
ESTADO DE SANTA CATARINA

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

TERMO DE RETIFICAÇÃO, E NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DE
PREGÃO  PRESENCIAL  N°  07/2016  PROCESSO  N°  15/2016  OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS  DE  AGENTES  DE  LIMPEZA,  BRIGADISTAS,  AGENTES  DE
SEGURANÇA E  MONITORAMENTO  POR  CÂMERAS,  E  SERVIÇOS  DE
LOCAÇÃO,  INSTALAÇÃO,  E  SUPORTE  DE  10  (DEZ)  CÂMERAS  PARA
SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO,  PARA REALIZAÇÃO DA
23ª  EXPOFERIA  NACIONAL  DA  CEBOLA,  A  REALIZAR-SE  DE  07  A
10/04/2016, NO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA-SC.

Tendo em vista a questionamentos levantados quanto a documentos de
habilitação e forma de julgamento exigida no Edital de Pregão Presencial nº07/2016,
verificou-se a necessidade de retificar o presente Edital, conforme segue: 

ONDE LÊ-SE:
 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2016

A  FEXPONACE  FUNDAÇÃO  PROMOTORA  DE  EXPOSIÇÕES,  FEIRAS  E
EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS DE ITUPORANGA,  pessoa
jurídica  de direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  sob o  nº  08.402.983/0001-02,
através de seu Presidente, o  Sr.  RICARDO DE SOUZA SALVALAGIO, inscrito no CPF
005.612.859-26,  nomeado  pela  Portaria  nº  4.422  de  18  de  dezembro  de  2015,
comunica  aos  interessados  que  fará  realizar  licitação  na  modalidade  PREGÃO
PRESENCIAL  visando  à  aquisição  do  objeto  abaixo  indicado.  Os  envelopes  de
“PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTAÇÕES” deverão ser entregues no Setor
de Licitações, localizado na sede deste Município – Rua Vereador Joaquim Boeing, 40,
Centro, Ituporanga – SC até as 09:00 horas do dia 11/03/2016. O credenciamento e
abertura dos envelopes das Propostas será no dia 11/03/2016 às 09:30 horas.
Sessão para  início  dos  Lances  às  10:00  horas do  dia  11/03/2016.  A presente
licitação será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, consoante às condições estatuídas
neste  Edital,  e  será  regida  pela  Lei  n.º  10.520,  de  17  de  julho  de  2002,  Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e como pela Lei n.º 8.666/93 e
alterações, nos casos omissos.

LEIA-SE:
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2016

A  FEXPONACE  FUNDAÇÃO  PROMOTORA  DE  EXPOSIÇÕES,  FEIRAS  E
EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS DE ITUPORANGA,  pessoa
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jurídica  de direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  sob o  nº  08.402.983/0001-02,
através de seu Presidente, o  Sr.  RICARDO DE SOUZA SALVALAGIO, inscrito no CPF
005.612.859-26,  nomeado  pela  Portaria  nº  4.422  de  18  de  dezembro  de  2015,
comunica  aos  interessados  que  fará  realizar  licitação  na  modalidade  PREGÃO
PRESENCIAL  visando  à  aquisição  do  objeto  abaixo  indicado.  Os  envelopes  de
“PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTAÇÕES” deverão ser entregues no Setor
de Licitações, localizado na sede deste Município – Rua Vereador Joaquim Boeing, 40,
Centro, Ituporanga – SC até as 09:00 horas do dia 15/03/2016. O credenciamento e
abertura dos envelopes das Propostas será no dia 15/03/2016 às 09:30 horas. Sessão
para início dos Lances às 10:00 horas do dia 15/03/2016. A presente licitação será do
tipo  MENOR PREÇO POR ITEM, consoante às condições estatuídas neste Edital, e
será regida pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de
14  de  dezembro  de  2006  e  como pela  Lei  n.º  8.666/93  e  alterações,  nos  casos
omissos.

