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EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO 
DE SHOWS E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DA ÁREA DA ARENA DO PARQUE 

DA CEBOLA COM AUTORIZAÇÃO DE USO PARA EXPLORAÇÃO DE ESPAÇO 
PÚBLICO – ARENA DO PARQUE 

 
EDITAL DE PREGÃO – TIPO PRESENCIAL Nº 10/2021 

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº21/2021 
 

A FEXPONACE FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E 
EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS DE ITUPORANGA, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 08.402.983/0001-02, através de seu 
Diretor Presidente o Sr. Paulo Roberto Ribeiro, inscrito no CPF sob o nº 008.127.529-37, 
nomeado pela Portaria nº 0020 de 04 de Janeiro de 2021,no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, conforme dispõe 
a Lei 8666/93, com alterações introduzidas através da Lei 8883/94 e regulamentos municipais, 
que fará realizar, Processo Licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E 
PRODUÇÃO DE SHOWS E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DA ÁREA DA ARENA DO 
PARQUE DA CEBOLA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 26ª EXPOFEIRA NACIONAL DA 
CEBOLA, no período de 07 de Abril a 10 de Abril do ano de 2022, COM OUTORGA DE 
PERMISSÃO DE USO PARA REALIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO, nas 
condições do presente Edital e anexo e, que estará recebendo os envelopes da documentação 
e da proposta até às 14h00min do dia 13 de janeiro de 2022, junto a administração pública 
municipal, no setor de Protocolos, sito à Rua Vereador Joaquim Boeing, nº 40, Centro, 
Município de Ituporanga e que neste mesmo dia e local, às 14:30 horas, realizará abertura 
dos envelopes. 
 
Rege-se o processo licitatório ora aberto pela Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações, pela Lei 10.520/02, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei Complementar N° 147/2014 e em especial pelo constante nesteEdital. 
 

1. DO OBJETO 
 
1.1. O presente Pregão Presencial tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE SHOWS E MONTAGEM DE ESTRUTURAS, 
COM OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO E 
EXPLORAÇÃO DA ÁREA DA ARENA DE SHOWS, PARTE DO PARQUE NACIONAL DA 
CEBOLA, SITUADO NA LOCALIDADE DO CERRO NEGRO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 
26ª EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 10 
DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME TERMO DEREFERÊNCIA DO ANEXO I do 
presente edital. 
 
1.1.1. O prazo da Contratação será durante a realização da 26ª Expofeira Nacional da 
Cebola, ou seja, do dia 07 de Abril a 10 de Abril de 2022. 
 
1.1.2. As descrições técnicas dos serviços estão no Termo de Referência, anexo aoedital. 
 
1.1.3. Pela contratação da organização, produção de shows e montagem de estrutura termos 
descritos no Termo de Referência em anexo, além dos demais investimentos, a 
CONTRATANTE pagará a quantia máxima de R$ 97.082,00 (noventa e sete mil e oitenta e 
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dois reais), a ser pago em parcela única, 20 (vinte) dias após o fechamento de contas, 
mediante nota fiscal. 

 
1.1.4. Esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de Licitações da Prefeitura do Município 
de Ituporanga, situada à Rua Vereador Joaquim Boeing, 40, Centro das 08h00min às 
12h00min e das 13h30min às 17h30min e pelo fone (**47) 3533-1211 e também via e-mail: 
licitacao@ituporanga.sc.gov.br e ccofestadacebola2020@ituporanga.sc.gov.br. O Edital 
completo poderá ser obtido pelos interessados no endereço 
eletrônico:www.ituporanga.sc.gov.br, no linkPrefeitura/Editais/Licitações. 
 

2. DAPARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
 
2.1. Poderão participar desta licitação as empresas que manifestarem interesse, estejam 
legalmente constituídas e autorizadas a executar o objeto da presente licitação e satisfaçam 
plenamente às condições do presente Edital. 
 
2.2. A participação de empresa filial, em nome próprio, somente será aceita se 
expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinação estatutária, o que também 
deverá ser comprovado. Neste caso, toda documentação exigida no Edital deverá ser 
referente à filial, juntando-se também àquela a Certidão Negativa de Débito relativa à 
Seguridade Social (CND) damatriz. 
 
2.3. No caso de participação da empresa matriz, toda documentação exigida será a ela 
relativa, não sendo aceito nenhum documento referente àfilial. 
 
2.4. A participação no procedimento licitatório implica, automaticamente, na aceitação 
integral dos termos deste ato convocatório e seus anexos e o pleno conhecimento dos 
regulamentos, instruções e leis aplicáveis. 

 
2.5. Cada empresa deverá ser representada por somente um representante, que deverá se 
identificar perante o Pregoeiro e equipe de apoio, quando solicitado, com menção expressa de 
amplos poderes, inclusive para o recebimento de intimação para desistência de recursos. A 
não apresentação do credenciamento não implica a inabilitação do licitante, mas o impede de 
manifestar-se, nas sessões, contra as decisões tomadas pelo Pregoeiro, deverão exibir os 
respectivos documentos: 
 

2.5.1. Se representada pelo Sócio, deve apresentar: 
 

a) Ato Constitutivo Contrato Social ou Estatuto em vigor devidamente inscrito na Junta 
Comercial, em se tratando de Sociedades Comerciais por ações, deverá ser apresentado 
acompanhado de ata de eleição de seus administradores. Empresa individual: Deverá o 
licitante apresentar Registro Comercial, devidamente inscrito na Junta Comercial. Sociedade 
Civil: Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. Decreto de Autorização: Quando tratar-se de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País. (comprovando que tem poderes para tomar e assinar 
decisões pela empresa); 
b) Documento deIdentificação; 
c) Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação (AnexoIV); 
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d) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)Atualizado. 
 
 

2.5.2. Se representada por procurador, deve apresentar: 
 
a) Ato Constitutivo Contrato Social ou Estatuto em vigor devidamente inscrito na Junta 
Comercial, em se tratando de Sociedades Comerciais por ações, deverá ser apresentado 
acompanhado de ata de eleição de seus administradores. Empresa individual: Deverá o 
licitante apresentar Registro Comercial, devidamente inscrito na Junta Comercial. Sociedade 
Civil: Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. Decreto de Autorização: Quando tratar-se de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento noPaís; 
b) Documento de Identificação civil (RG. Carteira de registro profissional,etc.); 
c) Procuração pública com firmareconhecida; 
d) Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação (AnexoIV); 
e) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)Atualizado. 
 
2.5.2.1. Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante. 
 
 
2.5.3. Não poderão participar deste Pregão Presencial: 
 
2.5.3.1. Empresas que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o 
Município, ou que estejam impedidas ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a Administração Pública(estadual/federal/municipal); 
 
2.5.3.2. Empresas que tenham sócios ou interessados que se enquadrem nas vedações 
previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de1993; 

 
2.5.3.3. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o desta 
Concorrência. 
 

2.5.4. Da Microempresa e da Empresa de PequenoPorte. 
 
2.5.4.1. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 
2006,Capitulo V, deverão, no ato do credenciamento ou juntamente aos documentos de 
habilitação, apresentar documento oficial que comprove essa condição (Art. 3º da LC 
123/2006). 
 
2.5.4.2. Entende-se por documento oficial: Declaração de Enquadramento, devidamente 
registrada na Junta Comercial; Declaração emitida pela Receita Federal; dentreoutros. 

 
2.5.4.3. O licitante acima identificado que não comprovar através de documento oficial, sua 
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não usufruirá do tratamento 
diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006 ealterações. 

 
2.5.4.4. A declaração falsa relativa à condição de enquadramento da licitante como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 
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2006 e alterações, implicará na aplicação das sanções previstas neste Edital, sem prejuízo 
das demais cominaçõeslegais. 

 
2.5.4.5. As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, conforme determina o artigo 43 da LC 123/2006 e alterações. 

 
2.5.4.6. Havendo alguma restrição (comprovação da regularidade fiscal), será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) 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 
certidãonegativa. 

 
2.5.4.7. A não regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar alicitação. 

 
2.5.4.8. Nesta licitação, será assegurada como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preconizam os 
artigos 44 e 45 da LC 123/2006 ealterações. 

 
2.5.4.9. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bemclassificada. 

 
2.5.4.10. 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 PREÇO POR ITEM. 

 
2.5.4.11. A Licitante ME/EPP devidamente reconhecida no processo licitatório, será notificada 
para, se desejar, apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, uma nova proposta de 
preço, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, de acordo com as regras deste Edital. A 
contagem do prazo terá início a partir da data daconvocação. 

 
2.5.4.12. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes 
ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem 
de classificação, para o exercício do mesmodireito. 

 
2.5.4.13. As condições acima, somente se aplicarão quando a melhor   inicial não tiver sido 
apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
 
 
2.5.5. Da conferência pela Administração 

2.5.5.1. Já no credenciamento, como condição prévia, será verificado o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 
que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros: 
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a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da  União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 
CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União –TCU 
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:2:::NO:2::). 

2.5.5.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário. 

2.5.5.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação, relacionados. 

 

3. DA HABILITAÇÃO 
 
3.1. Para fins de habilitação os interessados deverão apresentar a seguinte 
documentação: 
 
 
3.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a) Ato Constitutivo e alterações Contrato Social ou Estatuto em vigor devidamente inscrito 
na Junta Comercial, em se tratando de Sociedades Comerciais por ações, deverá ser 
apresentado acompanhado de ata de eleição de seus administradores.  Empresa individual: 
Deverá o licitante apresentar Registro Comercial, devidamente inscrito na Junta Comercial. 
Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício. Decreto de Autorização: Quando tratar-se de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País.(Fica dispensada a apresentação na 
habilitação, caso já tenha sido apresentado no Credenciamento). 

 

3.1.2. HABILITAÇÃO FISCAL 
 
a) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ(Atualizado); 
 

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 
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443 de 17 de outubro de2014); 

c) Prova de Regularidade com a FazendaEstadual; 

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

e) ProvadeRegularidadecomoFundodeGarantiaporTempodeServiço–FGTS(Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF); 

f)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT). 
 

3.1.3. HABILITAÇÃOTÉCNICA 

a) Apresentar certificado de registro no Ministério do Turismo, como empresa organizadora 
de eventos, em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 11.771/2008 na forma dos artigos 
21 e 22; 
 
b) Comprovação de aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazo com o objeto da licitação, através da 
apresentação de Atestado de Capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado referente a organização e produção de shows ou eventos com artistas estaduais e 
nacionais; 
 
c) Apresentação de Atestado de Capacidade técnica referente a montagem de estruturas 
de PALCO, SOM E LUZES (grades, barricadas, camarim, iluminação, telões, em conformidade 
com o rider técnico exigidos pelos artistas de renome Estadual ou Nacional). Esse atestado de 
capacidade técnica deverá ser devidamente registrado pelo CREA e/ou CAU e acompanhado 
da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT; 
 
d) Declaração emitida pela empresa interessada, declarando que o licitante através de seu 
responsável efetuou vistoria completa nos locais indicados no mapa em anexo, 
responsabilizando-se pelo levantamento dos dados quantitativos e qualitativos e pela 
conferência de medidas nos locais, necessários para o total conhecimento de todas as 
particularidades dos serviços, não sendo aceitas, para efeitos legais, posteriores alegações de 
desconhecimento dos mesmos. A vistoria poderá se realizar quantas vezes o licitante julgar 
necessárias para a elaboração de sua proposta depreços, porém deverá ser efetuada até 
02(dois) dias antes da data prevista para abertura e julgamento das propostas; 
 
e) Comprovação de inscriçãomunicipal, emitido pelo órgão competente da Prefeitura do 
domicílio ou sede do proponente, comprovando a admissão do exercício da atividade. 

 
Os documentos sem prazo de validade serão considerados válidos com 60 (sessenta) dias da 
sua emissão. 
 

3.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência ou de concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica (Considerando a implantação do sistema Eproc no Poder Judiciário de Santa 
Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e "Falência, Concordata e 
Recuperação Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema Eproc quando no SAJ. As 
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duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade). 

Obs.1: Considerando que a implantação do sistema Eproc foi realizada no Poder Judiciário do 
Estado de Santa Catarina, os demais estados estão dispensados da apresentação da referida 
certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial (Eproc). 
 
