gov.br/
mailto:licitacoes@palmeira.sc.gov.br
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11.2 – Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos documentos relacionados nos itens 
11.2.1, 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4: 
 
11.2.1 – Para o licitante que optar por não se fazer presente à sessão e, portanto, não se credenciar na 
forma do item 8, será necessário constar dentro do envelope de habilitação os documentos necessários à 
comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA, consistentes nos documentos referidos nos itens 8.1, 8.2, 8.3 
e 8.6, em via original ou autenticada em cartório ou pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio. 
 
11.2.2 – A comprovação da REGULARIDADE FISCAL será feita mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), contemplando o ramo de 
atividade pertinente ao objeto ora licitado (FESTAS E FEIRAS); 

 
b) Certidão negativa de débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
  

c) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, e a Certidão Quanto à Dívida 
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e Receita (UNIFICADA). 
 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da apresentação da Certidão Negativa 
de débitos perante o INSS demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei (sendo válida a apresentação da CND unificada da Receita Federal do Brasil – 
Portaria RFB 443 de 17/10/2014); 
 

e) Prova de regularidade relativa á Seguridade Social através da apresentação do Certificado de 
Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

 
11.2.3 – A comprovação da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

a) Certidão negativa de falência ou concordata e recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica / licitante, dentro do prazo de validade previsto 
na própria certidão, ou na omissão desta, datada dentro dos 30 (trinta) dias anteriores a 
data de abertura das propostas – EPROC e SAJ. 
 

11.2.4 - Cumprimento dos requisitos Trabalhistas, Constitucionais e Legais: 
  

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. Criada pela Lei 12.440/2011 - A certidão, 
eletrônica e gratuita, pode ser obtida em todos os portais da Justiça do Trabalho na rede mundial 
de computadores (Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e 
Tribunais Regionais do Trabalho). 

b) DECLARAÇÃO conjunta (conforme consta no ANEXO VI) deste Edital. 
c) DECLARAÇÃO expressa emitida preferencialmente em papel timbrado da empresa, com 

identificação e assinatura de sócio ou preposto, de que nas datas da execução deste objeto, 29 e 
30 de abril e 01 de maio de 2022, a empresa/licitante não realizará nenhum outro evento da mesma 
natureza em outro município simultaneamente que possa comprometer a eficiência, a qualidade, 
a logística, funcionalidade, a garantia e a segurança dos serviços/objeto da licitação nesta 
Municipalidade. 

d) DECLARAÇÃO expressa que a empresa licitante possui disponibilidade, máquinas, equipamentos, 
ferramentas gerais e pessoal técnico especializado, necessário e essenciais para realização das 
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instalações/montagens e serviços, objeto desta licitação, conforme estabelece o Art. 30, § 6º da 
Lei nº. 8.666/1993 atualizada. 

 
11.3 - Os documentos devem apresentar prazo de validade, e poderão ser entregues em original, por 
processo de cópia devidamente autenticada, ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os 
originais para autenticação pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio. Não serão aceitas cópias de documentos 
obtidas por meio de aparelho fax.  Não serão aceitas cópias de documentos ilegíveis. 
 
11.4 – Por força do disposto no art. 43, da Lei Complementar Federal nº 12.019, de 14 de dezembro de 
2006, as microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal (das alíneas “a” a “f” do item “11.2”), mesmo que 
a documentação apresentada indique alguma restrição. 
 
11.5 – Por força do § 1º do art. 43 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal por microempresa ou empresa de 
pequeno porte, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
11.5.1 - O benefício de que trata o item 11.5, não se estende a prova de regularidade trabalhista, subitem 
11.2.2., do item F, do presente edital. 
 
11.6 – A microempresa ou a empresa de pequeno porte que não regularizar a documentação relativa à 
regularidade fiscal, no prazo estabelecido no item “11.5”, decairá do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração Pública convocar os 
licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
presente licitação, conforme § 2º, do art. 43, da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 
2006. 
 
11.7 – A certidão que não constar data de validade expressa será considerada válida por 60 (sessenta) 
dias a contar de sua emissão. 
11.8 – A certidão apresentada com data de validade vencida gera a inabilitação do licitante, salvo item 
11.5. 
 
11.9 - A apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC não dispensa o licitante de apresentar 
os todos os documentos estipulados no edital do respectivo certame, mas substitui os documentos referidos 
expressamente no CRC cujas datas de validade ainda constem referidas como vigentes. 
 
11.9.1 – Qualquer licitante poderá solicitar à Pregoeira que esta consulte as informações disponibilizadas 
no sistema quanto aos CRC’s apresentados pelos licitantes, diretamente e durante a sessão de habilitação, 
e o que se verificar será reduzido a termo na respectiva ata. 
 
11.9.2 – Obriga-se o licitante com CRC a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação. 
 
12 – DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
 
12.1 – No dia, hora e local designados no Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes 
ao ato público, o Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio, executará a rotina de Credenciamento, 
conforme disposto no Item 8. 
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12.2 – Verificadas as credenciais e declarada aberta a sessão o Pregoeiro solicitará e receberá, em 
envelopes devidamente lacrados, a proposta e os documentos exigidos para a habilitação. 
 
12.3 – Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes contendo proposta e os documentos de 
habilitação fora do prazo estabelecido neste Edital. 
 
12.4 – Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em que será 
procedida à verificação da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos neste instrumento, 
desclassificando-se as incompatíveis. 
 
12.4.1 – Será desclassificada a proposta para o item que apresentar valor superior aos valores 
constantes no anexo II. 
 
12.4.2 – Não será motivo para a desclassificação quando a proposta omitir informações consideradas 
necessárias por este edital, mas que já constem no documento de credenciamento ou quando seja possível 
suprir a falha em prazo a ser fixado pela Pregoeira, desde que não se refiram ao preço unitário, marca ou 
validade, quando exigidos. 
 
12.5 – No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem às exigências constantes do Edital, o autor 
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superiores àquela, 
poderão fazer lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes. 
 
12.6 – Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores 
das melhores propostas, até o máximo de três, oferecerem lances verbais e sucessivos, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos. 
 
12.7 – A oferta dos lances deverá ser efetuada, por lote, no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços. 
 
12.7.1 – O licitante deverá adequar o lote e dos respectivos itens para que, a cada lance, o valor de cada 
item corresponda ao valor total do lote. 
12.8 – Dos lances ofertados não caberá retratação. 
 
12.9 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão 
do licitante da fase de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante. 
12.10 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
12.11 – Finalizada a fase de lances e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o 
Pregoeiro verificará a compatibilidade dos preços ofertados com os praticados no mercado, 
desclassificando as propostas dos licitantes que apresentarem preço excessivo, assim considerados 
aqueles acima do preço máximo fixado pelo edital ou acima do valor de mercado apurado e juntado nos 
autos do processo. 
 
12.12 - A Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente que apresentou o menor preço, por 
lote, para que seja obtido preço ainda melhor. 
 
12.13 – Encerrada a fase de lances sucessivos, caso haja proposta de microempresa ou de empresa de 
pequeno porte que se mostre igual ou superior em até 05% (cinco por cento) da proposta apresentada com 
melhor classificação, estas poderão exercer o direito de preferência conferido pelo art. 44, §§ 1º e 2º, da 
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Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, caso manifestem interesse em apresentar 
nova proposta que se apresente mais vantajosa para a Administração Pública, cobrindo àquela finalizada 
e até então melhor classificada. 
 
12.13.1 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
 
12.14 – Será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que tiver formulado a 
proposta de menor preço, para confirmação das suas condições de habilitação. 
 
12.15 – No caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os 
documentos habilitatórios do licitante da proposta de segundo menor preço, e assim sucessivamente, até 
que um licitante atenda às condições fixadas neste instrumento convocatório. 
 
12.16 – Verificado o atendimento das exigências habilitatórias, será declarada a ordem de classificação 
dos licitantes, por lote. 
 
12.16.1 – Será declarado vencedor o licitante que ocupar o primeiro lugar em cada lote. 
 
12.16.2 – A Pregoeira manterá em seu poder os envelopes com a documentação dos demais licitantes 
classificados, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após a homologação da licitação, devendo as empresas 
retirá-los após este período, no prazo de mais 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. 
 
12.17 – Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, devendo esta ser assinada pela Pregoeira, 
pela Equipe de Apoio e por todos os licitantes presentes. 
 
13 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
 
13.1 – A presente licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de MENOR PREÇO, 
JULGAMENTO POR PREÇO POR LOTE, desde que atendidas às exigências deste Edital. 
 
14 – DAS OBRIGAÇÕES DO(S) CONTRATADO(S) 
 
14.1 – O licitante declarado vencedor e que vier a firmar o contrato decorrente desta licitação fica obrigado 
a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o(s) acréscimo(s) ou a(s) supressão(ões) que se fizerem 
necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, nos termos do art. 65, 
inciso I, alínea ‘b’ e § 1º, da Lei 8.666/93. 
 
15 - DOS RECURSOS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1 – Declarado(s) o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias  para a apresentação das razões 
do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
 
15.2 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante de acordo com o item 15.1 importará a 
decadência do direito de recurso.  
15.3 – Caberá, também, recurso administrativo nas hipóteses do art. 109 da Lei 8.666/93, processando-se 
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conforme as determinações desta lei, no que couber. 
 
15.4 – Não sendo interpostos recursos quanto ao julgamento das propostas, ou decididos os recursos, 
seguirá para a adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira ao vencedor, por lote, seguindo-se à 
apresentação do resultado a Prefeita Municipal para a homologação. 
 