ONDE LÊ-SE: 

4 - DA HABILITAÇÃO

4.1 - Toda a documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope fechado,
contendo a seguinte indicação:

EXPOFEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016

(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)

ENVELOPE N.º 02 - “DOCUMENTAÇÃO”

4.2  -  Para  habilitação  na  presente  licitação  será  exigida  a  entrega  dos  seguintes
documentos:

a) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

b)  Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS): Certidão Negativa de
Débito  ou  equivalente;  Prova  de  regularidade  relativa  a  Tributos  Federais,
Previdenciária  e  a  Divida  Ativa  da  União (Certidão  de  Quitação  de  Tributos  e
Contribuições Federais, expedida pelo Órgão da Secretaria da Receita Federal e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); (De acordo com a portaria MF Nº 358 de 05
de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443 de 17 de outubro de 2014.
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c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;

e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –  FGTS
(Certificado de Regularidade do FGTS – CRF);

f) Certidão negativa de falência ou de concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica;

g) Ato Constitutivo (caso não tenha sido apresentado para fins de credenciamento).

h)  Declaração  que  a  licitante  cumpre  o  disposto  no  inciso  XXXIII  do  art.  7º  da
Constituição Federal (ANEXO IV).

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

j)  Folha  para  elaboração  do  contrato  devidamente  preenchida  conforme  modelo
ANEXO VI.

k) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica,  fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a aptidão da empresa
licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitação.

l) Os documentos acima referidos deverão ser encaminhados na ordem em que estão
mencionados.

m) Os documentos apresentados sem prazo de validade expresso considerar-se-
á 60 (sessenta) dias da data da emissão, com exceção do (s) Atestado (s), bem
como os documentos, cuja renovação se torna impossível.

LEIA-SE: 

4 - DA HABILITAÇÃO

4.1 - Toda a documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope fechado,
contendo a seguinte indicação:

EXPOFEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016
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(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)

ENVELOPE N.º 02 - “DOCUMENTAÇÃO”

4.2  -  Para  habilitação  na  presente  licitação  será  exigida  a  entrega  dos  seguintes
documentos:

a) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

b)  Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS): Certidão Negativa de
Débito  ou  equivalente;  Prova  de  regularidade  relativa  a  Tributos  Federais,
Previdenciária  e  a  Divida  Ativa  da  União (Certidão  de  Quitação  de  Tributos  e
Contribuições Federais, expedida pelo Órgão da Secretaria da Receita Federal e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); (De acordo com a portaria MF Nº 358 de 05
de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443 de 17 de outubro de 2014.

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;

e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –  FGTS
(Certificado de Regularidade do FGTS – CRF);

f) Certidão negativa de falência ou de concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica;

g) Ato Constitutivo (caso não tenha sido apresentado para fins de credenciamento).

h)  Declaração  que  a  licitante  cumpre  o  disposto  no  inciso  XXXIII  do  art.  7º  da
Constituição Federal (ANEXO IV).

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

j)  Folha  para  elaboração  do  contrato  devidamente  preenchida  conforme  modelo
ANEXO VI.

k) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica,  fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a aptidão da empresa
licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitação.

l) Os documentos acima referidos deverão ser encaminhados na ordem em que estão
mencionados.
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m) Alvará de Funcionamento expedido pelo Ministério da Justiça, conforme estabelece
a Lei nº 7.102 de 20/06/1983, regulamentada pelo Decreto nº 89.056 de 24/11/1983, e
Portaria/DPF/MJ nº 387 de 28/08/2006 e alterações. 

n) Renovação/Revisão Anual do Alvará de Funcionamento de que trata o item
em conformidade com o § 7º do Art. 32 do Decreto nº 89.056/1983, alterado
pelo Decreto nº 1592/1995, e Portaria nº 387/DPF/MJ de 28/08/2006.

o)  Certidões  de  Regularidade  junto  a  Secretaria  de  Estado  de  Segurança
Pública, Delegacia Geral de Polícia Civil.