3.1.5. OUTRAS DECLARAÇÕES: 
 
a) Folha para elaboração do contrato devidamente preenchida conforme modelo ANEXO V; 
 
b) Declaração da proponente da inexistência de superveniência de fato impeditivo de 
habilitação, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, da Lei Nº 8.666/93, de que não foi 
declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão público, Federal, Estadual ou 
Municipal (Anexo VII); 
 
c) Declaração que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal (ANEXO VIII). 

 

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DEPREÇOS. 
 
4.1. A documentação necessária para habilitação dos licitantes é a constante nos itens 3.1.1 
ao 3.1.5 e suas alíneas e incisos; 
 
4.2. Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em original, ou por qualquer 
processo de cópia, neste caso, autenticada por tabelião competente ou servidor da 
administração, conforme preceituado no artigo 32 da Lei8.666/93. 

 
4.3. Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ouressalvas. 

 
4.4. A documentação de habilitação conterá na parte externa do envelope as seguintes 
indicações: 
 
ENVELOPE N°. 01 
DE: ( ........... colocar o nome daempresa) 
PARA: FEXPONACE DE ITUPORANGA 
Departamento de Compras e Licitações 
PROCESSO Nº.: 21 /2021 – LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 10/2021  
ABERTURA: às 14:30 horas DO DIA 13/01/2022 
ENVELOPE “HABILITAÇÃO” 
 

4.5. A proposta de preço deverá conter (conforme Termo de referencia AnexoI): 
 
4.5.1. A proposta deverá ser redigida em idioma nacional, ser feita por item, indicando o 
valor em reais, datilografada ou por impressão em sistema eletrônico de Processamento de 
Dados, datada, carimbada e assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, em 01 (uma) via, estando dentro de envelope opaco e fechado, de 
forma a não permitir sua violação. 
 
4.5.2. Em hipótese alguma serão consideradas as “propostas” apresentadas após a data e 
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horário aprazado, mesmo se remetidas ou expedidas antes da data de abertura da licitação, 
bem como as que contrariarem os demais requisitos deste edital. 

 
4.5.3. Só poderão participar empresas com objeto social compatível com o objeto licitado, 
sendo permitida ao licitante vencedor a adequação de seus contratos sociais no prazo de até 
30 (trinta) dias após a homologação da licitação. 
 
4.6. O Envelope de apresentação da proposta deverá conter na parte externa as seguintes 
indicações: 
 
ENVELOPE N°. 02 
DE: ( ........... colocar o nome da empresa) 
PARA: FEXPONACE DE ITUPORANGA 
Departamento de Compras e Licitações 
PROCESSO Nº:21/2021 – LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 ABERTURA: às 
14:30 horas DO DIA 13/01/2022 
ENVELOPE “PROPOSTA” 
 
 
5. DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E DASPROPOSTAS. 
 
5.1. O Envelope n. 02 “PROPOSTA” deverá conter os seguintes elementos: 
  
a) Preferencialmente a proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, e 
obrigatoriamente: 
 Ser datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, em idioma nacional, salvo 
as expressões técnicas e de uso corrente, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou 
entrelinhas, identificada com razão social completa e CNPJ da licitante, devendo a última ser 
datada e assinada pelo representante da empresa devidamente identificado, com todas as 
suas folhas numeradas e rubricadas e contendo endereço, telefone, fax e e-mail da licitante; 
 Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante da empresa devidamente 
identificado. 
 
b) Ao formular lances, o licitante declara que concorda especificamente com as condições do 
Edital, devendo ser apresentada a proposta de preços de acordo com o modelo constante do 
Anexo I deste Edital e conter: 
 Apresentação do preço do item e do total ofertado, em moeda corrente nacional, em 
algarismo, com somente duas casas decimais após a vírgula, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
 Indicação expressa do prazo de validade da proposta mencionado no item 1 do Termo de 
Referência, anexo I do Edital. 
  
c) As irregularidades apontadas poderão ser sanadas se o representante legal da licitante, 
devidamente credenciado, estiver presente na sessão de abertura da licitação. 
 
d)O valor proposto deve compreender todas as despesas, diretas ou indiretas, tributos 
incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração 
e lucro, materiais e mão de obra a serem empregados, seguros, fretes, bem como todos os 
custos em conformidade com o Anexo I do Edital, além de custos de eventuais vantagens e/ou 
abatimentos, rotulagem, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do 
objeto do presente edital e seus anexos. 
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e) O encaminhamento de proposta deverá ser em acordo com o Anexo I constando todos os 
objetos licitados, e pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital e seus Anexos. A empresa será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no pregão, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances. 
 
5.2. Estar acompanhada: 

 
a) Da declaração de que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na 
cotação do(s) preço(s) do(s) serviço(s) licitado(s); 

b) Da declaração de que aceitam as condições impostas por este edital e que se submetem 
ao disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

c) Da declaração de que cumprem plenamente as condições estabelecidas para efeito de 
habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4. Da Lei 10.520/02 (Anexo IV); 

d) Da declaração assinada pelo representante legal da licitante, se comprometendo 
que se vencedora do certame, apresentará na assinatura do contrato, carta de 
exclusividade ou declaração assinada pelo representante legal do(s) escritório(s) 
oficial(is) dos artistas ofertados na proposta em nome da licitante, atestando a 
disponibilidade para o evento nos respectivos dias de apresentação dos artistas/grupos 
musicais a nível nacional, sob pena de ser desclassificado caso não apresente no prazo 
estabelecido; 

e) Da declaração de possuir pessoal técnico adequado e disponível para a execução do 
objeto da licitação, sob pena de responsabilização nos termos da lei; 

Nota: Anexar, preferencialmente na Proposta, Declaração formal, indicando o endereço, 
número de fax, e-mail e telefone da Empresa, bem como, o nome, o n. Do RG e o cargo do 
titular que a representará no contrato decorrente, se vencedora. 
 
 
6. ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 
6.1. Serão abertos preliminarmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, que 
deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se 
classificará a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e aquelas que apresentem valores 
sucessivos e inferiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à de melhor oferta. 
 
6.2.  Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

 
6.3. No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores, serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e 
sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de MENOR PREÇO, até a proclamação 
do vencedor. 

 
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 
para determinação da ordem de oferta dos lances. 

 
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra 
ao Licitante, na ordem decrescente dos preços. 
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6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. Dos lances ofertados não caberá 
retratação. 

 
6.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará 
a exclusão do Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pelo Licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 
6.8. Caso os Licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de melhor oferta e o valor estimado para a contratação, podendo, o 
pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

 
6.9. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 
Licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 
6.10. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o MENOR 
PREÇO apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo 
comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, 
a respeito. 

 
6.11. Sendo considerada aceitável a proposta do Licitante que apresentou o MENOR 
PREÇO, o PREGOEIRO procederá a abertura de seu envelope n. 01 – HABILITAÇÃO, para 
verificação do atendimento das condições de habilitação deste Edital. 

 
6.12. Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo edital, 
o Licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto. 

 
6.13. Em caso de o Licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro o 
inabilitará, observados os requisitos do artigo 43 da lei 8.666/93 e examinará as ofertas 
subsequentes e a qualificação dos Licitantes, na ordem de classificação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo Licitante 
declarado vencedor. 

 
6.14. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o 
vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos Licitantes para que manifestem a 
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta de manifestação, imediata e motivada, 
importará na decadência do direito de recurso por parte do Licitante, registrando na ata da 
Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os 
demais Licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso 
no prazo de 03(três) dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, 
vista imediata do processo. 

 
6.15. A ausência do Licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-
se-á como renúncia ao direito de recorrer. 

 
6.16. Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 
prejuízo de outros, o registro dos Licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais 
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a 
habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item 
acima. 

 
6.17. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por 
todos os licitantes presentes. 
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6.18. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes. 

 
6.19. A bem dos serviços, o Pregoeiro, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de 
suspender a licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises 
indispensáveis e desenvolver as diligências que se fizerem necessárias, internamente, 
condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver em julgamento, à 
conclusão dos serviços. 
 

6.20. Havendo a participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte no 
certame, serão adotados os seguintes procedimentos: 

 
6.20.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, além de obrigatoriamente 
comprovarem esta situação por meio de documento adequado, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição; 

6.20.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas e/ou empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa; 

6.20.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 6.20.2., implicará 
decadência do direito à contratação e aplicação das sanções previstas no item 17, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar alicitação; 

6.20.4. será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequenoporte; 

6.20.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bemclassificada; 

6.20.6. Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. A apresentação da 
nova proposta deverá ser feita, impreterivelmente, em até 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena depreclusão; 

6.20.7. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do item 6.20.6. Serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do item 6.20.5., na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

6.20.8. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

6.20.9. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item anterior artigo, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

6.20.10. O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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7. DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

7.1. A Adjudicação se dará observando-se as condições do Edital e os critérios abaixo 
relacionados: 

7.1.1. Considerar-se-á vencedor o Licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações do edital e apresentar a MENOR PREÇO OU MENOR PREÇO POR ITEM 
(fixado o valor máximo em R$ 97.082,00 (noventa e sete mil e oitenta e dois reais). 
 

8. DOS RECURSOSADMINISTRATIVOS 
 
8.1. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Leicabem: 
 
8.1.1. Recurso, no prazo de 5(cinco) dias a contar da intimação do ato ou da lavratura da 
ata, nos casos de: 
a) Habilitação ou inabilitação delicitante; 
b) Julgamento daspropostas; 
c) Anulação ou revogação da licitação; 
d) Rescisãodo contrato; 
e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária emula. 
 
8.1.2. Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada 
com o objeto da licitação ou contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 
 
8.1.3. O recurso previsto no item 8. letra "a" e "b" terá efeito suspensivo os demais 
recursos terão efeito devolutivo. 
 
8.1.4. O recurso será dirigido á autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de cinco dias úteis, ou nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 5(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena 
de responsabilidade. 
 
8.1.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos 
 

9. DECLARAÇÃO DEVISITA 

9.1. O licitante poderá realizar visita às instalações das áreas objeto da Contratação para 
organização e produção de shows e montagem de estruturas da Área da Arena do Parque, 
para conhecer o local e avaliar as possíveis melhorias e adaptações a serem realizadas pelo 
proponente até 02(dois) dias anteriores a data prevista para o PREGÃO. 

9.2. A Declaração de Visita Técnica, emitida e devidamente preenchida e assinada pelo 
representante legal da empresa, deverá estar no envelope nº 01“Habilitação”. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
10.1. São obrigações da Contratada: 
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I - Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s), da Proposta 
e do Contrato,decorrente; 

II - Assinar o Contrato em prazo não superior a 05 (cinco) dias a contar da data da 
convocação. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato dentro do 
prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 
penalidades legalmente estabelecidas; 

III - Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação 
do pessoal e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a 
execução dos serviços, inclusive dos artistas e respectiva equipe; 

IV - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente à Administração ou 
a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto contratual; 

V - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital; 

VI - Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 
prepostosousubordinados,artistascontratadoserespectivasequipes,e,ainda,por qualquer 
prejuízo que estes possam causar à Administração ou a terceiros, durante o atendimento do 
objeto; 

VII - Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na execução 
dos serviços, que possam comprometer a suaqualidade; 

VIII - Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos 
seus empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e 
trabalhistas resultante da execução dos serviços decorrentes desta licitação; 

IX - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Edital; 

X - Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das 
Leis do Trabalho e legislação pertinente; 

XI - Permitir que o Município utilize Palco Principal da Arena de Shows com toda a 
infraestrutura, caso entender necessário; 

XII - Divulgar os patrocinadores oficiais da 26ª EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA nos 
telões do palco principal, mesmo em dias de shows; 

XIII - Cumprir as obrigações firmadas no contrato; 

XIV -Pagar os tributos que incidirem sobre as atividades desenvolvidas; 

XV– Respeitar e acatar as normas baixadas pelaPrefeitura; 

XVI – Manter um serviço ininterrupto, apropriado, atualizado e compatível com o interesse 
público; 

XVII – Manter o objeto da contratação em perfeito estado de conservação, segurança, higiene, 
conforto, responsabilizando-se por qualquer dano que der causa ou em virtude da atividade 
desenvolvida; 
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XVIII – Respeitar as normas higiênicas estabelecidas por órgãos competentes, inclusive 
quanto ao plano de combate e prevenção a COVID19(EVENTO SEGURO) previsto nas 
normas expedidas pelo Estado, Município e União; 