15.5 – O(s) recurso(s), porventura interposto(s), terá(ão) efeito suspensivo quando for referente à 
habilitação ou inabilitação de licitante e contra o julgamento da proposta. 
 
15.6 – Interposto recurso, proceder-se-á de acordo com os §§ do art. 109 da Lei 8.666/93. 
 
15.7 – A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da convocação, ou o licitante que ensejar o 
retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio 
da ampla defesa, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida ao participar deste certame, 
sujeitando-se às penalidades do art. 7º da Lei 10.520/2002, consistindo no impedimento de licitar e 
contratar com o Município pelo período de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, sem prejuízo de multa à adjudicatária de até 10% (dez por cento) sobre o valor do total da(s) 
sua(s) proposta(s) declarada(s) vencedora(s) e demais cominações da Lei 8.666/93. 
 
15. – A interposição de recursos e a apresentação de contra-razões poderão ser realizadas na forma dos 
itens 3.1 e 3.4. 
 
16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 – A Prefeita Municipal poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas 
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado. 
 
16.2 – O Município de PALMEIRA reserva-se no direito de contratar no todo ou apenas parte dos 
quantitativos licitados, bem como revogar a presente licitação, sem que caiba a qualquer licitante 
indenização de qualquer espécie. 
 
16.3 – São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 
 

a) ANEXO I – Termo de Referência; 
b) ANEXO II –  Credencial; 
c) ANEXO III – Descrição dos Itens e Proposta de Preços; 
d) ANEXO IV - Declaração de Cumprimento Pleno aos Requisitos de Habilitação; 
e) ANEXO V - Minuta do Contrato; 
f) ANEXO VI - DECLARAÇÃO conjunta; 

 
. 
 
16.5 – Para facilitação dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio os licitantes poderão acrescentar às 
suas documentações seu endereço completo, número de fax e de telefone, site, e e-mail para contato, sem 
que isso venha a ter qualquer interferência no julgamento das propostas, porém, o e-mail ali informado 
poderá servir de veículo de comunicação dos atos da Pregoeira. 
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16.6 – As datas das sessões poderão ser remarcadas para atendimento de interesse do Município, assim 
como as disposições deste edital poderão ser alteradas, obedecidas as exigências legais para tanto, sem 
que caiba qualquer indenização ou reclamação dos licitantes. 
 
16.7 – Fica eleito o foro da Comarca de Otacílio Costa para dirimir qualquer conflito que porventura possa 
decorrer deste Edital. 
                       
 
Palmeira, 20 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 
FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA 
Prefeita Municipal 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em organização de eventos para prestação de serviços 

para organização, divulgação realização e exploração da FESTA em comemoração 27º Aniversário do 

Município de Palmeira 3º Festival de Carnes de Qualidade da Serra Catarinense 9º Seminário de Pecuária 

e do Rodeio Crioulo. 

 

A realizar-se nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2022  

Local: Parque de Eventos e Exposições José Maria Batista  

 

Item Material/Serviço Unid. 

medida 

Qtd 

licitada 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) 

1 24357 - Contratação de empresa 

especializada em organização de eventos 

para prestação de serviços para organização, 

divulgação realização e exploração da 

FESTA em comemoração 27º Aniversário do 

Município de Palmeira 3º Festival de Carnes 

de Qualidade da Serra Catarinense 9º 

Seminário de Pecuária e do Rodeio Crioulo, a 

realizar-se nos dias 15, 16 e 17 de julho de 

2022, no Parque de Eventos e Exposições 

Municipal José Maria Batista. conforme 

descrições expressas no termo de referência 

anexo I do edital. 

Uni 1  

228.333,33 

 

228.333,33 

Total Geral  

228.333,33 

 

 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

 

ESTRUTURA  

• Entrada do parque: Montagem e Desmontagem PORTAL a ser instalado no local indicado no 

projeto de layout da festa. Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da 

montadora seguindo o projeto arquitetônico com Lona fixada por ilhós com impressão digital em policromia 

e Iluminação com refletores tipo front light. (Principal) Vide referência abaixo: Medidas geral: 4,50 x 4,00 (L 

x H) vão livre acesso. É de reponsabilidade da contratada fazer Iluminação com refletores conforme 

necessidade.  

 

APROVAÇÃO PRÉVIA DA ARTE PARA IMPRESSÃO DOS BANNERS COM A CCO. AS MEDIDAS 

DEVEM SER RETIRADAS NO LOCAL DA FESTA. 

 

• Fechamento completo (três dias de evento): Montagem e Desmontagem Centro de Eventos Adair 

Paim deve ser fechado totalmente com lona dupla face na cor branca antichama, (estruturas e lonas em 
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perfeitas condições, assim consideradas aquelas limpas, sem furos, sujeitas à aprovação prévia da CCO; 

MEDIDAS DEVEM SER RETIRADAS NO LOCAL ANTES DA LICITAÇÃO. 

 

• Banheiros químicos (três dias de evento): banheiros químicos locação de banheiros químicos, 

individual e portátil, confeccionada em polietileno em alta densidade, resistente e totalmente lavável 

contento translúcido, piso antiderrapante, orifício para ventilação, trava interna de segurança, resistente a 

violação e com indicação livre/ocupado, contendo vaso sanitário, mictório, medindo aproximadamente 2,00 

m de altura, 1,20 mt de profundidade, abertura de portas aproximada de 180º, volume de tanque 

aproximado de 220 litros, limpeza dos banheiros durante o evento, reposição de papel higiênico, realizar a 

sucção, transporte e tratamento conforme autorizado pela fatma, sendo 21 unidades 10 masculino, 10 

feminino e 01 para pessoas com necessidades especiais  para uso durante os dias 3 dias do evento,  a 

empresa vencedora deverá providenciar a instalação, a manutenção e a limpeza de todos os banheiros do 

parque e todos os banheiros químicos durante o evento é de responsabilidade da empresa limpar os 

banheiros, fornecer papel higiênico, papel toalha, sacos de lixo para as lixeiras dos banheiros e ainda a 

coleta dos dejetos no período. 

 

• Praça de alimentação (três dias de evento): Montagem e desmontagem de 02 tendas estilo chapéu 

de bruxa COR BRANCA (tamanho 10m x 10m) constituídas em perfis de aço galvanizado, pés de no 

mínimo 3m de altura, com calha, com lona dupla face na cor branca antichama, com fechamento lateral, 

(estruturas e lonas em perfeitas condições, assim consideradas aquelas limpas, sem furos, sujeitas à 

aprovação prévia da CCO; Em baixo da lona deverá conter 30 mesas plásticas brancas com quatro 

cadeiras plásticas sem braço em cada mesa. O ponto central de iluminação estará disponível pelo 

município, porém será de responsabilidade do contratado estender a iluminação para toda a tenda coberta 

da praça de alimentação, o contratado será responsável pela limpeza da praça de alimentação e durante 

todos evento e por fornecer lixeiras e sacos de lixo 

 

 

• Stand para feira de produtos da agricultura familiar (três dias de evento): Montagem e 

Desmontagem 01 tenda estilo chapéu de bruxa COR BRANCA (tamanho 10m x 10m) constituídas em 

perfis de aço galvanizado, pés de no mínimo 3m de altura, com calha, com lona dupla face na cor branca 

antichama, com fechamento lateral, (estruturas e lonas em perfeitas condições, assim consideradas 

aquelas limpas, sem furos, sujeitas à aprovação prévia da CCO; de ser montada em anexo a praça de 

alimentação, em baixo da tenda deve conter 3 estruturas de stand cada um mediando 3x3. Esse espaço 

será disponibilizado gratuitamente para as associações do município. Stands devem ser iguais ao da foto 

a baixo. 
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• Estrutura para Festival de Carnes (domingo 17/04): Montagem e Desmontagem, devem estar 

disponíveis dentro do pavilhão principal 200 mesas brancas com quatro cadeiras plásticas sem braço em 

cada mesa. O ponto central de iluminação estará disponível pelo município, porém será de 

responsabilidade do contratado estender a iluminação para toda a tenda. As devem estar cobertas com 

toalha de tecido em cor previamente definida com a CCO, 2 mesas grandes de madeira ou material 

resistente a peso para servir almoço dispostas uma de cada lado do pavilhão com toalha em cor 

previamente definida com A CCO.  

• Camarim para a equipe dos artistas e músicos (três dias de evento): 2 Camarins Área fechada com 

divisórias 4x4 ao lado ou atrás do centro de eventos, com 01 Banheiro químico na área interna do camarim 

Mesa forradas com toalha branca, Cadeiras, espelho Corpo Inteiro Tomada sendo uma 110 e 220volts. O 

ponto central de iluminação estará disponível pelo município, porém será de responsabilidade do 

contratado estender a iluminação para o camarim, os camarins deverão ficar do lado de fora do centro de 

eventos. 

• Combate a incêndio: Responsabilidade da Contratada Disponibilizar equipamentos de combate a 

incêndio conforme exigência dos Bombeiros. 

•  Painel Bakdrop: deve ser móvel, para fotos em entrevistas, medindo 2,20 x 3m APROVAÇÃO 

PRÉVIA DA ARTE PARA IMPRESSÃO DO BANNER COM A CCO. Modelo devem ser iguais ao da foto a 

baixo com alteração da imagem do Banner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• LIXEIRAS - a contratada deverá disponibilizar durante 3 dias de eventos 1 conteiners de 500 litros 

para acomodação do lixo produzido no evento. Deverá ainda providenciar a montagem de no mínimo 20 
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lixeiras de 60 litros cada espalhados pelo parque em locais estratégicos. Próximo as praças de alimentação, 

parque infantil, palco, stands. Deverá ainda recolher o lixo periodicamente e colocar em local 

predeterminado pela CCO para que seja recolhido ao final do dia. 