OBS:  Os  itens  m),  n)  e  o)  somente  serão  exigidos  para  os  licitantes  que
cotarem os itens 1 e 4 do termo de Referência ANEXO II do Edital de Pregão
Presencial nº 07/2016.

p) Os documentos apresentados sem prazo de validade expresso considerar-se-
á 60 (sessenta) dias da data da emissão, com exceção do (s) Atestado (s), bem
como os documentos, cuja renovação se torna impossível.

ONDE LÊ-SE:

9 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

9.1  -  A presente  licitação  será  adjudicada  à  licitante  que  apresentar  proposta  de
MENOR PREÇO, JULGAMENTO GLOBAL, desde que atendidas às exigências deste
Edital.

LEIA-SE: 

9 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

9.1 - A presente licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de
MENOR PREÇO, JULGAMENTO POR ITEM , desde que atendidas às exigências
deste Edital.

ONDE LÊ-SE: 

ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016

TERMO DE REFERÊNCIA 
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OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇOS  DE  AGENTES  DE  LIMPEZA,  BRIGADISTAS,  AGENTES  DE
SEGURANÇA E MONITORAMENTO POR CÂMERAS, E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,
INSTALAÇÃO,  E  SUPORTE  DE  10  (DEZ)  CÂMERAS  PARA  SISTEMA  DE
MONITORAMENTO  ELETRÔNICO,  PARA  REALIZAÇÃO  DA  23ª  EXPOFERIA
NACIONAL DA CEBOLA, A REALIZAR-SE DE 07 A 10/04/2016, NO MUNICÍPIO DE
ITUPORANGA-SC, no Parque da Cebola:

1 – Itens:

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 
1 1.700 HORASServiços de agentes de Segurança para a 23º Festa Nacional da 

Cebola, incluindo um agente motorizada para ronda 
R$ 19,00 R$ 32.300,00 

2 1.400 HORASAgentes de limpeza uniformizados e treinados de acordo com a
legislação  vigente.  A  empresa  deverá  fornecer  transporte,
alimentação,  bem  como  todo  o  equipamento  de  proteção
individual, além de reposição de papel higiênico e papel toalha
de  boa  qualidade  em  todos  os  banheiros,  desinfetantes  e
limpadores  de  uso  geral  de  boa  qualidade,  vassouras,  rodos,
panos,  esponjas,  escovas  de limpeza  de vazo,  desentupidores,
baldes,  assoprador,  sacos  de  lixo,  sabonete  líquido,  a  fim de
manter a limpeza e conservação de toda a área do Parque e de
todos  os  banheiros,  ininterruptamente,  das  08:00  do dia  7  às
03:00 horas da manhã do dia 11 de abril de 2016, em escala
conforme conveniência da Organização Geral da Festa. 
-  6  (seis)  banheiros  localizados  no  Centro  Social,  onde  será
realizada  a  Feira  Comercial  e  Industrial,  com  horário  de
funcionamento das 09:00 às 23:00 horas
- 6 (seis) banheiros localizados no camping da festa (inclusive
com  chuveiros),  com  horário  de  funcionamento  24  (vinte  e
quatro) horas por dia
-  6  (seis)  banheiros  localizados  nos  camarotes  da  Arena  de
shows, com horário de funcionamento das 18 às 04:00 horas
- 2 (dois) banheiros localizados na pista da Arena de shows, com
o horário de funcionamento de 24 horas.
- 6  (seis) banheiros  localizados no camarim dos  artistas,  com
horário de funcionamento das 18 às 04:00 horas
- 4 (quatro) banheiros localizados no Pavilhão de Exposições,
com horário de funcionamento das 09:00 às 22:00 horas
- 4 (quatro) banheiros localizados no salão onde será realizada a
tarde dançante da terceira idade
- 1 (um) banheiro localizado na sala vip - gabinete do prefeito
- 12 (doze) banheiros localizados perto da Raia (inclusive com
chuveiros),  com horário de funcionamento 24 (vinte e quatro)
horas por dia.
- 2 (dois) agentes a disposição para a limpeza e manutenção dos
banheiros  das  instalações  administrativas  (casas  da  CCO,
Bombeiros, Polícia Militar etc.)
O  uniforme  será  fornecido  pela  organização  do  evento,  com
logotipo da Festa e logotipo dos patrocinadores.  A empresa é
responsável pela limpeza dos banheiros descritos no produto e
também em todos os prédios, instalações e pátio do Parque da
Cebola. 