XIX – Responder pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros em qualquer caso, 
durante a execução do objeto contratado, bem como custo para a reparação dos mesmos; 

XX – Observar os padrões básicos estabelecidos para o atendimento ao público, compatíveis 
com o local e ramo da atividade desenvolvida; 

XXI - Sistema de Sonorização e Iluminação: Contratação de empresa especializada em 
Sonorização e iluminação de acordo com as especificações técnicas constantes dos Riders 
Técnicos de cada artista para o período de 7 a 10 de Abril de 2022, bem como disponibilizar 
equipamento de sonorização e iluminação para os eventos realizados pela Organização do 
evento nos dias do evento, SEM CUSTO para a Organização. Os Riders Técnicos deverão ser 
cumpridos integralmente, sendo de inteira responsabilidade do licitante; 

XXII- Grades, barricadas e demais fechamentos necessários para a divisão de espaços 
exclusivos e de serviço; 

XXIII- Montagem de House Mix para os técnicos de som eluz; 

XXIV - Decorar, mobiliar e abastecer os camarins na Arena para atender as solicitações dos 
artistas, nos dias 07, 08, 09e 10 de Abril de 2022, ficando sob inteira responsabilidade da 
licitante atender a eventuais solicitações não previstas em contrato; 

XXV - Contratação de empresa especializada para instalação de grupos geradores com 
capacidade para atender aos sistemas de sonorização, iluminação e projeção dos artistas 
contratados; 

XXVI – Disponibilizar 06(seis) unidades de CAMAROTES, no primeiro ou segundo piso para o 
CONTRATANTE; 

XXVII - O licitante deverá apresentar obrigatoriamente em sua proposta dentre as opções de 
artistas e gêneros musicais listados no ANEXO II, o mínimo de 03 shows nacionais do gênero 
sertanejo e 01 show nacional de gênero Eletrônico, axé ou forró, para apresentação conforme 
a seguinte programação: 

a) dia 08 de Abril de 2022: 01(um) show sertanejo e 01(um) show eletrônico ou forró ou axé; 

b) dia 09 de Abril de 2022: 01(um) show sertanejo; 

c) dia 10 de Abril de 2022: 01(um) show sertanejo. 

XXVIII - As apresentações deverão ser realizadas em horários estabelecidos pela comissão 
central organizadora e deverão ter duração mínima de 01h30min; 
 
XXIX - Além dos shows nacionais a empresa contratada deverá realizar um show Regional 
nativista no dia 07 de abril de 2022; 
 
XXX - Será de responsabilidade da empresa todos os custos relacionados com os artistas e 
suas respectivas equipes como: Cachê artístico, transporte aéreo e terrestre (inclusive custos 
com jatos particulares caso haja), alimentação, exigências de camarim, hospedagens, 
produção de palco, produção de camarim, segurança particular do artista e sua equipe. 
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10.1.1. DosServiços: 
 
I - Segurança – Contratação de empresa prestadora de Serviços de Segurança, devidamente 
habilitada de acordo com legislação vigente, com segurança desarmado com detector de 
metal e rádio comunicador na Área do Parque, com total de 2.560 horas/homem para atuação 
entre os dias 07 a 10 de abril de 2022 bem como sistema de monitoramento por Câmeras na 
área da bilheteria. O cronograma deverá ser definido posteriormente junto àCCO; 
 
II - Brigadistas — Contratação de empresa prestadora de serviços de brigadistas, mínimo 6 
(seis) pelo período integral do evento da Arena de Shows; 
 
III - Limpeza da área dos Camarotes sendo que todo o material utilizado/descartado deverá 
ser destinado corretamente conforme Legislação vigente. 
 
 
10.1.2. Outras despesas de produção 
 
I - Direitos Autorais – Será de responsabilidade da licitante o pagamento da taxa de direitos 
autorais – ECAD, para os shows da Arena junto ao Escritório de Arrecadação; 
 
II - Produção Executiva – Será de responsabilidade da licitante a produção executiva dos 
shows com todas as despesas de transporte aéreo ou terrestre, hospedagem, alimentação ou 
diárias de alimentação, traslado local e outras despesas relativas às solicitações da produção 
dos artistas; 
 
III - Venda de Ingressos, passaportes e Camarotes antecipados e nos dias 08, 09 e 10 de 
Abril 2022, bem como a Administração Financeira: A licitante será responsável pela venda de 
passaportes e ingressos em toda a região do Alto Vale do Itajaí, com a disponibilização dos 
mesmos em pontos de venda físico e venda pela internet. A licitante também será responsável 
por toda administração e segurança financeira e transporte dos valores a que tem direito; 
 
IV  - Disponibilizar de equipe de bilheteria e porteiros para venda e recebimento dos 
ingressos, passaportes e camarotes; 
 
V – Dispor de transporte e guarda dos valores arrecadados com a venda de ingressos nas 
bilheterias durante o período de 08 de Abril a 10 de Abril de 2022; 
 
VI – Contratar sistema eletrônico para venda de ingressos e passaportes; 
 
VII - Fornecer equipamentos para emissão de ingressos e passaportes eletrônicos nos pontos 
de venda com código de barras, com logomarcas e informações personalizadas; 
 
VIII – Disponibilizar um acesso para que a Administração e CCO acompanhem a venda dos 
ingressos, camarotes e passaportes em tempo real e comprovar posteriormente aos shows, o 
quantitativo e valores arrecadados; 
 
IX – Confeccionar ingressos e passaportes, utilizando tecnologia à prova de clonagem, 
falsificação e numerados sequencialmente; 
 
X – Fornecer um total de 2000 (dois mil) acessos ao parque de exposições para expositores 
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e prestadores de serviços durante os dias 8, 9 e 10 de abril através de credenciais ou sistema 
equivalente a ser definido em conjunto com a CCO; 
 
XI – Providenciar e apresentar ART – Anotações de Responsabilidade Técnica, referente às 
montagens de palco e demais estruturas; 
 
XII – Disponibilizar toda infraestrutura (lonas, iluminação, sonorização e demais 
equipamentos que se fizerem necessárias) para ALA VIP, CAMAROTES e BACKSTAGE, com 
a devida ART; 
 
XIII – Disponibilizar e contratar as suas custas toda a estrutura do PALCO, SOM E LUZ 
(grades, barricadas, camarim, iluminação, telões, e demais que se fizerem necessárias 
conforme o rider técnico do artista), além de 02(dois) PA para sonorização dos camarotes, 
todos com a devida ART; 
 
XIV  - Fornecimento de Geradores (compatível com os equipamentos a serem instalados no 
Palco). 
 
 
11. DA COMERCIALIZAÇÃO DOS INGRESSOS 
 

11.1. A proponente vencedora compromete-se a disponibilizar o primeiro lote de no mínimo 
1.000 ingressos de passaporte para todos os dias do evento ao valor pré-estabelecido de R$ 
100,00, devendo disponibilizar a todos os cidadãos Ituporanguenses e agricultores não 
elegíveis ao direito de meio ingresso previsto na lei n. 12.933/2013, um desconto de 30% no 
valor desses passaportes, que deverão ser comercializados exclusivamente na sede da 
FEXPONACE. 

11.2. Nos dias 08, 09 e 10 de abril, a Licitante vencedora deverá disponibilizar 
ingressos no valor de R$ 20,00 (para acesso até às 14H para os dias 08 e 09 e acesso 
até às 12h para o dia 10 de abril), devendo estender a todo cidadão do Alto Vale do Itajaí 
o desconto de meio ingresso previsto na lei 12.933/2013. 

11.3. A empresa deverá manter as vendas dos ingressos por sistema on-line (incluindo o 
pagamento das taxas) em no mínimo 05(cinco) pontos de venda física na cidade de 
ITUPORANGA, SC. 

11.4. A licitante deverá dar livre acesso a Comissão Central a área Vip e Bakstage (sem 
consumação), desde que, apresente-se com a devida credencial. 

11.5. A empresa irá disponibilizar e gerenciar toda a venda de ingressos antecipados e no 
local, bem como arcar com todas as despesas de equipamentos, material e equipe de 
bilheteria e portaria. 
 
 
12. DIREITOS DA CONTRATADA 
 
12.1. A Contratada terá direito a: 
 
I - 100% (CEM POR CENTO) da arrecadação com venda de bebida e alimentação dos 
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Camarotes da arena de shows nos dias 8, 9 e 10 de Abril de 2022; 
II  - 100% (CEM POR CENTO) da arrecadação com a venda de anúncios em Telões 
Internos da Arena de Shows; 

III - 100% (CEM POR CENTO) dos recursos arrecadados na bilheteria através da venda de 
ingressos, passaportes e camarotes e lucro com a venda de bebidas nas áreas de Camarotes, 
ATÉ O LIMITE DE R$ 1.800.000,00; apartir desse valor 50% (cinquenta por cento) de todas 
as receitas retro descritasapuradas deverão ser repassadas a FEXPONACE em até 20 dias 
após a prestação de contas que deverá acontecer até 30 dias após o término do evento. 
 
 
13. É VEDADO A CONTRATADA: 
 
I - Transferir para terceiros a atividade objeto desta contratação, sem a prévia aprovação da 
FEXPONACE; 
 
II - Fazer distinção no atendimento em virtude de raça, credo enacionalidade; 
 
III - Comercializar e/ou permitir a prestação de serviço ou produtos que pelas suas 
características, possam estimular frequência indesejável; 
 
IV - Locar, sublocar, permitir e/ou ceder áreas compreendidas na concessão, para exploração 
de qualquer ramo deatividade. 

 

14. DO PAGAMENTO: 
 
14.1. O pagamento da importância relativa à contratação para organização e produção de 
shows e montagem de estruturas da área da Arena de Show do Parque, durante a realização 
da 26ª EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA, no período de 07 de Abril de 2022 a 10 de Abril 
de 2022, será pago após 20 (vinte) dias, em parcela única, contados do fechamento das 
contas e mediante Nota Fiscal, e compreenderá o valor proposto pelo vencedor do certame, 
mediante depósito na conta bancária fornecida pela LICITANTE, preferencialmente na CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL OU BANCO DO BRASIL. 
 

15. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002 e do Decreto nº 
3.555, de 2000, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

a) Não assinar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 
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g) Fizer declaração falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 

15.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa: 

1- De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de 
entrega ou de execução do serviço contratado, até o limite de 10% (Dez por cento) do valor 
estimado para a contratação da empresa; 
2- De até 10% (Dez por cento) sobre o valor global estimado para a contratação, no caso de 
descumprimento das disposições contidas no edital, ressalvado o disposto no item 1 (um) 
acima citado. 
c) Impedimento de licitar e de contratar com a Administração pública, pelo prazo de até cinco 
anos. 

15.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções 

15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

15.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

15.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

16. DISPOSIÇÕESFINAIS 
 
16.1. A Administração do Município reserva-se no direito de anular ou revogar a presente 
licitação, antes da assinatura do contrato ou expedição do pedido, sem que caiba reclamação 
ou pedido de indenização pelaproponente. 
 
16.2. O licitante adjudicado do objeto do presente edital, assinará contrato com a Fexponace 
nos termos da minuta integrante do presente processo, no prazo de até 5 dias, quando a partir 
de então deverá, também em 5 dias, tomar posse do imóvel e iniciar suas atividades. 

 
16.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Ituporanga, para dirimir todas as questões desta 
Concorrência, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma 
do Código Civil. 

 
16.4. O objeto do presente certame correrá a conta de dotações do orçamento do exercício e 
terá a seguinte classificação orçamentária:  
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DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: 
 

Dotação Utilizada 
Código Dotação Descrição 

 

Dotação Utilizada 
12 FEXPONACE 

1 FEXPONACE 

2043 Realização da Festa Nacional da Cebola 

3339039990000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor. 

 
 
16.5. Fazem parte deste Edital os seguintes Anexos: 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E MODELO DE PROPOSTA  
ANEXO II –RELAÇÃO DE ARTISTAS/GENEROS MUSICAIS 
ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 
ANEXO IV - DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO  
ANEXO V – FOLHA PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 
ANEXO VI – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DO PARQUE DA CEBOLA 
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 

Ituporanga, 22 de dezembro de 2021. 
 