• Baile dos idosos: devem estar disponíveis no centro de eventos 50 mesas plásticas brancas com 

quatro cadeiras plásticas sem braço em cada mesas com toalhas. 

• Bares: A montagem das estruturas dos bares para a FESTA é de responsabilidade da empresa 

vencedora do certame e deverá ser concluída no máximo até dia 14 de Julho de 2022 e a desmontagem 

até o dia 18 de Julho 2022. 

1º 1 bar na ancha de laço estrutura já existente  

2º 3 bares dentro do centro de eventos montar estrutura 

• Para os stands para os expositores do 9º Seminário de Pecuária   

Montagem, desmontagem e manutenção de tendas conforme necessidade e quantidade de expositores, 

estilo chapéu de bruxa brancas constituídas em perfis de aço galvanizado, pés de no mínimo 3m de altura, 

com calha, com lona dupla face na cor branca antichama, modelo chapéu de bruxa, com fechamento lateral, 

(estruturas e lonas em perfeitas condições, assim consideradas aquelas limpas, sem furos, sujeitas à 

aprovação prévia da CCO;  

• PALCO (três dias do evento): Usar palco já existente no local fechamento no fundo para proteção 

acabamento com material perfurado para passagem de ventilação. Fechamento na parte de baixo esconder 

os a tecido antichama preto deve contar com escada de acesso lateral com 2,00 metros de largura e 

corrimão; com hause mix conforme exigência acima (de controle de som e luz), a contratada deverá 

fornecer extintores e iluminação de emergência, conforme exigência do corpo de bombeiro recolhimento 

de art do crea por conta da contratada. Para os três dias do evento e montagem até dois dias antes do 

evento.  

• A MONTAGEM DAS ESTRUTURAS PARA A FESTA É DE RESPONSABILIDADE DA 

EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME E DEVERÁ SER CONCLUÍDA NO MÁXIMO ATÉ DIA 14 DE 

JULHO DE 2022 E A DESMONTAGEM ATÉ O DIA 18 DE JULHO 2022. 

 

SOM E ILUMINAÇÃO  

• SISTEMA 1 - PALCO PRINCIPAL (três dias de evento): Condições técnicas É obrigatório do que 

diz respeito á sonorização e iluminação do evento, que os equipamentos sejam estritamente compatíveis 

com á realidade e aspectos físicos do local do show. Verificar antes da participação da licitação. A empresa 

fica comprometida a notificar antecipadamente a quantidade e potencial dos componentes que a mesma 

irá disponibilizar em seu sistema. Será considerável inaceitável pela equipe CCO, se o sistema apresentar 

qualquer ruído ou problema que venha prejudicar o show. Caso haja algum tipo de problema em relação 

às necessidades dos equipamentos requisitados a empresa fica comprometida a comunicar a produção do 

artista e ao técnico responsável, bem como a CCO. A responsabilidade de toda energia elétrica e do som 

é da empresa contratada pelo evento. Os sistemas de som e luz devem estar aterrados, (É necessário 2 

grupo geradores de 250 kva um para o som e outro para a luz). A house mix deve estar montada no máximo 

a 30 metros do palco e no centro das colunas de P.A e deverá estar coberta com grades de fechamento e 

iluminada. O P.A deverá ser montado fora do palco 3 m para o lado e 2 m para frente, e não no grid. O 

técnico de P.A deverá ter total liberdade de alinhar o sistema de som. O P.A deverá ter potência e cobertura 

suficientes e proporcionais ao tamanho do evento, capaz de produzir 115dba no nível da house mix e sem 

distorção front fill, Outfill INDISPENSÁVEL, e sistema de delay conforme a capacidade do evento. 

Observações: Todos os itens citados acima tem seu fornecimento sob responsabilidade da contratada, o 

grid deve estar a 1,50m do chão, deverá conter somente os equipamentos solicitados a empresa e 

conforme orientação do mapa de luz. A empresa deve disponibilizar técnico para alteração do grid a 

qualquer momento. A contratada deverá ter técnico de som e luz a disposição durante os tres dias do 

evento. P.A Consoles aceitos: • Yamaha (PM5D RH) PRINCIPAL • Digidesign avid - profile ou mix rack 
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MONITOR Consoles aceitos: • Yamaha PM5D RH • Yamaha CL5 / Digidesign avid profile ou mix rack 

Backline: • Side fill duplo stereo e processado. 2KF 850 + 2SB 850 Por Lado • 06 monitores (LS AUDIO 

Mq6 ou NEXO). • Multicabo de 48 vias livre Para uso exclussivo H&D • 01-Amplificador de C/ baixo com 

caixas 8x10 ou 4x10 1X15 (Ampeg, GK ou Hartke) • 01-Amplificador de guitarra fender TWIN 2X12 

INDISPENSÁVEL • 01-Bateria completa com peles novas com todas as ferragens e tons 10/12/14/16. 

(TAMA, PEARL, YAMAHA, DW) • 80-cabos XLR de vários tamanhos e pretos. • 14-direct Box IMP 2 

(Passivos). • 25 pedestais girafas grandes. • 06 clamp LP. • 04 sub Snake de 12 vias com 15m • 2 multivias 

p/10 8x8 • 6 Pontos de AC 127v cada ponto com 5 tomadas estabilizadas. • 10 Praticáveis pantográficos 

(FEELING OU ROSCO). • 04 Microfones sem fio SHURE AXIENT AD4Q E AD2BR ADX2 - COM PILHAS 

INDISPENSÁVEL. • 04 PSM 1000 SHURE COM PILHAS Antena e combiner INDISPENSÁVEL • 2 

trasmisores P/10 P/artista INDISPENSÁVEL • 01 Power play com 8 vias e cabos OU 8 PSM 1000 ou EW300 

COM ANTENA E COMBINER INDISPENSÁVEL • SISTEMA DE COMUNICAÇAO ENTRE P.A. E 

MONITOR (INTERCOM) INDISPENSÁVEL. Observações Os consoles deverão estar em perfeito estado 

com todos os faders funcionando. Técnico de som deve estar disponível conforme programação do evento. 

• GERADORES (três dias do evento): • 02 gerador de 250 KVA para o som ligado na passagem de 

som, aterrado.  

• RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO (três dias do evento): PARA PALCO 

PRINCIPAL 1 Grid montado com a parte superior em Q-50 12X8 com 6 pés + Gol, separado com 12m para 

painel de LED conforme desenho anexo ao edital. 1 Painel de LED chapado, 8x4, total de 32 metros 

aceitável 8x3 (Resolução P3, P6 ) Obs: Não acetamos P10 1 Console ou sistema MA2 12 Canais de 

dimmer. 12 Lâmpadas PAR 64 #2 com gel AZ 61 para arara. 6 Elipsoidais 5 Mini Brut 12 Strobo LED em 

modo 3 ou 4 canais 30 PARLED 3w ou superior 24 Moving head sendo Beam ou Spot 7R, 10R, 15R... 2 

Maquinas de fumaça com ventiladores 2 Canhões seguidores com operadores Pontos de comunicação 

House mix, palco e canhões Canais arara 1 a 3, elipso 4 a 7, brut 8 a 12. PARLED endereçadas de 10 em 

10 começando em 01 Strobos endereçados de 4 em 4 começando em 301 Movings endereçados conforme 

suas personalidades Endereço dos movings, PARLED, e strobos sempre do fundo para frente e da 

esquerda para a direita do ponto de vista da house mix É nessesario o aterramento do Grid e do Sistema. 

É necessário que o palco esteja limpo, sem cases equipamentos ou qualquer outro tipo de material para a 

montagem dos equipamentos e instrumentos dos artistas. 

• SISTEMA SOM CANCHA DE LAÇO: Sonorização da Cancha de Laço, com a utilização dos 

seguintes equipamentos/recursos:  24 caixas de som impermeáveis a chuva, distribuídas em cinco pontos 

da cancha de laço com 20.000 watts de potência real; • 02 caixas de som com microfones de retorno para 

comunicação entre os juízes do Rodeio; • Microfone retorno bret ou juiz de solta; • Microfone retorno 

comissão 100 metros; • Microfone retorno para comunicação entre secretaria e narrador; • 04 microfones 

profissionais para narradores; • 04 microfones sem fio para cancha, com alcance mínimo de 100 metros; • 

Controle de som; • 02 fones de ouvido para os narradores; • Secador e esterilizador de microfones; • 

Teclado 32 efeitos sonoros; • Painel com 32 vinhetas; • DJ Rodeio Automático (reprodução de músicas 

quando não estiver sendo utilizado o microfone pelo narrador). 

• Painel de led: locação e montagem de 2 painéis de led para transmitir anúncios dos patrocinadores 

e vídeos institucionais da Prefeitura.   

 

ESTACIONAMENTO: 

• A empresa contratada deverá procurar terrenos nas proximidades do parque para locação para 

usar como estacionamentos, e pode explorar os lucros do estacionamento, providenciar estacionamento 

exclusivo para   CCO e autoridades. 

Verificar possibilidades antes de participar da licitação. 

INDENTIFICAÇAO VISUAL: 

• FORA DO PARQUE:  - Estrutura em box truss e lona indicando os locais de estacionamento – 
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placas indicativas local para entrada de caminhões e acampamento do rodeio - Estrutura em box truss e 

lona indicando os locais de estacionamento- Confecção e instalação de 08 banners (tamanho 2mx3 em 

lona, impressão colorida), nos pontos designados na SC-114, na avenida Roberto Henkmaier e na Avenida 

Alexandre Murara indicando o local do evento.  