R$ 32,00 R$ 44.800,00 

3 500 HORASBrigadistas que atendam as exigências contidas na IN 
024/DAT/CBMSC 

R$ 40,00 R$ 20.000,00 

4 10 UNIDA
DE 

Serviço de locação, instalação e suporte de 10 (dez) câmeras 
com agente monitor 24 hrs, para sistema de monitoramento 
eletrônico 

R$ 522,80 R$ 5.228,00 

TOTAL R$ 102.328,00 

TOTAL GERAL R$102.328,00 
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 2 - Após a homologação do processo, os serviços deverão ser iniciados no dia 01 de
abril de 2016, no Parque da Cebola, localizado na Rod. SC 350 KM 8, Cerro Negro,
cidade de Ituporanga/SC,  sem custo adicional,  sendo de total  responsabilidade da
Licitante Vencedora os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução dos
serviços de mão de obra, despesas com administração, equipamentos de segurança,
de sinalização, tributos e outros.

3 - Zelar pela segurança, higiene e medicina do trabalho, relativamente ao pessoal que
a  licitante  utilizar,  direta  ou  indiretamente,  na  execução  dos  serviços,  prestando
assistência  médica  e  hospitalar,  bem  como  a  de  primeiros  socorros  a  seus
empregados em casos de acidente de trabalho.

4 - Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem,
todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários à segurança
dos mesmos,  de acordo com o exigido  pelas normas relativas á  Segurança,
Higiene e Medicina do Trabalho, previstas na legislação em vigor.

Ituporanga, …. de ……… de 2016

LEIA-SE: 

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016

TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇOS  DE  AGENTES  DE  LIMPEZA,  BRIGADISTAS,  AGENTES  DE
SEGURANÇA E MONITORAMENTO POR CÂMERAS, E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,
INSTALAÇÃO,  E  SUPORTE  DE  10  (DEZ)  CÂMERAS  PARA  SISTEMA  DE
MONITORAMENTO  ELETRÔNICO,  PARA  REALIZAÇÃO  DA  23ª  EXPOFERIA
NACIONAL DA CEBOLA, A REALIZAR-SE DE 07 A 10/04/2016, NO MUNICÍPIO DE
ITUPORANGA-SC, no Parque da Cebola:

1 – Itens:

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 
1 1.700 HORASServiços de agentes de Segurança para a 23º Festa Nacional da 

Cebola, incluindo um agente motorizada para ronda 
R$ 35,50 R$ 60.350,00 

2 1.400 HORASAgentes de limpeza uniformizados e treinados de acordo com a
legislação  vigente.  A  empresa  deverá  fornecer  transporte,
alimentação,  bem  como  todo  o  equipamento  de  proteção
individual, além de reposição de papel higiênico e papel toalha
de  boa  qualidade  em  todos  os  banheiros,  desinfetantes  e