 
 

PAULO ROBERTO RIBEIRO 
Diretor Presidente da Fexponace 
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TERMO DE REFERÊNCIA E MODELO DE PROPOSTA 
 
 

1. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE 
SHOWS E MONTAGEM DE ESTRUTURAS, COM OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO DE 
ESPAÇO PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA ÁREA DA ARENA DE 
SHOWS, PARTE DO PARQUE NACIONAL DA CEBOLA, SITUADO NA LOCALIDADE DO 
CERRO NEGRO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 26ª EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA, 
A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA DO ANEXO I do presente edital. 
 
 
2. PROPOSTACOMERCIAL 
 
2.1. Apresentamos nossa proposta para o objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE SHOWS E MONTAGEM DE 
ESTRUTURAS, COM OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA 
REALIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA ÁREA DA ARENA DE SHOWS, PARTE DO PARQUE 
NACIONAL DA CEBOLA, SITUADO NA LOCALIDADE DO CERRO NEGRO DURANTE A 
REALIZAÇÃO DA 26ª EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA, A SER REALIZADA NO 
PERÍODO DE 07 A 10 DE ABRIL DO ANO DE 2022, por conta e risco da licitante, em 
conformidade com o estabelecido no Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº10/2021, acatando 
todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 
 
2.1.1. Item do Objeto: 
Item Qtd Unid. Produto Vlr ref.Unit. 

Máximo R$ 
Vlr Total 

Máximo R$ 
1 1 Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E 

PRODUÇÃO DE SHOWS E MONTAGEM DE 
ESTRUTURAS, COM OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO 
DE ESPAÇO PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO E 
EXPLORAÇÃO DA ÁREA DA ARENA DE SHOWS, PARTE 
DO PARQUE NACIONAL DA CEBOLA, SITUADO NA 
LOCALIDADE DO CERRO NEGRO DURANTE A 
REALIZAÇÃO DA 26ª EXPOFEIRA NACIONAL DA 
CEBOLA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 10 
DE ABRIL DO ANO DE 2022. O licitante deverá 
apresentar obrigatoriamente em sua proposta dentre as 
opções de artistas e gêneros musicais listados no 
ANEXO II, o mínimo de 03 shows nacionais do gênero 
sertanejo e 01 show nacional de gênero Eletrônico, axé 
ou forró, para apresentação conforme a seguinte 
programação: 

a) dia 08 de Abril de 2022: 01 (um) show sertanejo com o 
artista...................................................................................... 
e 01 (um) show eletrônico ou forró ou axé com o artista 
................................................................................................; 

b) dia 09 de Abril de 2022: 01(um) show sertanejo com o 
artista......................................................................................; 

c) dia 10 de Abril de 2022: 01(um) show sertanejo com o 
artista ....................................................................................; 

d) As apresentações deverão ser realizadas em horários 
estabelecidos pela comissão central organizadora e 

R$ 97.082,00 R$ 97.082,00 
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deverão ter duração mínima de 01h30min. 

e) Além dos shows nacionais a empresa contratada 
deverá realizar um show Regional nativista no dia 07 de 
abril de 2022. 

f) Será de responsabilidade da empresa todos os custos 
relacionados com os artistas e suas respectivas equipes 
como: Cachê artístico, transporte aéreo e terrestre 
(inclusive custos com jatos particulares caso haja), 
alimentação, exigências de camarim, hospedagens, 
produção de palco, produção de camarim, segurança 
particular do artista e sua equipe. 

 
 TOTAL GERAL R$ 97.082,00

 
2.1.2. Declarações: 

a) Declaramos que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação 
do(s) preço(s) do(s) serviço(s) licitado(s); 

b) Declaramos que aceitamos as condições impostas pelo edital e que nos submetemos ao 
disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

c) Declaramos que cumprimos plenamente as condições estabelecidas para efeito de 
habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4. Da Lei 10.520/02 (Anexo IV) 

d) Nos comprometemos caso vencedora do certame, apresentar na assinatura do contrato, 
carta de exclusividade ou declaração assinada pelo representante legal do(s) escritório(s) 
oficial(is) dos artistas ofertados na proposta em nome da nossa empresa, atestando a 
disponibilidade para o evento nos respectivos dias de apresentação dos artistas/grupos 
musicais a nível nacional, sob pena de sermos desclassificados caso não seja apresentado no 
prazo estabelecido. 

e) Declaramos possuir pessoal técnico adequado e disponível para a execução do objeto da 
licitação acima referenciada, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 

 
2.1.3. Os dados da nossa empresasão: 
a) RazãoSocial:  
b) CNPJnº: Insc. Estadual nº:  
c) Endereço:  
Cidade: Estado: CEP:  
d) Fone/Fax: E-mail:  
 
2.1.4. Banco Agêncianº: Contanº:  
 
2.2. Deacordocomalegislaçãoemvigor,eu, ·, 
CPF/MFnº_________, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações 
constantes desta Proposta dePreços. 
 

2.3. - VALIDADE DAPROPOSTACOMERCIAL:___(não inferior a 60 (sessenta)dias). 
 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outras 
quaisquer que incidam sobre a contratação. 
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DATA: 
 
NOME E ASSINATURA DO 
REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA 
 
Observação: O CONTRATANTE pagará aCONTRATADA, pelo objeto licitado para a 
contratação de organização e produção de shows e montagem de estruturas, com outorga de 
permissão de uso de espaço público para realização e exploração da área da ARENA DE 
SHOWS, parte do Parque Nacional da Cebola, situado na localidade do Cerro Negro durante a 
realização a 26ª EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA, a ser realizada no período de 08 a 10 
de ABRIL DE 2022, o valor de R$ xxxxxxxxx (xxxxxxx), até 20 (vinte) dias após o fechamento 
de contas, mediante nota fiscal e depósito na conta bancária: banco 
.........agência..................... conta corrente n....................................... 
 
 
3. TERMO DEREFERÊNCIA OBJETO: 
 
3.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE SHOWS 
E MONTAGEM DE ESTRUTURAS, COM OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO 
PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA ÁREA DA ARENA DE SHOWS, 
PARTE DO PARQUE NACIONAL DA CEBOLA, SITUADO NA LOCALIDADE DO CERRO 
NEGRO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 26ª EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA, A SER 
REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE ABRIL DO ANO DE 2022, por conta e risco da 
CONTRATADA com autorização de direito de exploração, com o uso de bens públicos a ela 
afeitos. 
 
 
4. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 
4.1. A festa surgiu diante da necessidade de se divulgar o produto cebola e mostrar a sua 
qualidade em nível nacional procurando fomentar a sua comercialização. A primeira Festa da 
Cebola em Ituporanga ocorreu em 1981 com o nome de EXPOCACE (Exposição Catarinense 
de Cebola) e foi realizada nas dependências da Igreja Matriz Santo Estevão.  
A realização da segunda, terceira e quarta EXPOCACE ocorreram no Pavilhão de Eventos de 
propriedade do Município, denominado João Carlos Thiesen, no Centro de Ituporanga. 
No ano de 1984, por meio de Ato Oficial do Ministério da Agricultura e Abastecimento, a 
EXPOCACE foi elevada para EXPONACE (Exposição Nacional da Cebola), sendo que a sua 
primeira edição ocorreu no período de 14 a 17 de fevereiro de 1985.  
Para a realização deste evento foi construído o Parque Nacional da Cebola, na localidade de 
Cerro Negro, neste Município, que conta hoje com uma área de terras de 260.000 m² e uma 
área construída de 15.000 m². 
As festas sucedem desde 1986, procurando sempre buscar novas 
alternativas tecnologias para a produção de cebola, além de continuar divulgando a qualidade 
do nosso produto no país e no MERCOSUL. 
Durante as realizações das festas, são promovidos multieventos com características culturais, 
técnicas e de recreação, que proporcionam integração dos municípios da região do Alto Vale 
do Itajaí, com uma população estimada de 300.000 habitantes, além de atrair grande número 
de visitantes de todo o Brasil e países do MERCOSUL. 
No período de realização das festas, o evento, a cada edição, foi firmando-se como tradicional 
para passeios, realização de agronegócios e difusão de novas tecnologias no setor da 
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agropecuária. Com o objetivo de a cada nova edição oferecer uma  melhor infra estrutura e 
oportunizar aos expositores e patrocinadores a realização de excelentes negócios nos setores 
agropecuário, industrial, comercial, prestação de serviços e também no entretenimento, no 
próximo ano estaremos realizando a 26ª edição da EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA 
2022.  

4.2. A 26ª edição da EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA será realizada de 07 de Abril a 10 
de Abril de 2022, no Município de ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina. 
O modelo de Contratação de empresa para a organização e produção de shows e montagem 
de estruturas com outorga de uso de exploração de espaço público denominado de Arena de 
Shows, justifica-se em virtude do investimento realizado pela administração nas últimas 
edições e à perspectiva de sucesso do evento quando promovido e organizado pela iniciativa 
privada, que possui maior conhecimento específico, maior disponibilidade e flexibilidade para 
encontrar e ajustar as melhores condições de parcerias para realização do evento.  
Tal situação fica evidenciada quando efetuado o levantamento dos custos e riscos que 
envolvem a contratação de shows com artistas nacionais de renome, senão vejamos: 
- Custo aproximado de shows nacionais nos dias 08, 09 e 10 de Abril conforme orçamentos 
junto a empresas do ramo podem chegar a R$ 1.400.000,00; 
- Custo com aluguel de geradores para suporte de energia ao show: R$ 38.000,00 
- Custo com aluguel de sonorização e iluminação de grande porte, grades e barricadas de 
frente de palco, leds: R$ 164.500,00. 
- Custo com sonorização de pequeno porte: R$ 36.000,00. 
-Custo com decoração de camarins: 18.000,00. 
- Custo com sistemas, funcionários, pulseiras para controle da bilheteria: R$ 54.000,00. 
- Custo com contratação de serviços de segurança estimado em 2.560 horas R$ 86.582,00. 
- Custo estimado com ECAD R$ 100.000,00; 
-Somando todos os itens previstos chegamos a um montante de aproximadamente R$ 
1.897.082,00 de custo da parte artística da Festa que poderá ser ainda superior em função da 
forte variação de preços nesse mercado, além de custos emergenciais que normalmente 
surgem durante eventos desse porte. 
 
4.3. As previsões de faturamento estimadas nas edições passadas atualizadas pelo IPCA são 
as seguintes: 
- Camarotes, ingressos e passaportes, pulseiras avulsas R$ 1.634.000,00. 
- Estimativa de lucro com venda de bebidas nos camarotes R$ 166.000,00  
Total de receitas estimadas R$ 1.800.000,00 
 
4.4. Diante de todo o exposto a administração entendeu que o poder público não poderia arcar 
com os riscos e custos da parte artística do evento em razão da proporção que tomou e pela 
experiência adquirida nas últimas edições. 
4.4.1. Dessa forma, a permissão de uso do espaço público denominado bilheterias e bar dos 
Camarotes, com empresa com experiência no mercado e regras claras e transparentes, aliado 
a possibilidade de participação na renda a partir do ponto de equilíbrio dos custos através de 
pregão presencial atenderia os princípios do Interesse Público, a economicidade, a legalidade 
e da eficiência dentre outros. 
 
4.5. Planilhas estimativas receitas e despesas 
26ª Expofeira Nacional da Cebola 
 
 
 
 

 
RECEITAS 
Venda estimada de Ingressos, 
passaportes, pulseiras avulsas, 
camarotes . 

R$1.634.000,00 

Estimativa de lucro com 
venda de bebidas nos setores 
CAMAROTES 
 

R$ 166.000,00 

  
R$ 1.800.000,00 

 
DESPESAS 
Shows Nacionais R$ 1.400.000,00 
ECAD R$ 100.000,00 

Decoração Camarins R$18.000,00 
Custo com sistemas, 
funcionários, pulseiras 
para controle da bilheteria 

R$54.000,00 

Custo com contratação de 
serviços de segurança 

R$86.582,00 
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5. DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá apresentar obrigatoriamente em sua proposta dentre as opções de 
artistas e gêneros musicais listados no ANEXO II, o mínimo de 03 shows nacionais do gênero 
sertanejo e 01 show nacional de gênero Eletrônico, axé ou forró, para apresentação conforme 
a seguinte programação: 

a) dia 08 de Abril de 2022: 01(um) show sertanejo e 01(um) show eletrônico ou forró ou axé; 

b) dia 09 de Abril de 2022: 01(um) show sertanejo; 

c) dia 10 de Abril de 2022: 01(um) show sertanejo. 