• 2 Banner:  parede externa da mangueira coberta arte previamente aprovada pela CCO; MEDIDAS 

DEVEM SER RETIRADAS NO LOCAL ANTES DA LICITAÇÃO. 

• Dentro do parque: - 15 bandeiras (tamanho 2 x 2), sendo 05 com a logomarca impressa festa em 

comemoração 27º aniversário do município de palmeira e 05 com a logomarca impressa do III Festival de 

Carnes de Qualidade da Serra Catarinense 05 com a logomarca do 9º Seminário de Pecuária instaladas 

nos locais a serem predeterminados pela cco da festa, em altura de no mínimo 08 metros do chão com 

taquara. - 3 placas de sinalização dentro do parque (instaladas em estrutura de madeira ou boxtrussq30 

com lona fixada) indicando o mapa da festa, as praça de alimentação, os bares, as feiras de artesanato e 

congêneres, a cancha de laço, o local de acampamento, os banheiros, os camarins/cco tamanho de cada 

placa 1m x 1,5m) conforme layout pré definido. 2 banner para 9º Seminário de Pecuária Medindo 3 ×2m 

instalado conforme orientação da CCO. 

• Identificação DA CCO – COMISSÃO CENTRAL DIVULGADORA 

Crachás de identificação para CCO. 

Adesivos e credenciais para os veículos  

SEGURANÇA E LIMPEZA  

• Segurança e Brigada: A empresa será responsável pela equipe de brigadistas e segurança. O 

número de componentes da equipe de apoio deverá ser suficiente para promover com eficiência a 

segurança particular do evento, devendo apresentar, no mínimo, o seguinte:  

a) 03 Agentes das 08h do dia 15.07.2022 às 18h do dia 15.07.2022;  

b) 20 Agentes das 18h do dia 15/07/2022 às 04h do dia 16/07/2022;  

c) 03 Agentes das 04h do dia 16/07/2022 às 14h do dia 16/07/2022;  

d) 06 Agentes das 14h do dia 16/07/2022 às 18h do dia 16/07/2022;  

e) 20 Agentes das 18h do dia 16/07/2022 as 04h do dia 17/07/2022 

f) 03 Agentes das 04h do dia 17/07/2022 às 10h do dia 17/07/2022;  

g) 10 Agentes das 10h do dia 17/07/2022 às 14h do dia 17/07/2022; 

 h) 20 Agentes das 14h do dia 17/07/2022 às 04h do dia 18/07/2022; 

i) 2 (dois) brigadistas por noite, das 22h00 às 04h dia seguinte. 

J) 2 segurança deverão ficar durante todo período de realização do evento na entrada principal do parque 

para controlar a entrada de veículos. 

Os serviços serão prestados empregando-se pessoal habilitado e treinado para exercer as 

funções/atividades propostas; Se for exigido para liberação do evento pelos órgãos fiscalizadores mais 

Agentes de segurança ou brigadistas, a contratada deverá providenciar por suas despensas 

• Serviços de limpeza dos locais do evento: Executar trabalho de rotina de conservação, manutenção 

e limpeza geral parque, para atender as necessidades de conservação, manutenção e limpeza. A 

contratada deverá atender as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. A 

prestação do serviços de limpeza, acontecerá da seguinte forma: 

•  a) 10 Faxineiros a disposição do contratante das 14h do dia 15/07/2022 até às 04:00h do dia 

17.07.2022. Entre as 04h e as 08h não há necessidade da permanência de faxineiros no Parque. 

•  Para a realização do Festival de carnes no dia 17/07/2022 a empresa deverá prestar o serviço de 

limpeza das mesas dentro do pavilhão principal da seguinte forma: 04 faxineiros das 11h30 às 15:00h. 

A CONTRATADA se responsabilizará de que todos os agentes, indistintamente, se apresentarão 

uniformizados, portarão crachá de identificação e utilizarão equipamentos de proteção individual (EPI’s) A 

CONTRATADA se responsabilizará por todos os custos diretos e indiretos para a contratação de mão-de-

obra, tais como, vale transporte, vale alimentação, uniformes, EPI’s, seguros em geral, todos os encargos 
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da Legislação Social e Trabalhista Previdenciária da Infortunística do Trabalho e por quaisquer dispêndios 

resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais, federais, enfim, tudo que 

for necessário para a execução total e completa dos serviços a serem contratados, inclusive será a 

contratada responsável em responder por todo e qualquer ato e/ou ônus causados pelos seguranças ou 

qualquer outro contratado para execução do evento, estando portando o município isento de reparar 

qualquer dano ou ônus perante terceiros. Os números de integrantes da equipe de Segurança, limpeza e 

apoio servem de referência mínima, sendo que a responsabilidade por esses serviços é inteiramente da 

empresa contratada em decorrência desta licitação, devendo, a seu critério, aumentar o número de 

membros sugeridos. A Comissão Central Organizadora poderá exigir o aumento desses números acaso a 

prestação dos serviços não esteja sendo executada de modo eficiente. 

A empresa contratada ficará responsável pela limpeza de toda a área do parque de eventos em todos os 

dias da festa, incluindo banheiros, pátios externo e interno e salão de palestras/baile. 

 

DECORAÇÃO  

Câmara de Vereadores Assembleia dos Prefeitos dia 15/07/2022: Disponibilizar e montar decoração do 

espaço com 50 capas de cadeiras brancas com detalhes em verde mesa das autoridades com toalhas 

brancas com sobre toalha verde arranjo de flores do campo para mesa das autoridades dois arranjos de 

flores altos para entrada da câmara decoração com flores e buchinhos no chão em frente à mesa das 

autoridades. 

                9º Seminário de Pecuária de Palmeira 15/07/2022- Decoração do Palco e Auditório, bem como 

montagem das mesas/cadeiras para palestras.  

 

ALIMENTAÇÃO E BOLOS 

Assembleia dos prefeitos 15/07/2022- Café Colonial, com produtos coloniais específicos da região serrana, 

para ser servido na quantidade suficiente para 50 pessoas. 

Bailinho da Terceira dia 16/07/2022 - 30 Kg de bolo com dois recheios definido antecipadamente com CCO, 

deve ser decorado nas cores verde e branco e com as logomarcas e com menção aos 27º aniversário do 

Município   deve ficar exposto em mesa com toalha branca, deve ser um único bolo em formato retangular.  

Precisa estar pronto e montado no centro de eventos as 13 horas do dia 16/07/2022. 

                9º Seminário de Pecuária de Palmeira 15/07/2022- 2 (dois) Coffee Break a ser servido no local 

das palestras período da manhã, conforme programação (temário preliminar); quantidade suficiente para 

inscritos; 

 

 

ASSESSORIA DE IMPRENSA: Divulgação do evento, com, no mínimo:  

a) Identidade visual da FESTA em comemoração 27º aniversário do Município de Palmeira III Festival de 

Carnes e do RODEIO CRIOULO e 9º Seminário de Pecuária de Corte aprovação da CCO;  

b) Plano de mídia em redes sociais da prefeitura com a arte e diagramação;  

c) Plano de mídia com divulgação da programação em 02 (duas) rádios FM de alcance regional, com pelo 

menos 100 (cem) inserções em cada emissora, restando 10 dias para o evento;  

d) Plano de mídia com divulgação da programação em 02 (uma) rádio comunitária, com pelo menos 100 

(cem) inserções restando 15 dias para o evento;  

e) Meia página a ser publicada em pelo menos 02 (dois) jornais impressos de circulação local ou regional;  

f) Capa do jornal local na semana do evento;  

g) 02.000 (dois mil) flyers em papel couchê, brilho gramatura mínima: 150, 04 páginas com no mínimo 4 

cores, colorido frente e verso indicando a programação da Festa - deverá ser aprovado pela CCO do 

evento; 

h) Arte e impressão de 1.000 folders direcionados para o evento Rodeio (em separado do evento principal 
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com a programação especializada do rodeio - laçadas). Arte digital da programação do rodeio para 

postagem em redes sociais. Deverá ser aprovado pela CCO do evento; 

i) 500  folders direcionados 9º Seminário de Pecuária; 

 

 

Programação e Atrações 

 

Data 15/07/2022 

 

SEMINÁRIO 9º Seminário de Pecuária de Palmeira  

Horário 08:00 

A Empresa/Licitante/Vencedora se comprometerá a custear, organizar e divulgar o 9º Seminário de 

Pecuária de Palmeira que deverá se realizar 15/07, no parque, das 08h ás 18h.  

O Seminário trata-se de evento com palestras, feira e exposição de produtos e serviços para o Pecuária, 

cujo objetivo principal é fomentar o setor agropecuário bem como os negócios no município e na região 

serrana.  

A empresa contratada poderá explorar o evento da seguinte forma: venda de stands para expositores 

(estrutura a ser montada pelo contratado na área interna do Parque).  

Além disso, serão de plena responsabilidade e expensas do proponente/Empresa Licitante: 

Assessoria de imprensa: conforme já estabelecido neste plano de trabalho, acima. Impressos em geral: 

Cartas, Folders, Blocos, crachás e canetas para o número de participantes (estimado em 200 participantes)  

Certificado de presença nas palestras para o número de participantes inscritos para as palestras, Coffee 

Break a ser servido no local das palestras período da manhã e tarde.  

Decoração do Palco e Auditório, bem como montagem das mesas/cadeiras para palestras.  

Equipamento de som e luz para as palestras (já descrito no item sonorização), que será aproveitado para 

os demais shows atrações que se realizarão no período posterior no mesmo local;  

Equipe de limpeza para manutenção da limpeza do auditório, banheiros e stands durante a realização, 

conforme já estabelecido em item anterior deste edital;  

Locação e montagem de stands conforme já descrito em item anterior deste edital, atendendo projeto de 

layout técnico; Não será permitido cobrança de inscrições ou ingressos. 