R$ 32,00 R$ 44.800,00 
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limpadores  de  uso  geral  de  boa  qualidade,  vassouras,  rodos,
panos,  esponjas,  escovas  de limpeza  de vazo,  desentupidores,
baldes,  assoprador,  sacos  de  lixo,  sabonete  líquido,  a  fim de
manter a limpeza e conservação de toda a área do Parque e de
todos  os  banheiros,  ininterruptamente,  das  08:00  do dia  7  às
03:00 horas da manhã do dia 11 de abril de 2016, em escala
conforme conveniência da Organização Geral da Festa. 
-  6  (seis)  banheiros  localizados  no  Centro  Social,  onde  será
realizada  a  Feira  Comercial  e  Industrial,  com  horário  de
funcionamento das 09:00 às 23:00 horas
- 6 (seis) banheiros localizados no camping da festa (inclusive
com  chuveiros),  com  horário  de  funcionamento  24  (vinte  e
quatro) horas por dia
-  6  (seis)  banheiros  localizados  nos  camarotes  da  Arena  de
shows, com horário de funcionamento das 18 às 04:00 horas
- 2 (dois) banheiros localizados na pista da Arena de shows, com
o horário de funcionamento de 24 horas.
- 6  (seis) banheiros  localizados no camarim dos  artistas,  com
horário de funcionamento das 18 às 04:00 horas
- 4 (quatro) banheiros localizados no Pavilhão de Exposições,
com horário de funcionamento das 09:00 às 22:00 horas
- 4 (quatro) banheiros localizados no salão onde será realizada a
tarde dançante da terceira idade
- 1 (um) banheiro localizado na sala vip - gabinete do prefeito
- 12 (doze) banheiros localizados perto da Raia (inclusive com
chuveiros),  com horário de funcionamento 24 (vinte e quatro)
horas por dia.
- 2 (dois) agentes a disposição para a limpeza e manutenção dos
banheiros  das  instalações  administrativas  (casas  da  CCO,
Bombeiros, Polícia Militar etc.)
O  uniforme  será  fornecido  pela  organização  do  evento,  com
logotipo da Festa e logotipo dos patrocinadores.  A empresa é
responsável pela limpeza dos banheiros descritos no produto e
também em todos os prédios, instalações e pátio do Parque da
Cebola. 

3 500 HORASBrigadistas que atendam as exigências contidas na IN 
024/DAT/CBMSC 

R$ 40,00 R$ 20.000,00 

4 10 UNIDA
DE 

Serviço de locação, instalação e suporte de 10 (dez) câmeras 
com agente monitor 24 hrs, para sistema de monitoramento 
eletrônico 

R$ 522,80 R$ 5.228,00 

TOTAL R$ 130.378,00 

TOTAL GERAL R$130.378,00 

 2 - Após a homologação do processo, os serviços deverão ser iniciados no dia 01 de
abril de 2016, no Parque da Cebola, localizado na Rod. SC 350 KM 8, Cerro Negro,
cidade de Ituporanga/SC,  sem custo adicional,  sendo de total  responsabilidade da
Licitante Vencedora os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução dos
serviços de mão de obra, despesas com administração, equipamentos de segurança,
de sinalização, tributos e outros.

3 - Zelar pela segurança, higiene e medicina do trabalho, relativamente ao pessoal que
a  licitante  utilizar,  direta  ou  indiretamente,  na  execução  dos  serviços,  prestando
assistência  médica  e  hospitalar,  bem  como  a  de  primeiros  socorros  a  seus
empregados em casos de acidente de trabalho.
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4 - Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem,
todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários à segurança
dos mesmos,  de acordo com o exigido  pelas normas relativas á  Segurança,
Higiene e Medicina do Trabalho, previstas na legislação em vigor.

Ituporanga, …. de ……… de 2016

Com  estas  alterações,  mantidas  as  demais  disposições  editalícias,  a
DATA E HORA DE ABERTURA deste Pregão passará a ser no dia 15/03/2016 nos
horários  descritos  no  preâmbulo  do  presente  Termo. Para  mais  informações  e
esclarecimentos relativos a esta retificação, poderão ser obtidas no setor de Licitações
da Prefeitura do município de Ituporanga sito a Rua Vereador Joaquim Boeing, nº 40 –
Centro, ou pelo telefone 47 3433 1211 – Ramal 233 de segunda a sexta-feira no horário
de atendimento das 07:00 às 13:00 horas.

Ituporanga, 03 de março de 2016.

RICARDO DE SOUZA SALVALAGIO
Presidente da Fexponace
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