5.2. As apresentações deverão ser realizadas em horários estabelecidos pela Comissão 
Central Organizadora e deverão ter duração mínima de 01h30min. 
5.3. Além dos shows nacionais a empresa contratada deverá realizar um show Regional 
nativista no dia 07 de abril de 2022. 
5.4. Será de responsabilidade da empresa todos os custos relacionados com os artistas e 
suas respectivas equipes como: Cachê artístico, transporte aéreo e terrestre (inclusive custos 
com jatos particulares caso haja), alimentação, exigências de camarim, hospedagens, 
produção de palco, produção de camarim, segurança particular do artista e sua equipe. 
 
 
6. DO PLANO ESTRATÉGICO 

6.1. O licitante deve apresentar Plano Estratégico para a 26ª EXPOFEIRA NACIONAL DA 
CEBOLA 2022, no que tange a área denominada de Arena de Shows, dispondo sobre 
Infraestrutura composto por: 

6.1.1. Memorial descritivo e detalhado da Infraestrutura do local denominado de 
ARENA DE SHOWS, com indicação de quantitativos para os seguintes itens: Palco Principal 
(obrigatório), Camarotes, Alas Vips e Backstage (facultativo, fica a critério da proponente 
explorar ou não esses espaços) e demais atividades inerentes ao espaço 
denominadodeArenadeShows,devidamenteassinadoporprofissionalcapacitadoe registrado na 
entidade profissional competente, o qual será submetido a aprovação da Comissão Central 
Organizadora – CCO. 

 
Resultado 

 
TOTAL DE RECEITAS 

R$1.800.000,00 

 
TOTAL DE DESPESAS 

R$ 1.897.082,00 

  
-R$ 97.082,00 
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7. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DOCONTRATO 
Assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteisapós ser convocado pelo Setor de 
Licitações e Contratos, tendo como condição para assinatura do mesmo em conformidade 
com o item5, a apresentação dos seguintes documentos: 
 
a) Memorial descritivo; 

b) Cronograma detalhado das atividades; 

c) Carta de Exclusividade ou Declaração assinada pelo representante legal do(s) 
escritório(s) oficial(is) dos artistas ofertados na proposta em nome da licitante, 
atestando a disponibilidade para o evento nos respectivos dias de apresentação dos 
artistas/grupos musicais a nível nacional. 
 
 
8. INCLUEM-SENAS OBRIGAÇÕES DOS SERVIÇOS 

8.1. Promover e organizar a 26ª EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA-2022 na área 
denominada ARENA DE SHOWS, realizando os investimentos necessários e obedecendo aos 
parâmetros definidos neste Edital, no presente TERMO DE REFERÊNCIA e na sua proposta, 
assumindo todos os riscos financeiros na contratação de SHOWS NACIONAIS PARA 
APRESENTAÇÃO NO PALCO PRINCIPAL. 

 
8.2. Apresentar na assinatura do Contrato: 

a) Memorial descritivo e detalhado da Infraestrutura do local denominado de ARENA DE 
SHOWS, com indicação de quantitativos para os seguintes itens: Palco Principal (obrigatório), 
Camarotes, Alas Vips e Backstage (facultativos), pontos de alimentação e demais atividades 
inerentes ao espaço denominado de Arena de Shows, devidamente assinado por profissional 
capacitado e registrado na entidade profissional competente – ART. 

 
8.3. A promoção e organização do evento na Arena de Shows envolvem dentre outros 
aspectos, os seguintes: 
a) Obter e disponibilizar para a Comissão Central Organizadora – CCO, a licença e 
autorizações e licença de ECAD; 
b) Mobilizar profissionais experientes em realização de eventos, de forma a definir os 
preparativos para o evento, com ampla estrutura logística e de apoio; 

c) Preparar a Arena de Shows, incluindo a contratação, instalação, montagem dos 
equipamentos e toda a infraestrutura e logística para a execução e operacionalização do 
evento, com prazo mínimo de antecedência de 48 horas antes da abertura oficial da feira; 
d) Preparar e montar pontos de comercialização de bebidas na área de CAMAROTES para 
atender o público; 
e) É permitido ao Contratado dentro da Arena de shows a exploração publicitária do espaço 
e comercialização de bebidas na área de CAMAROTES, bem como deverá o Contratado 
disponibilizar a municipalidade a exploração de mídia e divulgação dos patrocinadores oficiais 
da 26ª EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA 2022 nos telões instalados, de forma gratuita, na 
mesma proporção de tempo dos demais interessados; 
f) Permitir que o Município utilize o Palco Principal da Arena de Shows com toda a 
infraestrutura, de forma gratuita, quando necessário e a comercialização de bebidas 
ealimentação na área denominada ARENA DE SHOWS excetuando-se as áreas de 
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CAMAROTES; 
g) Disponibilizar espaço adequado aos PNE’s para melhor visualização dos shows na Arena 
de Shows. 
 
 
9. DA ESTRUTURA MÍNIMA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NA ARENA DESHOWS 

9.1. A Contratada, no que se refere a estrutura deverá: 

a) Responsabilizar-se pela produção artística de todos os shows, incluindo todas as 
despesas com transporte aéreo e terrestre, excesso de bagagem, alimentação, equipe técnica, 
abastecimento dos camarins,etc; 
b) Disponibilizar venda de ingressose passaportes antecipados; 
c) Disponibilizar de equipe de bilheteria e porteiros para venda e recebimento dos ingressos 
e passaportes; 
d) Dispor de transporte e guarda dos valores arrecadados com a venda de ingressos nas 
bilheterias durante o período de 07 de Abril a 10 de Abril de2022; 
e) Montar e explorar, sendo seu interesse, os camarotes já existentes no local, alas VIP’S 
FRONT STAGE (limitado a 700m2), incluindo o fornecimento de bebidas e espaçopublicitário; 
f) Fornecer um total de 2000 acessos ao parque de exposições para expositores e 
prestadores de serviços durante os dias 8, 9 e 10 de abril através de credenciais ou sistema 
equivalente a ser definido em conjunto com a CCO; 
g) Fornecer e equipar os camarins dos artistas nos dias 07, 08, 09 e 10 de abril de 2022. 

h) Comercializar as bebidas restritas as áreas de CAMAROTES; 

i) A comercialização das bebidas no espaço denominado CAMAROTES deverá ser por 
pessoas uniformizadas e credenciadas junto a Comissão Central Organizadora – CCO; 

j) Disponibilizar 06(seis) unidades de CAMAROTES no primeiro ou segundo andar para a 
Contratante; 

k) Providenciar e apresentar ART – Anotações de Responsabilidade Técnica, referente às 
montagens de palco e demais estruturas; 

l) Disponibilizar toda infraestrutura (lonas, iluminação, sonorização e demais equipamentos 
que se fizerem necessárias) para ALA VIP, CAMAROTES E BACKSTAGE, com a devidaART; 

m) Disponibilizar e contratar as suas custas toda a estrutura do PALCO, SOM E LUZ (grades, 
barricadas, camarim, iluminação, telões, e demais que se fizeram necessárias conforme o 
rider técnico do artista), com a devida ART; 

n) Fornecimento de Geradores; (Compatível com os equipamentos a serem instalados no 
Palco). 
 
9.2. A Contratada, no que se refere aosingressos: 

a) Fornecer equipamentos para emissão de ingressos e passaportes eletrônicos nos pontos 
de venda com código de barras, com logomarcas e informações personalizadas; 

b) Contratar sistema eletrônico para venda de ingressos e passaportes e disponibilizar e 
fornecer sistema para geração de relatórios diários para a Comissão Central Organizadora, da 
venda dos ingressos em tempo real; 

c) Confeccionar ingressos e passaportes, utilizando tecnologia à prova de clonagem, 
falsificação e numerados sequencialmente. 
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10. DA COMERCIALIZAÇÃO DOS INGRESSOS, BEBIDA E ALIMENTAÇÃO 

10.1. A proponente vencedora compromete-se a disponibilizar o primeiro lote de no mínimo 
1.000 ingressos de passaporte para todos os dias do evento ao valor pré-estabelecido de R$ 
100,00(cem reais), devendo disponibilizar a todos os cidadãos Ituporanguenses e agricultores 
não elegíveis ao direito de meio ingresso previsto na lei n. 12.933/2013, um desconto de 30% 
(trinta por cento) no valor desses passaportes, que deverão ser comercializados 
exclusivamente na sede da FEXPONACE. 
10.1.1. Nos dias 08, 09 e 10 de abril, a Licitante vencedora deverá disponibilizar 
ingressos no valor de R$ 20,00 (para acesso até às 14H para os dias 08 e 09 e acesso 
até às 12h para o dia 10 de abril), devendo estender a todo cidadão do Alto Vale do Itajaí 
o desconto de meio ingresso previsto na lei 12933/2013. 
 
10.2. A empresa deverá manter as vendas dos ingressos e passaportes por sistema on-line 
(incluindo o pagamento das taxas) em no mínimo 05(cinco) pontos de venda física na cidade 
de ITUPORANGA, SC. 
 
10.3. A licitante deverá dar livre acesso a Comissão Central a área Vip e Bakstage,desde 
que, apresente-se com a devidacredencial. 

 
10.4. A empresa irá disponibilizar e gerenciar toda a venda de ingressos, passaporte e 
CAMAROTES, antecipados e no local, bem como arcar com todas as despesas de 
equipamentos, material e equipe de bilheteria e portaria. 

 
10.5. A empresa deverá disponibilizar um acesso para que a Administração e CCO 
acompanhem a venda dos ingressos, passaportes, CAMAROTES,bebidas e alimentação em 
tempo real e comprovar posteriormente aos shows, o quantitativo e valores dos vendidos. 

 
10.6. A empresa poderá comercializar bebidas e alimentação nos camarotes, porém os 
valores deverão ser aceitos pela Comissão Central Organizadora. 
 
 
11. DOS SERVIÇOS 

11.1. Segurança – Contratação de empresa prestadora de Serviços de Segurança, 
devidamente habilitada de acordo com legislação vigente, com segurança desarmado com 
detector de metal e rádio comunicador na Arena de Shows. Com total de 1.200 horas/homem 
para atuação entre os dias 07 a 10 de abril de 2021. O cronograma deverá ser definido 
posteriormente junto àCCO. 

11.2. Brigadistas — Contratação de empresa prestadora de serviços de brigadistas, mínimo 
6 (seis) pelo período integral do evento da Arena de Shows. 

11.3. Limpeza da área dos Camarotes sendo todo o material utilizado/descartado, devendo 
ser destinado corretamente conforme Legislação vigente. 
 