12:00 Durante o almoço do seminário- uma apresentação de musicistas instrumentais com no mínimo 04 

instrumentos diferentes, com duração mínima de 01 hora 

 

Assembleia Amures 

Horário: 14:00  

Local Assembleia: Câmara de Vereadores   

Café colonial: 

 

Abertura Oficial 

 Horário início: 18:30 

18:30 Uma apresentação de musicistas instrumentais com no mínimo 04 instrumentos diferentes, com 

duração mínima de 01 hora. 

19:30 Uma apresentação de dança típica gaúcha (tipo invernada artística) servindo como referência Grupo 

Barbicacho Colorado, com duração mínima de 30 minutos no palco principal; 

 

23:00 Baile Gaúcho com conjunto ou banda de renome no sul do Brasil 4 horas de duração - Obrigatório a 

apresentação da carta de exclusividade junto com a proposta. 

Cobrança de Ingresso valor máximo R$30,00   
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Local: Centro de Eventos Adair Paim 

 

Data 16/07/2022 

 

 

Baile dos Idosos 

Horário início: 14:00  

Horário Termino: 17:00 

Local: Centro de Eventos Adair Paim  

Deverá ter uma atração musical para bailinho dançante. 

Entrada Franca 

 

 

Show Nacional - Obrigatório a apresentação da carta de exclusividade junto com a proposta. 

Horário de início: 23:00  

Show com duração de 2 horas com Banda de renome regional 

Show Nacional duração de 2 horas com artista conhecidos nacionalmente  

1 (um) DJ música eletrônica de renome regional – 02 horas de apresentação com fornecimento de todo 

equipamento para mixagem  

Entrada Franca para pista (Podendo cobrar camarotes e mesas deste que a estrutura dos mesmo não 

ultrapasse a metade do pavilhão)  

 

Local: Centro de Eventos Adair Paim 

 

Data 17/07/2022 

 

Missa Campeira  

Horário: 10:00 

Organização será por conta da Contratante  

 

 

III Festival de Carnes de Qualidade da Serra Catarinense  

Horário de Início 10:30 

As cobranças dos ingressos para almoço no festival serão das associações de pecuaristas do município 

que serão os organizadores do festival. 

11:00 Um show tradicionalista de renome no sul do Brasil, 

14:00 Aula de pintura para crianças, às 14h, com duração mínima de 02 horas, a contratada deverá fornecer 

todos os itens para a aula, tais como telas, tintas, pinceis, além de instrutor especializado em pintura e 

músicas infantis.  

16:00 corte do bolo 

17:00 Baile Gaúcho com conjunto ou banda de renome no sul do Brasil 4 horas de duração - Obrigatório a 

apresentação da carta de exclusividade junto com a proposta. 

Local: Centro de Eventos Adair Paim 

 Entrada franca 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS - contratação de um Mestre de Cerimônias para a locução, apresentação e 

divulgação das solenidades durante o evento. Antecipadamente a CCO vai programar as datas e horários 

que se fara necessário.  
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             A empresa proponente deverá apresentar na data da Sessão de Licitação               juntamente com 

a proposta, para os shows assim identificados a necessidade, a carta de exclusividade nas datas indicadas 

nos itens acima com Artistas ou empresário dos Artistas. Indicar na carta de exclusividade o telefone do 

empresário a fim de que a pregoeira e equipe de apoio possam realizar diligencia para se certificar da 

veracidade, se assim desejarem. 

 

A programação artística poderá ter alterações das datas deste que previamente alinhado com a CCO. 

 

DA EXPLORAÇÃO DO EVENTO E EVENTOS SECUNDÁRIOS PELA EMPRESA VENCEDORA DO 

CERTAME  

A empresa vencedora do certame terá o direto de explorar o parque de exposições nos dias de evento, 

conforme definições do edital e anexos. Será de responsabilidade do município de Palmeira/SC, entregar 

o Parque em perfeitas condições de uso para a realização da festa e fornecer 01(uma) ambulância com 

enfermeiros nos três dias do evento.  

A empresa vencedora será responsável por toda administração e segurança financeira do evento, devendo 

fornecer e vender tickets, pagamento de fornecedores e outros.  

A empresa vencedora terá direito a:  

100% Da arrecadação com venda de bebida, exceto no domingo no qual juntamente com as bebidas 

vendidas pela empresa vencedora do certame também serão comercializadas cervejas e Chopp artesanais 

das cervejarias participantes da rota cervejeira Região Amures, os lucros das bebidas vendidos pelas 

cervejarias serão delas. 

100% da arrecadação das vendas de espaços para a praça de alimentação, exceto dos stands destinados 

a agricultura familiar  

100% da Arrecadação com venda de espaços para Expositores  

100% da Arrecadação com a venda de ingressos, exceto do ingressos do III Festival de carnes que serão 

destinado as associações de pecuária do município   

100% da arrecadação com venda de Cotas para patrocinadores; 

100% da Arrecadação com venda de anúncios em telões;  

100% da arrecadação com venda de espaço para Guarda-volumes;  

A empresa poderá explorar 100% da venda vendedores ambulantes. 

A empresa NÃO poderá cobrar ingressos para a entrada no parque. A empresa vencedora NÂO poderá 

cobrar estacionamento no parque nem em vias públicas poderá cobrar somente em terrenos particulares 

os quais deverá locar imóvel e valor do mesmo não deve ultrapassar o valor de cobrança de R$10,00 

 

Não será permitida á cobrança de ingressos para o Rodeio de Laço. A cobrança de inscrições para as 

laçadas ficará ao encargo dos CTG´S os quais ficarão com o produto da venda dessas inscrições. 

 

UM RODEIO CRIOULO 

A Empresa/Licitante/Vencedora, as suas plenas expensas, deverá custear, organizar e divulgar juntamente 

com um CTG ou CTG´s do município, conforme dispõe o decreto 921/2013, a realização de um RODEIO 

DE LAÇO, nas dependências da Cancha de Laço localizada na área do Parque de Exposição Municipal. 

 Além disso, serão de plena responsabilidade e expensas do proponente/Empresa Licitante: Efetuar a 

Locação de 120 a 220 cabeças de Gado da espécie Bovina, no limite de R$ 35.000,00 (trinta cinco mil 

reais) em perfeito estado de saúde e bom estado nutricional, para o RODEIO DE LAÇO, essencialmente 

nos torneios de laço, nas dependências da Cancha de Laço localizada na área do Parque Municipal. 

 

DO FESTIVAL DE CARNES 
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Almoço festivo de responsabilidade das Associações de criadores de Carne Bovinas e Ovinas do Município. 

A Empresa/Licitante/Vencedora, as suas plenas expensas, deverá custear, a aquisição das carnes e 

aluguel da Parrilla Uruguaia, e dos assadores no limite de R$ 20.000,00. 

 

 

 

 

DAS LISTAS DE PREÇOS DE BEBIDAS E DE ALIMENTAÇÃO  

Os preços das bebidas e de alimentação serão fixados pela contratada decorrente desta licitação, que 

deverá observar os seguintes limites e exigências mínimas:  

VALOR DA BEBIDA:  

Água 500 ml: R$ 3,00;  

1 lata Cerveja Lata 350 ml: R$ 6,00 (comercializar duas marcas, com aceitação no local do evento);  

Suco lata 350 ml: R$ 6,00  

Copo de Chopp Pilsen 400ml: R$ 10,00;  

Copo de Chopp Vinho 400ml: R$ 12,00;  

1 Copo de Chopp Escuro 400ml: R$10,00;  

Refrigerante Lata 350 ml: R$ 5,00;  

1 Energético 250ml: R$ 15,00;  

Pacote Gelo (mínimo 3kg): R$10,00;  

Gelo 250ml: R$ 5,00;  

Dose de bebida destilada (sendo referência a Vodka): R$ 10,00;  

Litro de bebida destilada (sendo referência a Vodka): R$ 100,00;  

Litro de Wisky: R$ 120,00;  

VALOR DA ALIMENTAÇÃO:  

Entrevero porção 1 pessoa: R$ 15,00;  

Paçoca de pinhão porção 1 pessoa: R$ 15,00 

Porção de Batata Frita: R$ 20,00;  

Hambúrguer (X Salada, X Bacon ou equivalentes): R$ 18,00;  

Churros Gourmet: R$ 15,00;  

Crepe Duplo R$ 12,00;  

Crep R$ 8,00;  

Cachorro Quente R$ 10,00;  

Fatia de Pizza R$ 15,00;  

Pastel Especial R$ 10,00;  

Pastel: R$ 7,00.  

Misto Quente R$ 8,00;  

Sorvete R$ 5,00;  

Churros R$5,00;  

Milho verde R$ 5,00  

Os preços máximos definidos pela CCO devem ser respeitados. Outros itens que não os constantes acima 

devem ser consultados à CCO. 

 

 

TAXAS, LICENÇAS, ART’S, LAUDOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

E DE LIBERAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS:  

A empresa contratada deverá fornecer os laudos e todas as ARTs junto aos órgãos competentes referentes 

ao evento. Deverá arcar com todas as taxas e licenças necessárias especialmente o do Corpo de 
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Bombeiros, Polícia Civil e Militar com antecedência mínima razoável para não inviabilizar o Evento.  

Todas as taxas referentes a corpo de bombeiros, CREA/SC, polícia civil, polícia militar e alvarás 

necessários para o evento serão de responsabilidade da empresa vencedora do certame. 

É obrigação da Contratada pagar as taxas do ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de 

Direitos Autorais. 