12.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
12.1. São obrigações da Contratada: 

I - Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s), da Proposta 
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e do Contrato,decorrente; 

II - Assinar o Contrato em prazo não superior a 05 (cinco) dias a contar da data da 
convocação. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato dentro do 
prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 
penalidades legalmente estabelecidas; 

III - Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação 
do pessoal e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a 
execução dos serviços, inclusive dos artistas e respectiva equipe; 

IV - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente à Administração ou 
a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto contratual; 

V - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital; 

VI - Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 
prepostosousubordinados,artistascontratadoserespectivasequipes,e,ainda,por qualquer 
prejuízo que estes possam causar à Administração ou a terceiros, durante o atendimento do 
objeto; 

VII - Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na execução 
dos serviços, que possam comprometer a suaqualidade; 

VIII - Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos 
seus empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e 
trabalhistas resultante da execução dos serviços decorrentes desta licitação; 

IX - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Edital; 

X - Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das 
Leis do Trabalho e legislação pertinente; 

XI - Permitir que o Município utilize Palco Principal da Arena de Shows com toda a 
infraestrutura, caso entender necessário; 

XII - Divulgar os patrocinadores oficiais da 26ª EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA nos 
telões do palco principal, mesmo em dias de shows; 

XIII - Cumprir as obrigações firmadas no contrato; 

XIV -Pagar os tributos que incidirem sobre as atividades desenvolvidas; 

XV– Respeitar e acatar as normas baixadas pelaPrefeitura; 

XVI – Manter um serviço ininterrupto, apropriado, atualizado e compatível com o interesse 
público; 

XVII – Manter o objeto da contratação em perfeito estado de conservação, segurança, higiene, 
conforto, responsabilizando-se por qualquer dano que der causa ou em virtude da atividade 
desenvolvida; 
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XVIII – Respeitar as normas higiênicas estabelecidas por órgãos competentes, inclusive 
quanto ao plano de combate e prevenção a COVID19(EVENTO SEGURO) previsto nas 
normas expedidas pelo Estado, Município e União; 

XIX – Responder pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros em qualquer caso, 
durante a execução do objeto contratado, bem como custo para a reparação dos mesmos; 

XX – Observar os padrões básicos estabelecidos para o atendimento ao público, compatíveis 
com o local e ramo da atividade desenvolvida; 

XXI - Sistema de Sonorização e Iluminação: Contratação de empresa especializada em 
Sonorização e iluminação de acordo com as especificações técnicas constantes dos Riders 
Técnicos de cada artista para o período de 7 a 10 de Abril de 2022, bem como disponibilizar 
equipamento de sonorização e iluminação para os eventos realizados pela Organização do 
evento nos dias do evento, SEM CUSTO para a Organização. Os Riders Técnicos deverão ser 
cumpridos integralmente, sendo de inteira responsabilidade do licitante; 

XXII- Grades, barricadas e demais fechamentos necessários para a divisão de espaços 
exclusivos e de serviço; 

XXIII- Montagem de House Mix para os técnicos de som eluz; 

XXIV - Decorar, mobiliar e abastecer os camarins na Arena para atender as solicitações dos 
artistas, nos dias 07, 08, 09 e 10 de Abril de 2022, ficando sob inteira responsabilidade da 
licitante atender a eventuais solicitações não previstas em contrato; 

XXV - Contratação de empresa especializada para instalação de grupos geradores com 
capacidade para atender aos sistemas de sonorização, iluminação e projeção dos artistas 
contratados; 

XXVI – Disponibilizar 06(seis) unidades de CAMAROTES, no primeiro ou segundo piso para o 
CONTRATANTE; 

XXVII - O licitante deverá apresentar obrigatoriamente em sua proposta dentre as opções de 
artistas e gêneros musicais listados no ANEXO II, o mínimo de 03 shows nacionais do gênero 
sertanejo e 01 show nacional de gênero Eletrônico, axé ou forró, para apresentação conforme 
a seguinte programação: 

a) dia 08 de Abril de 2022: 01(um) show sertanejo e 01(um) show eletrônico ou forró ou axé; 

b) dia 09 de Abril de 2022: 01(um) show sertanejo; 

c) dia 10 de Abril de 2022: 01(um) show sertanejo. 

XXVIII - As apresentações deverão ser realizadas em horários estabelecidos pela comissão 
central organizadora e deverão ter duração mínima de 01h30min; 
 
XXIX - Além dos shows nacionais a empresa contratada deverá realizar um show Regional 
nativista no dia 07 de abril de 2022; 
 
XXX - Será de responsabilidade da empresa todos os custos relacionados com os artistas e 
suas respectivas equipes como: Cachê artístico, transporte aéreo e terrestre (inclusive custos 
com jatos particulares caso haja), alimentação, exigências de camarim, hospedagens, 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
FEXPONACE FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E 

EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS DE ITUPORANGA 

30 

 

 

produção de palco, produção de camarim, segurança particular do artista e sua equipe. 
 
12.1.1. Dos Serviços: 
 
I - Segurança – Contratação de empresa prestadora de Serviços de Segurança, devidamente 
habilitada de acordo com legislação vigente, com segurança desarmado com detector de 
metal e rádio comunicador na Área do Parque, com total de 2.560 horas/homem para atuação 
entre os dias 07 a 10 de abril de 2022 bem como sistema de monitoramento por Câmeras na 
área da bilheteria. O cronograma deverá ser definido posteriormente junto à CCO; 
 
II - Brigadistas — Contratação de empresa prestadora de serviços de brigadistas, mínimo 6 
(seis) pelo período integral do evento da Arena de Shows; 
 
III - Limpeza da área dos Camarotes sendo que todo o material utilizado/descartado deverá 
ser destinado corretamente conforme Legislação vigente. 
 
12.1.2. Outras despesas de produção 
 
I - Direitos Autorais – Será de responsabilidade da licitante o pagamento da taxa de 
direitos autorais – ECAD, para os shows da Arena junto ao Escritório de Arrecadação; 

II - Produção Executiva – Será de responsabilidade da licitante a produção executiva dos 
shows com todas as despesas de transporte aéreo ou terrestre, hospedagem, alimentação ou 
diárias de alimentação, traslado local e outras despesas relativas às solicitações da produção 
dos artistas; 

III - Venda de Ingressos, passaportes e Camarotes antecipados e nos dias 08, 09 e 10 de 
Abril 2022, bem como a Administração Financeira: A licitante será responsável pela venda de 
passaportes e ingressos em toda a região do Alto Vale do Itajaí, com a disponibilização dos 
mesmos em pontos de venda físico e venda pela internet. A licitante também será responsável 
por toda administração e segurança financeira e transporte dos valores a que tem direito; 

IV  - Disponibilizar de equipe de bilheteria e porteiros para venda e recebimento dos 
ingressos, passaportes e camarotes; 

V – Dispor de transporte e guarda dos valores arrecadados com a venda de ingressos nas 
bilheterias durante o período de 08 de Abril a 10 de Abril de 2022; 

VI – Contratar sistema eletrônico para venda de ingressos e passaportes; 

VII - Fornecer equipamentos para emissão de ingressos e passaportes eletrônicos nos 
pontos de venda com código de barras, com logomarcas e informações personalizadas; 

VIII – Disponibilizar um acesso para que a Administração e CCO acompanhem a venda dos 
ingressos, camarotes e passaportes em tempo real e comprovar posteriormente aos shows, o 
quantitativo e valores arrecadados; 

IX – Confeccionar ingressos e passaportes, utilizando tecnologia à prova de clonagem, 
falsificação e numerados sequencialmente; 

X – Fornecer um total de 2000 (dois mil) acessos ao parque de exposições para expositores 
e prestadores de serviços durante os dias 8, 9 e 10 de abril através de credenciais ou sistema 
equivalente a ser definido em conjunto com a CCO; 

XI – Providenciar e apresentar ART – Anotações de Responsabilidade Técnica, referente às 
montagens de palco e demais estruturas; 
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XII – Disponibilizar toda infraestrutura (lonas, iluminação, sonorização e demais 
equipamentos que se fizerem necessárias) para ALA VIP, CAMAROTES e BACKSTAGE, com 
a devida ART; 

XIII – Disponibilizar e contratar as suas custas toda a estrutura do PALCO, SOM E LUZ 
(grades, barricadas, camarim, iluminação, telões, e demais que se fizerem necessárias 
conforme o rider técnico do artista), além de 02 (dois) PA para sonorização dos camarotes, 
todos com a devida ART; 

XIV  - Fornecimento de Geradores (compatível com os equipamentos a serem instalados no 
Palco). 

 
 
13. DIREITOS DALICITANTE 
 
13.1. A licitante terá direito a: 
 
I - 100% (CEM POR CENTO) da arrecadação com venda de bebida e alimentação da área 
dos Camarotes da arena de shows nos dias 8, 9 e 10 de Abril de 2022; 
II – 100% (CEM POR CENTO) da arrecadação com a venda de anúncios em Telões Internos; 

II - 100% (CEM POR CENTO) dos recursos arrecadados na bilheteria e venda de ingressos, 
passaportes e camarotes,lucro com a venda de bebidas e alimentação na área dos 
CAMAROTES, ATÉ O LIMITE DE R$ 1.800.000,00; apartir desse valor 50% (cinquenta por 
cento) de todas as receitasretro descritas apuradas deverão ser repassadas a FEXPONACE 
em até 20 dias após a prestação de contas que deverá acontecer até 30 dias após o término 
do evento. 

 
13.2. É vedado ao CONTRATADO: 
 
I - Transferir para terceiros a atividade objeto desta concessão, sem a prévia aprovação da 
Prefeitura Municipal; 
II - Fazer distinção no atendimento em virtude de raça, credo enacionalidade; 
III - Comercializar e/ou permitir a prestação de serviço ou produtos que pelas suas 
características, possam estimular frequênciaindesejável; 
IV - Locar, sublocar, permitir e/ou ceder áreas compreendidas na concessão, para exploração 
de qualquer ramo de atividade. 
 

14. DO PAGAMENTO: 
 
O pagamento da importância relativa à CONTRATAÇÃO com outorga de espaço público será 
devido após 20 (vinte) dias, contados a partir do fechamento de contas, mediante Nota Fiscal, 
e compreenderá o valor proposto pelo vencedor do certame, mediante depósito na conta 
bancária fornecida pela LICITANTE, preferencialmente na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OU 
BANCO DO BRASIL. 
 
 
15. RESPONSABILIDADES DA OUTORGANTE 

15.1. A Fundação FEXPONACE será responsável por: 

a)Providenciar todas as licenças e alvarás de funcionamento do evento; 
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b)Outorga de espaço determinado Arena de Shows durante os dias do evento; 

c)Fiscalizar todos os serviços contratados; 

d)Entregar a área da Arena de Show, livre e desimpedida para a realização do evento;  

e)Pagamento da energia elétrica; 

f)Providenciar equipes de apoio/supervisão referente a manutenção elétrica e hidráulica na 
infraestrutura do parque durante toda aFesta. 

 

16. IMAGEM DA ARENA SHOW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILHAS DE RECEITAS E DESPESAS 
 
 
 
 
 
17. CONTRAPARTIDA FINANCEIRA 

17.1. Pela Contratação para organização e produção de shows e montagem de estruturas da 
área da Arena de Shows, durante a realização da 26ª EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA, 
no período de 07 de Abril a 10 de Abril de 2022 com autorização de exploração nos termos 
descritos, além dos demais investimentos, a FEXPONACE pagará a quantia máxima de R$ 
97.082,00 (noventa e sete mil e oitenta e dois reais), a ser pago em parcela única, 20 (vinte) 
dias após o fechamento de contas, mediante nota fiscal. 

 
PAULO ROBERTO RIBEIRO 

Diretor Presidente da Fexponace 
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ANEXO II 

RELAÇÃO DE ARTISTAS 

 

NOME ARTISTA GÊNERO MUSICAL 

IVETE SANGALO AXÉ 

BRUNO E MARRONE SERTANEJO 

GUSTAVO LIMA SERTANEJO 

HENRIQUE E JULIANO SERTANEJO 

ZÉ NETO E CRISTIANO SERTANEJO 

MAIARA E MARAISA SERTANEJO 

SIMONE E SIMARIA SERTANEJO 

LUAN SANTANA SERTANEJO 

DIEGO E VITOR HUGO SERTANEJO 

WESLEY SAFADÃO FORRÓ 

BARÕES DA PISADINHA FORRÓ 

JORGE E MATEUS SERTANEJO 

VINTAGE CULTURE ELETRÔNICO 

ALOK ELETRÔNICO 
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ANEXO III 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2021 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO 
E PRODUÇÃO DE SHOWS E MONTAGEM DE ESTRUTURAS, COM OUTORGA DE 
PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO DA ÁREA DA ARENA DE SHOWS, 
DURANTE A 26ª EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA DE USO Nº: xxxxx/2022. 

Pelo presente instrumento, de um lado, a FEXPONACE FUNDAÇÃO PROMOTORA DE 
EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS EESPORTIVOS DE 
ITUPORANGA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
08.402.983/0001-02, através de seu Diretor Presidente o Sr. PAULO ROBERTO 
RIBEIRO, inscrito no CPF sob o nº 008.127.529-37, nomeado pela Portaria nº 002 
de 04 de janeiro de 2021,doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE,     e,     
de     outro, (a empresa)  , comsede na __________, ___,Bairro , , 
inscrita no CNPJ sob nº  ,  neste  ato  representada pelo(a) seu(ua)  , Sr(a)  
______ ,portador(a)   da   Cédula   de   IdentidadeRG nº ______ einscrito(a)   no   CPF sob 
nº , doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas 
abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o 
processo de licitação modalidade Concorrência Pública nº .................., e que se regerá pela 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, atendidas as cláusulas a seguirenunciadas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 
 
1.1. A origem do presente contrato se fundamenta na adjudicação que foi feita à 
CONTRATADA na licitação, na modalidade Pregão Presencialnº 10/2021com a finalidade 
dacontratação de empresa para organização e produção de shows e montagem de estruturas, 
com outorga de permissão de uso de espaço público da área da Arena de Shows, durante a 
realização da 26ª EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA, no período de 07 de Abril a 10 de 
Abril de 2022, mediantecontratoadministrativo do espaço físico edificado, conforme descrição 
abaixo: 
1.1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE SHOWS E 
MONTAGEM DE ESTRUTURAS, COM OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO 
PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA ÁREA DA ARENA DE SHOWS, 
PARTE DO PARQUE NACIONAL DA CEBOLA, SITUADO NA LOCALIDADE DO CERRO 
NEGRO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 26ª EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA, A SER 
REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE ABRIL DO ANO DE 2022. 
 
1.1.2. A CONTRATADA deverá apresentar obrigatoriamente em sua proposta dentre as 
opções de artistas e gêneros musicais listados no ANEXO II, o mínimo de 03 shows nacionais 
do gênero sertanejo e 01 show nacional de gênero Eletrônico, axé ou forró, para apresentação 
conforme a seguinte programação: 
a) Dia 08 de Abril de 2022: 01(um) show sertanejo com o 
artista/grupo.............................................................e 01(um) show eletrônico ou forró ou axé 
com o artista/grupo........................................................................................................; 

b) Dia 09 de Abril de 2022: 01(um) show sertanejo com o 
Artista/grupo..........................................................................................................................; 
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c) Dia 10 de Abril de 2022: 01(um) show sertanejo, com 
Artista/grupo.......................................................................................................................... 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Prazo de vigência, Entrega e Reversão. 
 
2.1. A vigência da concessão será durante a realização da 26ª Expofeira Nacional da Cebola, 
podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que seja acordado entre as partes 
através de declaração por escrito com antecedência do término do contrato. 
 
2.2. Serão revertidos a Fexponace os bens concedidos previstos na clausula primeira, quando: 
 
 Não utilizados em suasfinalidades; 

 Não cumpridos os prazosestipulados; 

 Paralisação dasatividades; 

 Não efetuar a manutenção dos bens recebidos em concessão de forma a manter a sua 
conservação e preservação. 
 
2.2. A vigência do presente Contrato será até 31/05/2022, onde a prestação de contas da festa 
deverá estar pronta e o pagamento final será realizado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Valor Contratual e Forma de Reajuste 
 
3.1.O CONTRATANTE pagará aCONTRATADA, pelo objeto deste Contrato para a 
contratação de organização e produção de shows e montagem de estruturas, com outorga de 
permissão de uso de espaço público para realização e exploração da área da ARENA DE 
SHOWS, parte do Parque Nacional da Cebola, situado na localidade do Cerro Negro durante a 
realização a 26ª EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA, a ser realizada no período de 07 a 10 
de ABRIL DE 2022, o valor de R$ xxxxxxxxx (xxxxxxx), até 20 (vinte) dias após o 
fechamento de contas, mediante nota fiscal e depósito na conta bancária 
banco.........agência.....................conta corrente n.......................... 
 
3.2. O presente Contrato não sofrerá reajuste. 

 
CLÁUSULA QUARTA - Direitos da Contratada 
 
4.1. A licitante terá direito a: 
 
I - 100% (CEM POR CENTO) da arrecadação com venda de bebida e alimentação dos 
Camarotes da arena de shows nos dias 8, 9 e 10 de Abril de 2022; 
II – 100% (CEM POR CENTO) da arrecadação com a venda de anúncios em Telões Internos 
da Arena; 
III - 100% (CEM POR CENTO) dos recursos arrecadados na bilheteria com a venda de 
ingressos, passaporte e camarotes, lucro com a venda de bebidas e alimentação na área dos 
CAMAROTES, ATÉ O LIMITE DE R$ 1.800.000,00; a partir desse valor 50% (cinquenta por 
cento) de todas as receitas retro descritas apuradas deverão ser repassadas a FEXPONACE 
em até 20 dias após o fechamento de contas que deverá acontecer até 30 dias após o término 
do evento. 
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4.2. É vedado a CONTRATADA: 
 
I - Transferir para terceiros a atividade objeto desta concessão, sem a prévia aprovação da 
Prefeitura Municipal; 
II - Fazer distinção no atendimento em virtude de raça, credo e nacionalidade; 
III- Comercializar e/ou permitir a prestação de serviço ou produtos que pelas suas 
características, possam estimular frequênciaindesejável; 
IV - Locar, sublocar, permitir e/ou ceder áreas compreendidas na concessão, para exploração 
de qualquer ramo de atividade. 

 

CLÁUSULA QUINTA - Das Obrigações das Partes 
 
5.1.Cabe àContratante: 
 
I - Fiscalizar o exato cumprimento dos encargos da Contratada; 

II - Efetuar, através do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, inspeções, 
vistorias e auditorias, a fim de averiguar se a cessionária está cumprindo as obrigações do 
edital de licitação e do presente contrato de concessão do direito real de uso; 

III - Pagar o valor relativo à contratação. 

 
5.2. Cabe aContratada: 
 
I - Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s), da Proposta 
e do Contrato,decorrente; 

II - Assinar o Contrato em prazo não superior a 05 (cinco) dias a contar da data da 
convocação. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato dentro do 
prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 
penalidades legalmente estabelecidas; 

III - Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação 
do pessoal e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a 
execução dos serviços, inclusive dos artistas e respectiva equipe; 

IV - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente à Administração ou 
a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto contratual; 

V - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital; 

VI - Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 
prepostosousubordinados,artistascontratadoserespectivasequipes,e,ainda,por qualquer 
prejuízo que estes possam causar à Administração ou a terceiros, durante o atendimento do 
objeto; 

VII - Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na execução 
dos serviços, que possam comprometer a suaqualidade; 

VIII - Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos 
seus empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e 
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trabalhistas resultante da execução dos serviços decorrentes desta licitação; 

IX - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Edital; 

X - Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das 
Leis do Trabalho e legislação pertinente; 

XI - Permitir que o Município utilize Palco Principal da Arena de Shows com toda a 
infraestrutura, caso entender necessário; 

XII - Divulgar os patrocinadores oficiais da 26ª EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA nos 
telões do palco principal, mesmo em dias de shows; 

XIII - Cumprir as obrigações firmadas no contrato; 

XIV -Pagar os tributos que incidirem sobre as atividades desenvolvidas; 

XV– Respeitar e acatar as normas baixadas pelaPrefeitura; 

XVI – Manter um serviço ininterrupto, apropriado, atualizado e compatível com o interesse 
público; 

XVII – Manter o objeto da contratação em perfeito estado de conservação, segurança, higiene, 
conforto, responsabilizando-se por qualquer dano que der causa ou em virtude da atividade 
desenvolvida; 

XVIII – Respeitar as normas higiênicas estabelecidas por órgãos competentes, inclusive 
quanto ao plano de combate e prevenção a COVID19(EVENTO SEGURO) previsto nas 
normas expedidas pelo Estado, Município e União; 

XIX – Responder pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros em qualquer caso, 
durante a execução do objeto contratado, bem como custo para a reparação dos mesmos; 

XX – Observar os padrões básicos estabelecidos para o atendimento ao público, compatíveis 
com o local e ramo da atividade desenvolvida; 

XXI - Sistema de Sonorização e Iluminação: Contratação de empresa especializada em 
Sonorização e iluminação de acordo com as especificações técnicas constantes dos Riders 
Técnicos de cada artista para o período de 7 a 10 de Abril de 2022, bem como disponibilizar 
equipamento de sonorização e iluminação para os eventos realizados pela Organização do 
evento nos dias do evento, SEM CUSTO para a Organização. Os Riders Técnicos deverão ser 
cumpridos integralmente, sendo de inteira responsabilidade do licitante; 

XXII- Grades, barricadas e demais fechamentos necessários para a divisão de espaços 
exclusivos e de serviço; 

XXIII- Montagem de House Mix para os técnicos de som eluz; 

XXIV - Decorar, mobiliar e abastecer os camarins na Arena para atender as solicitações dos 
artistas, nos dias 07, 08, 09 e 10 de Abril de 2022, ficando sob inteira responsabilidade da 
licitante atender a eventuais solicitações não previstas em contrato; 

XXV - Contratação de empresa especializada para instalação de grupos geradores com 
capacidade para atender aos sistemas de sonorização, iluminação e projeção dos artistas 
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contratados; 

XXVI – Disponibilizar 06(seis) unidades de CAMAROTES, no primeiro ou segundo piso para o 
CONTRATANTE; 

XXVII - O licitante deverá apresentar obrigatoriamente em sua proposta dentre as opções de 
artistas e gêneros musicais listados no ANEXO II, o mínimo de 03 shows nacionais do gênero 
sertanejo e 01 show nacional de gênero Eletrônico, axé ou forró, para apresentação conforme 
a seguinte programação: 

a) dia 08 de Abril de 2022: 01(um) show sertanejo e 01(um) show eletrônico ou forró ou axé; 

b) dia 09 de Abril de 2022: 01(um) show sertanejo; 

c) dia 10 de Abril de 2022: 01(um) show sertanejo. 

XXVIII - As apresentações deverão ser realizadas em horários estabelecidos pela comissão 
central organizadora e deverão ter duração mínima de 01h30min; 
 
XXIX - Além dos shows nacionais a empresa contratada deverá realizar um show Regional 
nativista no dia 07 de abril de 2022; 
 
XXX - Será de responsabilidade da empresa todos os custos relacionados com os artistas e 
suas respectivas equipes como: Cachê artístico, transporte aéreo e terrestre (inclusive custos 
com jatos particulares caso haja), alimentação, exigências de camarim, hospedagens, 
produção de palco, produção de camarim, segurança particular do artista e sua equipe. 
 
5.2.1. Dos Serviços: 
 
I - Segurança – Contratação de empresa prestadora de Serviços de Segurança, devidamente 
habilitada de acordo com legislação vigente, com segurança desarmado com detector de 
metal e rádio comunicador na Área do Parque, com total de 2.560 horas/homem para atuação 
entre os dias 07 a 10 de abril de 2022 bem como sistema de monitoramento por Câmeras na 
área da bilheteria. O cronograma deverá ser definido posteriormente junto à CCO; 
 
II - Brigadistas — Contratação de empresa prestadora de serviços de brigadistas, mínimo 6 
(seis) pelo período integral do evento da Arena de Shows; 
 
III - Limpeza da área dos Camarotes sendo que todo o material utilizado/descartado deverá 
ser destinado corretamente conforme Legislação vigente. 
 
5.2.2. Outras despesas de produção 
 
I - Direitos Autorais – Será de responsabilidade da licitante o pagamento da taxa de direitos 
autorais – ECAD, para os shows da Arena junto ao Escritório de Arrecadação; 

II - Produção Executiva – Será de responsabilidade da licitante a produção executiva dos 
shows com todas as despesas de transporte aéreo ou terrestre, hospedagem, alimentação ou 
diárias de alimentação, traslado local e outras despesas relativas às solicitações da produção 
dos artistas; 

III - Venda de Ingressos, passaportes e Camarotes antecipados e nos dias 08, 09 e 10 de 
Abril 2022, bem como a Administração Financeira: A licitante será responsável pela venda de 
passaportes e ingressos em toda a região do Alto Vale do Itajaí, com a disponibilização dos 
mesmos em pontos de venda físico e venda pela internet. A licitante também será responsável 
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por toda administração e segurança financeira e transporte dos valores a que tem direito; 

IV - Disponibilizar de equipe de bilheteria e porteiros para venda e recebimento dos ingressos, 
passaportes e camarotes; 

V – Dispor de transporte e guarda dos valores arrecadados com a venda de ingressos nas 
bilheterias durante o período de 08 de Abril a 10 de Abril de 2022; 

VI – Contratar sistema eletrônico para venda de ingressos e passaportes; 

VII - Fornecer equipamentos para emissão de ingressos e passaportes eletrônicos nos pontos 
de venda com código de barras, com logomarcas e informações personalizadas; 

VIII – Disponibilizar um acesso para que a Administração e CCO acompanhem a venda dos 
ingressos, camarotes e passaportes em tempo real e comprovar posteriormente aos shows, o 
quantitativo e valores arrecadados; 

IX – Confeccionar ingressos e passaportes, utilizando tecnologia à prova de clonagem, 
falsificação e numerados sequencialmente; 

X – Fornecer um total de 2000 (dois mil) acessos ao parque de exposições para expositores e 
prestadores de serviços durante os dias 8, 9 e 10 de abril através de credenciais ou sistema 
equivalente a ser definido em conjunto com a CCO; 

XI – Providenciar e apresentar ART – Anotações de Responsabilidade Técnica, referente às 
montagens de palco e demais estruturas; 

XII – Disponibilizar toda infraestrutura (lonas, iluminação, sonorização e demais equipamentos 
que se fizerem necessárias) para ALA VIP, CAMAROTES e BACKSTAGE, com a devida ART; 

XIII – Disponibilizar e contratar as suas custas toda a estrutura do PALCO, SOM E LUZ 
(grades, barricadas, camarim, iluminação, telões, e demais que se fizerem necessárias 
conforme o rider técnico do artista), além de 02 (dois) PA para sonorização dos camarotes, 
todos com a devida ART; 

XIV - Fornecimento de Geradores (compatível com os equipamentos a serem instalados no 
Palco). 
 