 

Do mesmo modo, além das obrigações estipuladas nos outros itens deste instrumento, a licitante que 

resultar vencedora do certame será responsável: 

a) por fornecer e abastecer e mobiliar os camarins para atender os artistas que se apresentarão durante o 

evento, bem como fazer a produção dos shows, atendendo com translado local, hospedagem, diárias e 

alimentação de acordo com as exigências de cada artista contratado, seguindo mapas fornecidos pelos 

mesmos; 

b) por arcar com o ônus trabalhista, impostos, encargos sociais, incluindo, despesas referentes a 

transporte, traslados, hospedagens, alimentação e pagamento de diárias, dentre outros afins, no 

atendimento a execução dos serviços descritos neste termo que forem de sua responsabilidade, durante 

toda a vigência contratual; 

c) por manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas 

na licitação que deu origem a contratação; 

d) pelo pagamento das taxas estaduais, as taxas do bombeiro e as taxas da polícia; 

e) pelo recolhimento das Taxas referentes ao Ecad Direitos Autorais, e taxas dos alvarás necessários; 

f) por manter o(s) servidor(es) da CONTRATANTE, encarregado(s) de acompanhar os trabalhos e CCO, a 

par do andamento do evento, prestando-lhe(s) as informações necessárias; 

g) por desenvolver todas as atividades constantes no presente edital, bem como seguir as especificações 

funcionais do mesmo; 

h) pelo Fornecimento de todos os EPI’s, materiais de higiene e limpeza necessários à prestação dos 

serviços sob sua responsabilidade; 

i) por instalar e montar as estruturas de sua responsabilidade até o dia 14 de julho de 2022 para vistoria e 

aprovação da CCO e demais órgãos fiscalizadores (Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Polícia 

Civil/Militar e outros). A empresa vencedora deverá fornecer laudos e Art’s (Anotações de 

Responsabilidade Técnica) das Estruturas; 

j) por devolver o parque de eventos limpo, sem a presença de qualquer lixo e rejeitos gerados em função 

da festa, até o dia 04.05.2022; 

k) pela organização e administração da limpeza nos dias do evento; 

l) pela organização e administração da segurança nos dias do evento; 

m) por empregar somente pessoal habilitado e treinado para os serviços sob sua responsabilidade; 

n) por apresentar todos os seus agentes uniformizados, com crachá de identificação e uso dos 

equipamentos de proteção individual (EPI’s) necessários; 

o) por todos os custos diretos e indiretos para a contratação de mão-de- obra, tais como, vale transporte, 

vale alimentação, uniformes, EPI’s, seguros em geral, todos os encargos da Legislação Social, Trabalhista 

e Previdenciária, por quaisquer dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas 

municipais, estaduais, federais, enfim, tudo que for necessário para a execução total e completa dos 

serviços a serem contratados; 

p) pela alimentação, transporte e hospedagem dos artistas contratados, bem como os serviços de 

sonorização e iluminação para a apresentação dos mesmos conforme exigência desses mesmo que além 

das previstas neste termo de referência; 

q) por providenciar licenças municipais, estaduais e federais para a realização do evento junto aos órgãos 

competentes (polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, fórum, alvarás sanitário e outros); 

r) por comunicar a CCO imediatamente sobre qualquer anomalia nos serviços para que sejam tomadas as 
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providências devidas no menor tempo e na melhor forma possível; e 

s) por permitir o ingresso em todos os locais dos eventos, inclusive no Palco Principal, de todos os membros 

da CCO, autoridades e do fiscal de contrato. 

t) a empresa vencedora deverá fornecer ingresso gratuito para acessar a pista dos eventos que terão 

cobranças de ingressos a todos os servidores públicos municipais conforme previamente apresentada lista 

pelo setor de RH. 

 

O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira parcela no montante de 50%, com 

pagamento após a montagem total da estrutura licitada no e, 50%, com pagamento um dia após o 

encerramento do evento, tudo mediante a execução e plena aceitação e certificação da nota fiscal pelo 

presidente da CCO, dentro das características mínimas exigidas conforme consta no TERMO DE 

REFERÊNCIA.  

 

  

___________________________________________ 

Presidente CCO 

Francielli Souza de Córdova. 

     

 

ANEXO II 

 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 
Processo administrativo: 65/2022 
Pregão Presencial: 06/2022 

 
 

À Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
 
 
 
 
 
 

Pela presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ....................................................., portador(a) da Cédula 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 ............................................................, que outorga-lhe os poderes de 
interpor recurso ou de renunciar ao direito de interposição de recursos, assinar atas e documentos, receber 
notificações, intimações e de todos os atos necessários à participação no procedimento licitatório. 
 
 
............................................, .......  de  ...............................  de  ........... 
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ANEXO III – PREGÃO PRESENCIAL 06/2022 
 

 
 
 
 

Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Qtd 
licitada 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor total 
(R$) 

1 24357 - Contratação de empresa 
especializada em organização de eventos 
para prestação de serviços para organização, 
divulgação realização e exploração da 
FESTA em comemoração 27º Aniversário do 
Município de Palmeira 3º Festival de Carnes 
de Qualidade da Serra Catarinense 9º 
Seminário de Pecuária e do Rodeio Crioulo, a 
realizar-se nos dias 15, 16 e 17 de julho de 
2022, no Parque de Eventos e Exposições 
Municipal José Maria Batista. conforme 
descrições expressas no termo de referência 
anexo I do edital. 

Uni 1  
228.333,33 

 
228.333,33 
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Total Geral  
228.333,33 

 
 
 
 
 
Obs.: modelos em arquivos anexos. 

 
 
 

DAS INFORMAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA PROPOSTA PELO SISTEMA DE  
 
AUTOCOTAÇÃO 
 
As empresas interessadas em participar desta licitação deverão solicitar o arquivo para 
preenchimento pelo sistema de autocotação referido no item ‘10.2.1’ do edital, por meio do e-mail 
seguinte e-mail: licitacoes@palmeira.sc.gov.br e está disponível também no site 
www.palmeira.sc.gov.br  
 
 
As licitantes são as únicas responsáveis pelo correto preenchimento de suas propostas e pelo 
correto funcionamento do hardware (CD ou pendrive), bem como de comunicar imediatamente a 
Pregoeira (para o e-mail acima informado) de eventual inconsistência ou falha nos arquivos ou 
sistema disponibilizados. 
 
 
 
No programa, Arquivo/Abrir/Digitar marcas, valor unitário, salvar e imprimir. 
Dúvidas, entrar em contato com a Pregoeira, na forma do edital. 

 

mailto:licitacao@bocaina.sc.gov.br
http://www.palmeira.sc.gov.br/
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ANEXO IV 

 
À Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

 
 
Processo administrativo: 65/2022 
Pregão Presencial: 06/2022 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

__________<RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) _______ CNPJ nº _< xxxxxxxxxxxxxx> __, sediada em 

________<ENDEREÇO COMERCIAL>______, por intermédio de seu representante legal, 

Sr.(Sra.)___________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_____________________ e do CPF nº _________________________, declaro, sob as penas da Lei nº 

10.520, de 17/07/2002, que cumpro plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo 

licitatório. 

 
 
 
 
 
< CIDADE/ESTADO>, _______/_____/_____ 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Carimbo e assinatura  
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ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO A SER FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

PREGÃO Nº 06/2022 

(Vinculado ao Processo Administrativo nº 65/2022) 
 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE PALMEIRA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica 
de direito público interno inscrita no CNPJ sob nº 01.606.852/0001-90, com sede na Rua Roberto Hemkemaier, 
n°. 200, centro, em Palmeira/SC, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. Fernanda de Souza 
Córdova, aqui denominado, simplesmente, PREFEITURA, e, de outro lado, 
____________________________________, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 
________________________, neste ato representada pelo Sr (a). ___________________________________ 
com sede na __________________________, neste ato denominada, simplesmente, CONTRATADA, resolvem 
celebrar este contrato, em decorrência do Processo Administrativo nº 65/2022, vinculado ao Edital do Pregão 
Presencial nº 06/2022, tendo entre si, como justo e contratado, o que se segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 Este contrato tem por objeto a aquisição, pela PREFEITURA, dos itens abaixo descritos a serem fornecidos 

e entregues pela CONTRATADA à PREFEITURA, de acordo com as disposições do Edital do Pregão Presencial 
nº 06/2022, proposta da CONTRATADA devidamente homologada e cláusulas deste contrato, conforme segue: 

 

Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Qtd 
licitada 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

1 24357 - Contratação de empresa especializada em 
organização de eventos para prestação de serviços 
para organização, divulgação realização e 
exploração da FESTA em comemoração 27º 
Aniversário do Município de Palmeira 3º Festival de 
Carnes de Qualidade da Serra Catarinense 9º 
Seminário de Pecuária e do Rodeio Crioulo, a 
realizar-se nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2022, 
no Parque de Eventos e Exposições Municipal 
José Maria Batista. conforme descrições expressas 
no termo de referência anexo I do edital. 

Uni 1     

Total Geral   

 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL - 
 
2.1 .O presente contrato tem seu fundamento legal no processo licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.° 
****/2022, nos termos das Leis Federais n.ºs 8.666/93, n.º 10.520/02 e n.° 8.078/90 consolidadas, e demais regras do 
direito público e privado aplicáveis à matéria que o subsidiarem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL E DATA –  
 
3.1 Lavrado e assinado aos dias do mês de do ano dois mil e, na cidade de Palmeira /SC, Estado De Santa 
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Catarina. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES E GARANTIA: 
 
4.1. A Empresa Contratada deverá executar os itens que integram o detalhamento do objeto constante no ANEXO 
I – Termo de Referência, nas dependências do Parque Municipal situado no centro do município de Palmeira /SC, 
conforme orientação, acompanhamento e fiscalização da Comissão Organizadora da FESTA em comemoração 27º 
Aniversário do Município de Palmeira 3º Festival de Carnes de Qualidade da Serra Catarinense 9º Seminário de 
Pecuária e do Rodeio Crioulo, a realizar-se nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2022, no Parque de Eventos e Exposições 
Municipal José Maria Batista, para efeito de recebimento e testes gerais de funcionalidade e mediante visto na 
documentação emitido pelo responsável técnico para todos os serviços de montagens e/ou instalações. 
 
4.2. Toda a estrutura do evento deverá estar montada até o dia 27 de abril de 2022 (se outro prazo não for fixado 
no termo de referencia), para aferição e vistoria do Corpo de Bombeiros e Comissão Organizadora. 
 
4.3. Para procedimentos de entrega/execução do objeto, a empresa deverá comunicar a CCO da festa através do 
presidente da CCO Fabricio Kaiser 49 99104-8303. 
 
4.4. Na hipótese de rejeição de qualquer montagem, instalação, equipamento e/ou serviço, o mesmo deverá ser 
recolhido pela empresa fornecedora no prazo máximo de 4 (quatro) horas da comunicação. Após esse prazo a 
Administração Municipal poderá proceder á aplicação das penalidades previstas ou a rescisão unilateral do respectivo 
Contrato de Fornecimento. 
 
4.5. As avaliações ou o recebimento em caráter definitivo não afasta da Contratada/Empresa a plena 
responsabilidade sobre as instalações, montagens, equipamentos ou serviços prestados/entregues que, se apresentar 
qualquer irregularidade, sujeita-se, de forma única e plena a empresa, ainda às penalidades previstas neste instrumento 
e nos ditames legais pertinentes bem como ao ônus do fato. 
 
4.6. A CONTRATADA será plenamente responsável pela plena garantia da integridade física, sob suas instalações 
gerais e equipamentos, de todos os espectadores presentes durante ou decorrente da realização da festa e seus 
eventos secundários. 
 
4.7. A garantia consiste também na obrigação por parte da empresa licitante/contratada, em cumprir todas as 
determinações previstas no Termo de Referência, neste ANEXO e na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa 
do Consumidor, atualizada. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO – 
 
5.1. O valor global para plena execução do objeto constantes na cláusula primeira deste Contrato, é de R$ **** 
(*********). 
 
5.2. O valor global contratado constitui valor fixo, sem reajuste, sob nenhuma hipótese. 
 
5.3. O pagamento será efetuado em 0 2 ( d u a s) parcelas, sendo a primeira parcela no montante de 50%, com 
pagamento após a montagem total da estrutura licitada no e, 50%, com pagamento um dia após o encerramento do 
evento, tudo mediante a execução e plena aceitação e certificação 
  
da nota fiscal pelo presidente da CCO, dentro das características mínimas exigidas conforme consta no TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
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5.4. A prestação dos referidos serviços será processada nos termos do Art. 62 e 63 da Lei Federal n.º4.320 de 
17/03/1964 e mediante a apresentação das certidões negativas de débito previdenciárias perante o INSS e FGTS. 
 
5.5. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA na 
forma de transferência eletrônica (on-line) ou através de cheque nominal. 
 
5.6. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em 
virtude de penalidades impostas à CONTRATADA ou qualquer inadimplência contratual. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE/MUNICÍPIO: 
 
6.1. Disponibilizar a infraestrutura do Parque Municipal para as instalações dos equipamentos, estrutura e serviços 
e ao bom desempenho na execução do objeto; 
6.2. Permitir acesso de representantes credenciados da licitante/empresa às suas dependências, com o propósito 
de instalação, montagens, manutenção ou qualquer atividade relativa ao objeto desta licitação; 
6.3. Promover o acompanhamento, ampla fiscalização e auditando através da Comissão Organizadora e/ou da 
Administração Municipal, sempre que julgar necessário, todos os documentos, referentes aos serviços executados, por 
sua conta e em poder da licitante/empresa; 
6.4. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham ser solicitados pela licitante/empresa, 
relativos ao objeto, inclusive a cerca do desenvolvimento de serviços, sempre que necessário; 
6.5. Disponibilizar infra-estrutura completa para atendimento médico, com ambulância de plantão e equipe de 
primeiros socorros durante todo evento; 
6.6. Efetuar os empenhos, liquidações, certificações e pagamento das obrigações financeiras advindas da 
contratação; 
6.7. Articular junto a Polícia Militar, a segurança policial necessária à tranquilidade e segurança do evento. 
 
7  – CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
7.1. A empresa contratada, além da efetiva e plena observância a toda descrição constantes no objeto detalhado 
e todos os seus subitens deste Termo de Referência, caberá a licitante empresa/vencedora: 
a) Executar perfeitamente os fornecimentos, instalações, montagens e/ou serviços, em conformidade com as 
especificações técnicas, funcionais, de segurança, de qualidade e de garantia estabelecidas, observando 
rigorosamente os prazos fixados; 
b) Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução do objeto; 
c) Manutenção e atualizações das informações e orientações técnicas e legais com seus processos e 
procedimentos descritos na geração e controle da execução; 
  
d) Resolver ou corrigir, às suas expensas e nos prazos estipulados, as imperfeições, omissões ou quaisquer 
questões pertinentes à execução do objeto para correção de situações adversas e para o atendimento imediato das 
reclamações e/ou solicitações do CONTRATANTE; 
e) Proceder, às suas plenas expensas, todas as melhorias das instalações necessárias, agregando as 
normativas legais pertinentes quanto a localização, segurança, responsabilidade e acessibilidade, sem qualquer ônus 
ao CONTRATANTE; 
f) Solicitações para desenvolvimento ou personalizações específicas deverão ser formalizadas ao 
CONTRATANTE, que analisará o requerimento e sendo passível de desenvolvimento, será apresentada a proposta e 
análise de possíveis custos relativos; 
g) Permitir, para fins de fiscalização, acesso irrestrito da Comissão Organizadora e da Administração Municipal, 
quando for o caso, exclusivamente indicados pelo CONTRATANTE, às instalações onde serão realizados as 
montagens, equipamentos diversos ou serviços; 
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h) Disponibilizar apoio técnico especializado ao CONTRATANTE, relativos exclusivamente ao objeto da presente 
licitação/contratação; 
i) Não divulgar nem fornecer dados ou informações obtidas em razão do contrato, nem utilizar o nome do 
MUNICIPIO DE PALMEIRA /SC para fins comerciais ou campanha publicitária, salvo com a autorização prévia e formal 
do CONTRATANTE; 
j) Responsabilizar-se as suas plenas expensas, por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com 
todos os profissionais pessoal de sua contratação necessários à perfeita e integral execução do objeto contratual, 
inclusive os encargos relativos à legislação trabalhista, fiscal, salários, seguros pessoais ou em grupo e as despesas 
gerais com locomoção, hospedagem e alimentação; 
k) Manter corpo técnico especializado e operacional para suporte imediato ao objeto Contratado, conforme cada 
caso; 
l) Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na legislação pertinente, 
respondendo plena e exclusivamente por eventuais acidentes que por ventura venham ocorrer com membros de sua 
equipe, á terceiros ou ao público em geral presente; 
m) Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços, cabendo-lhe integralmente o ônus decorrente de qualquer 
descumprimento, sem prejuízo da fiscalização a ser exercida pelo CONTRATANTE; 
n) A Contratada/empresa deverá responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por 
dolo ou culpa no cumprimento do Contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus 
empregados à ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ou terceiros provocados por ineficiência, negligência, imperícia, 
imprudência ou irregularidades cometidas na execução de todas as fases da LICITAÇÃO e da CONTRATAÇÃO; 
o) Responder solidariamente aos seus fornecedores e/ou serviços terceirizados para compor o objeto deste 
CERTAME LICITATÓRIO, pelos vícios gerais de qualidade e/ou quantidade, funcionalidade, garantia e segurança que 
os tornem impróprios ou inadequados a perfeita utilização a que se destinam, assim como por aqueles decorrentes da 
disparidade, respeitadas as eventuais variações; 
p) Disponibilizar as suas plenas expensas Equipamentos de Proteção Individual – EPI adequados e necessários 
à consecução dos serviços constantes do objeto deste EDITAL, sem quaisquer ônus para o ÓRGÃO 
GERENCIADOR/MUNICÍPIO, responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos materiais, produtos e 
equipamentos empregados. A fiscalização do CONTRANTANTE poderá paralisar os serviços, enquanto tais 
empregados não tiverem protegidos e o ônus da paralisação correrá por conta da DETENTORA/EMPRESA; 
q) Emitir e registrar no CREA, ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA sob as instalações, 
montagens equipamentos, etc, que forem necessários, conforme cada caso. 
  
r) Adotar todos os meios necessários de forma a impedir a interrupção da execução de forma geral do objeto 
desta licitação; 
s) Em caso de subcontratação com o devido conhecimento e autorização por parte da Comissão Organizadora 
e do Chefe do Executivo Municipal, a CONTRATADA/EMPRESA, deverá apresentar informações sobre a empresa a 
ser subcontratada, bem como as aquisições a serem realizadas por ela, de modo que todas as informações sirvam de 
subsídios para análise da Comissão Organizadora da festa: 
a) A subcontratação não exime a CONTRATADA/EMPRESA de nenhuma das obrigações e responsabilidades 
decorrentes da contratação. 
b) A CONTRATADA/EMPRESA, responderá plenamente e exclusivamente, em qualquer tempo, título ou causa 
por todos os atos do(s) subcontratado(s). 
t) Cumprir as normas contidas na Lei Federal n.° 10.519/02; 
u) Aceitar nas mesmas condições estabelecidas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários a 
esta contratação nos termos do §1º do Art. 65 da Lei 8.666/93 atualizada; 
v) A CONTRATADA/EMPRESA se obriga a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento 
convocatório, devendo comunicar ao Município de Palmeira /SC, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do presente contrato. 
x) A responsabilidade da EMPRESA / LICITANTE e de cada VENDEDOR estende-se aos casos de danos 
causados por defeitos relativos à prestação de serviços, nos estritos termos do Art. 14 da Lei Federal nº 8.078/90 
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(Código de Defesa do Consumidor). 
y) A Empresa Contratada será civil e criminalmente responsável por qualquer dano ou acidente que venha 
causar na execução dos serviços, objeto deste Edital, responsabilizando-se, exclusivamente, pela segurança dos 
peões e de todos os demais participantes do evento denominado inclusive do público, bem como pelo pagamento de 
eventuais indenizações devidas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
8.1. A execução do objeto ora contratado será procedida de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação 
através da Comissão Organizadora do Evento, nomeada através do decreto XXX/2022 (fiscais de contrato/certificação 
do objeto), designado pelo gestor da unidade, podendo ser auxiliado por outros servidores igualmente designados, 
cabendo a eles, no acompanhamento e na fiscalização do objeto, registrar as ocorrências relacionadas à sua execução, 
comunicando à EMPRESA as providências e exigências necessárias à sua regularização, as quais deverão ser 
atendidas de imediato, salvo motivo de força maior, sem nenhum ônus para o Município de Palmeira /SC. 
 
8.2. Os servidores designados pela Administração Municipal para fiscalização não terão poder de mando, de 
gerência ou de controle sobre os empregados designados pela empresa para a execução do objeto, mas farão o 
acompanhamento do contrato e do Termo De Referência, zelando pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas e 
condições decorrentes do instrumento. 
 
8.3. Os empregados designados para a execução do objeto ficarão subordinados à CONTRATADA devendo 
cumprir suas ordens, dar-lhes satisfação do objeto entregue, serem por ela fiscalizados, controlados e substituídos 
imediatamente quando for necessário. 
  
8.4. A Administração Municipal, através da fiscalização, deverá comunicar à empresa, situações ou fatos que 
prejudiquem ou venham a prejudicar a execução do objeto, determinando as providências que entender serem 
necessárias à sua solução, devendo a empresa, salvo motivo de força maior, atender de imediato a exigência, sem 
qualquer ônus para a Administração Municipal. 
 
8.5. A fiscalização que será exercida no interesse da Administração Municipal, não exclui nem reduz a 
responsabilidade da EMPRESA/CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades; e no caso 
da ocorrência destas irregularidades, não implicará co-responsabilidade do Poder Público, de seus agentes ou 
prepostos. 
 
8.6. As providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser comunicadas em tempo hábil 
à Administração MUNICIPAL, para a adoção das medidas necessárias à continuidade da execução do objeto. 
 
8.7. A EMPRESA/CONTRATADA deverá manter ou disponibilizar preposto, aceito pela Administração, com 
conhecimento técnico do objeto, para representá-la, bem como manter contato com a fiscalização do MUNICÍPIO, 
solicitando as providências que se fizerem necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações, recebendo as 
reclamações dos fiscais de contrato e, por consequência, tomando todas as medidas cabíveis para solução das falhas 
detectadas, conforme Art. 68 da Lei 8.666/93. 
 
8.8. Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, no recebimento, verificando a perfeita execução 
do objeto conforme especificado na proposta de preços, Contrato, AF, Nota de Empenho / Edital e seus Anexos, sendo 
reprovado todos os serviços prestados/materiais fornecidos em desacordo com tais especificações. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA – 
 
9.1. As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato correrão por conta do Orçamento geral do 
Município de Palmeira /SC, ano/exercício 2.022, sendo: 



 
 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

a) Orçamentários: xxx 
b) Os Recursos financeiros para aporte desta contratação serão próprios do Município de Palmeira /SC 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS - 
10.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
a) Todas as alterações que se façam necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo 
ao presente Contrato. 
b) Vinculam-se a este Contrato os termos do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial n.° 
****/2022. 
c) É vedado caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação financeira ou comercial, sem prévia 
e expressa autorização do CONTRATANTE. 
d) Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pelo 
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02, Lei n.º 8.078/90 e demais 
regulamentos e normas aplicáveis. 
  
e) A CONTRATADA é plena e exclusiva responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de 
acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, questões trabalhistas, fiscais e comerciais oriundos da 
execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais 
encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES – 
 
11.1. Nos termos do Art. 87 da Lei de Licitações e Contratos n.° 8.666/93 consolidada, a de se observar: 
11.1.2. Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO (Art. 62 Lei 8.666/93) a Administração Municipal de Palmeira 
/SC poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA/EMPRESA as seguintes sanções: 
a) Multa: a.1) Fica estabelecido que a parte infratora à quaisquer cláusulas do presente contrato, pagará à parte 
prejudicada multa equivalente até 30 % (trinta por cento) do valor global do contrato; 
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos; 
c) 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 própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 
 
11.2. As penalidades poderão ser aplicadas de forma cumulativa. 
 
11.3. A empresa CONTRATADA ainda estará sujeita ainda as penalidades previstas no Art.7º da Lei Federal n.º 
10.520/02: 
Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado 
no Cadastro Municipal, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o 
desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PRERROGATIVAS – 
 
12.1. A CONTRATADA/EMPRESA reconhece os direitos do CONTRATANTE/MUNICÍPIO relativos ao presente 
Contrato e também os abaixo elencados: 
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a) modificar o contrato unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público; 
b) extinguir o contrato unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666/93 
atualizada; 
c) aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - 
  
13.1. Havendo necessidade de alteração contratual, aplique-se subsidiariamente, no que couber, o disposto no art. 65 
da Lei 8.666/93, desta forma o presente Contrato poderá ser alterado mediante justificativa fundamentada nos 
seguintes casos: 
a) Unilateralmente pela administração da Prefeitura Municipal de Palmeira /SC; 
b) Por acordo entre as partes. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO – 
 
14.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pela Administração Municipal, mediante prévia notificação judicial 
ou extrajudicial: 
a) Na hipótese de infringências de qualquer das obrigações no mesmo ajustadas; 
b) Ocorrendo liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA; 
c) Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transações, tais como: transferência de cauções 
ou outra, sem autorização prévia e expressa do CONTRATANTE/Município. 
 
14.2. A CONTRATADA indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos por este sofridos em decorrência da 
rescisão do contrato quando a rescisão resultar de inadimplemento contratual de sua parte. 
14.3. É facultado as partes rescindirem amigavelmente o contrato, mediante termo próprio, onde será dada mútua 
razão geral e quitação de suas obrigações no mesmo assumidas. 
14.5. No caso de rescisão contratual, a CONTRATADA ficará sujeita as penalidades expressas na cláusula décima 
primeira deste contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO - 
 
15.1. O CONTRATANTE publicará na imprensa Oficial o extrato do contrato celebrado no prazo previsto nos termos 
do § Único - Art. 61 da Lei Federal n.º 8.666/93 consolidada. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO E FORO – 
 
16.1. As partes aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam por si e sucessores, fiel e exato 
cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como Foro, com privilégio sobre qualquer outro, para 
conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente de sua interpretação ou execução a Comarca de Rio 
do Campo, Estado de Santa Catarina. 
 
E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, valor 
e impressão para um só efeito legal, devidamente conferido e aprovado pela assessoria jurídica do município de 
Otacílio Costa /SC, juntamente com duas testemunhas, para todos os fins de direito e obrigações resultantes da 
legislação vigente. 
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PALMEIRA, ______________________20___ 
 

Fernanda de Souza Córdova                            CONTRATADA 
Prefeita Municipal                                   Administrador Sócio 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
_____________________________                                 _____________________________ 
RG nº         RG nº 
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ANEXO VI 
 
 
 
Processo administrativo: 65/2022 
Pregão Presencial: 06/2022 
Prefeitura Municipal de Palmeira 
 
 
 

DECLARAÇÃO  
 
 
 
 

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF pelo nº , sediada em (endereço completo), por 

intermédio de seu representante legal, Sr., portador   da   Carteira   de   Identidade   n.°   , DECLARA, sob 

as penas da Lei que: 

  

 

1. Não   estamos   em   inadimplência   nem   descumprimos    qualquer    espécie    de Contratação 

com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ou seja, nossa empresa não foi declarada 

inidônea pelo Poder Público até a presente data, em qualquer esfera; 

 

2. Que tomamos pleno conhecimento de todas as exigências, informações e regras constantes no 

presente Edital de Licitação bem como das condições locais e possíveis graus de dificuldade sobre os 

serviços á serem prestados e/ou equipamentos a serem instalados/montagens sem restrições de qualquer 

natureza; 

 

3. Que não possuímos no quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa 

pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no Art. 18, XII, da Lei 

12.919/2013; 

 

4. Inexiste, até a presente data, fato superveniente impeditivo de habilitação, e estamos cientes da 

obrigatoriedade de declará-los posteriormente caso venham a ocorrer, conforme disposto no § 2º do art. 

32 da Lei n° 8.666/93, ressalvadas as condições especiais asseguradas pela Lei Complementar nº 

123/2006 atualizada; 
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5. Inexiste em nosso quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso 

XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei nº 8666/93. 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa) 

______________________, ______de _______________ de 2022. 

 

 

________________________________ 

Carimbo e assinatura Representante Legal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