5.2.3. Incluem-se nas Obrigações dos Serviços da Contratada 

5.2.3.1. Promover e organizar a 26ª EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA-2022 na área 
denominada ARENA DE SHOWS, realizando os investimentos necessários e obedecendo aos 
parâmetros definidos neste Edital, no TERMO DE REFERÊNCIA e na sua proposta, 
assumindo todos os riscos financeiros na contratação de SHOWS NACIONAIS PARA 
APRESENTAÇÃO NO PALCO PRINCIPAL. 
 
5.2.3.2. Apresentar na assinatura do Contrato: 

a) Memorial descritivo e detalhado da Infraestrutura do local denominado de ARENA DE 
SHOWS, com indicação de quantitativos para os seguintes itens: Palco Principal (obrigatório), 
Camarotes, Alas Vips e Backstage (facultativos), pontos de alimentação e demais atividades 
inerentes ao espaço denominado de Arena de Shows, devidamente assinado por profissional 
capacitado e registrado na entidade profissional competente – ART. 

 
5.2.3.3. A promoção e organização do evento na Arena de Shows envolvem dentre outros 
aspectos, os seguintes: 
a) Obter e disponibilizar para a Comissão Central Organizadora – CCO, a licença e 
autorizações e licença de ECAD; 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
FEXPONACE FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E 

EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS DE ITUPORANGA 

40 

 

 

b) Mobilizar profissionais experientes em realização de eventos, de forma a definir os 
preparativos para o evento, com ampla estrutura logística e de apoio; 

c) Preparar a Arena de Shows, incluindo a contratação, instalação, montagem dos 
equipamentos e toda a infraestrutura e logística para a execução e operacionalização do 
evento, com prazo mínimo de antecedência de 48 horas antes da abertura oficial da feira; 

d) Preparar e montar pontos de comercialização de bebidas na área de CAMAROTES para 
atender o público; 

e) É permitido ao Contratado dentro da Arena de shows a exploração publicitária do espaço e 
comercialização de bebidas na área de CAMAROTES, bem como deverá o Contratado 
disponibilizar a municipalidade a exploração de mídia e divulgação dos patrocinadores oficiais 
da 26ª EXPOFEIRA NACIONAL DA CEBOLA 2022 nos telões instalados, de forma gratuita, na 
mesma proporção de tempo dos demais interessados; 

f) Permitir que o Município utilize o Palco Principal da Arena de Shows com toda a 
infraestrutura, de forma gratuita, quando necessário e a comercialização de bebidas 
ealimentação na área denominada ARENA DE SHOWS excetuando-se as áreas de 
CAMAROTES; 

g) Disponibilizar espaço adequado aos PNE’s para melhor visualização dos shows na Arena 
de Shows. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA- Da Comercialização dos Ingressos, Bebida e Alimentação 
 
6.1. A CONTRATADA compromete-se a disponibilizar o primeiro lote de no mínimo 1000 
ingressos de passaporte para todos os dias do evento ao valor pré-estabelecido de R$ 100,00, 
devendo disponibilizar a todos os cidadãos Ituporanguenses e agricultores não elegíveis ao 
direito de meio ingresso previsto na lei n. 12.933/2013, um desconto de 30% no valor desses 
passaportes, que deverão ser comercializados exclusivamente na sede da FEXPONACE. 

6.1.1. Nos dias 08, 09 e 10 de abril, a CONTRATADA deverá disponibilizar ingressos no 
valor de R$ 20,00 (para acesso até às 14H para os dias 08 e 09 e acesso até às 12h para 
o dia 10 de abril), devendo estender a todo cidadão do Alto Vale do Itajaí o desconto de 
meio ingresso previsto na lei 12.933/2013. 

6.2. A CONTRATADA deverá manter as vendas dos ingressos por sistema on-line (incluindo o 
pagamento das taxas) em no mínimo 05(cinco) pontos de venda física na cidade de 
ITUPORANGA, SC. 

6.3. A CONTRATADA deverá dar livre acesso a Comissão Central a área Vip e Bakstage (sem 
consumação), desde que, apresente-se com a devida credencial. 

6.4. A CONTRATADA irá disponibilizar e gerenciar toda a venda de ingressos antecipados e 
no local, bem como arcar com todas as despesas de equipamentos, material e equipe de 
bilheteria e portaria. 

6.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar um acesso para que a Administração e CCO 
acompanhem a venda dos ingressos, passaportes, CAMAROTES,bebidas e alimentação em 
tempo real e comprovar posteriormente aos shows, o quantitativo e valores dos vendidos. 

6.6. A CONTRATADA poderá comercializar bebidas e alimentação nos camarotes, porém 
os valores deverão ser aceitos pela Comissão Central Organizadora. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - Das Condições para Assinatura do Contrato 
 
7.1. Como condição para assinatura do Contrato a CONTRATADA deverá apresentar os 
seguintes documentos: 
 
a) Memorial descritivo; 

b) Cronograma detalhado das atividades; 

c) Carta de Exclusividade ou Declaração assinada pelo representante legal do(s) 
escritório(s) oficial(is) dos artistas ofertados na proposta em nome da licitante, 
atestando a disponibilidade para o evento nos respectivos dias de apresentação dos 
artistas/grupos musicais a nível nacional. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA:Da Estrutura Mínima para Realização do Evento na Arena deShows 

8.1. A Contratada, no que se refere a estrutura deverá: 
a) Responsabilizar-se pela produção artística de todos os shows, incluindo todas as 
despesas com transporte aéreo e terrestre, excesso de bagagem, alimentação, equipe técnica, 
abastecimento dos camarins, etc; 
b) Disponibilizar venda de ingressose passaportes antecipados; 
c) Disponibilizar de equipe de bilheteria e porteiros para venda e recebimento dos ingressos 
e passaportes; 
d) Dispor de transporte e guarda dos valores arrecadados com a venda de ingressos nas 
bilheterias durante o período de 07 de Abril a 10 de Abril de2022; 
e) Montar e explorar, sendo seu interesse, os camarotes já existentes no local, alas VIP’S 
FRONT STAGE (limitado a 700m2), incluindo o fornecimento de bebidas e espaço publicitário; 
f) Fornecer um total de 2000 acessos ao parque de exposições para expositores e 
prestadores de serviços durante os dias 8, 9 e 10 de abril através de credenciais ou sistema 
equivalente a ser definido em conjunto com a CCO; 
g) Fornecer e equipar os camarins dos artistas nos dias 07, 08, 09 e 10 de abril de 2022; 
h) Comercializar as bebidas restritas as áreas de CAMAROTES; 
i) A comercialização das bebidas no espaço denominado CAMAROTES deverá ser por 
pessoas uniformizadas e credenciadas junto a Comissão Central Organizadora – CCO; 
j) Disponibilizar 06(seis) unidades de CAMAROTES no primeiro ou segundo andar para a 
Contratante; 
k) Providenciar e apresentar ART – Anotações de Responsabilidade Técnica, referente às 
montagens de palco e demais estruturas. 
l) Disponibilizar toda infraestrutura (lonas, iluminação, sonorização e demais equipamentos 
que se fizerem necessárias) para ALA VIP, CAMAROTES E BACKSTAGE, com a devidaART; 
m) Disponibilizar e contratar as suas custas toda a estrutura do PALCO, SOM E LUZ (grades, 
barricadas, camarim, iluminação, telões, e demais que se fizeram necessárias conforme o 
rider técnico do artista), com a devida ART; 
n) Fornecimento de Geradores; (Compatível com os equipamentos a serem instalados no 
Palco). 
 
8.2. A Contratada, no que se refere aos ingressos: 

a) Fornecer equipamentos para emissão de ingressos e passaportes eletrônicos nos pontos 
de venda com código de barras, com logomarcas e informações personalizadas; 

b) Contratar sistema eletrônico para venda de ingressos e passaportes e disponibilizar e 
fornecer sistema para geração de relatórios diários para a Comissão Central Organizadora, da 
venda dos ingressos em tempo real; 
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c) Confeccionar ingressos e passaportes, utilizando tecnologia à prova de clonagem, 
falsificação e numerados sequencialmente. 
 

CLÁUSULA NONA – Das Multas e Penalidades 
 
9.1. Pela inexecução total ou parcial do presente contrato de cessão de direito real de uso 
decorrente desta licitação, a administração poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à 
cessionária, as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, e, multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 
 
9.1.1. A multa prevista não tem caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, 
o pagamento dela não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou 
prejuízos que seu ato punível venha acarretar à FEXPONACE ou a Prefeitura Municipal de 
Ituporanga - SC. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: Das Sanções Administrativas 
 
10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002 e do Decreto nº 
3.555, de 2000, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

a) Não assinar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaração falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 

10.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa: 

1- De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de 
entrega ou de execução do serviço contratado, até o limite de 10% (Dez por cento) do valor 
estimado para a contratação da empresa; 
2- De até 10% (Dez por cento) sobre o valor global estimado para a contratação, no caso de 
descumprimento das disposições contidas no edital, ressalvado o disposto no item 1 (um) 
acima citado. 
c) Impedimento de licitar e de contratar com a Administração pública, pelo prazo de até cinco 
anos. 

10.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções 

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
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10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

10.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Rescisão 
 
11.1. O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 
 
I - Por ato unilateral, escrito, da Concedente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, 
do art. 78, da Lei n.º8.666/93; 
 
II - Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização de aviso prévio com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer das partes, 
resguardado o interesse público; 
 
III - Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
 
11.2. O descumprimento, por parte da Cessionária, de suas obrigações legais e/ou 
contratuais, assegura à Concedente o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, 
independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 

11.3. A rescisão do contrato, com base no item anterior da presente cláusula, sujeita a 
Cessionária à devolução dos bens recebidos como incentivos. 
 
11.4. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei e garantido o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Dotação Orçamentária 
 
12.1. O objeto do presente Contrato correrá a conta de dotações do orçamento vigente e terá 
a seguinte classificação orçamentária:  
 

Dotação Utilizada 
Código Dotação Descrição 

 

Dotação Utilizada 
12 FEXPONACE 

1 FEXPONACE 

2043 Realização da Festa Nacional da Cebola 

3339039990000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da Alteração 

13.1. O presente contrato poderá ser alterado na forma do artigo 65 de Lei 8.666 de 23 de 
junho de 1993 e alterações posteriores. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- Da Legislação 

14.1. O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 
alterações posteriores, aplicando-se os preceitos de direito público e supletivamente os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado e demais legislação 
pertinente. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA–Da Gestão e Da Fiscalização do Contrato 
 
15.1 - O Gestor do Contrato será realizada pelo Senhor PAULO ROBERTO RIBEIRO e a 
fiscalização do Contrato será realizada pelo Senhor EDÉSIO BILK NETO, que determinarão o que 
for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93 
e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.  
 
15.2. Competirá ao responsável pela fiscalização acompanhar o fornecimento e execução do 
objeto, inclusive observância à quantidade e a qualidade do objeto, rejeitar o objeto em desacordo 
com as especificações do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do 
fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93. 
 
15.2.1. A fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade, única, 
integral e exclusiva, da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços objeto deste 
contrato.  
 
15.2.2. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do 
prazo de entrega, salvo expressa concordância da CONTRATANTE.  
 
15.2.3. A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna da CONTRATANTE ou 
auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito 
aos serviços prestados à CONTRATANTE.  
 
15.3. A avaliação será considerada pela CONTRATANTE para: apurar a necessidade de 
solicitar da CONTRATADA correções que visem maior qualidade dos serviços prestados,  
decidir sobre prorrogação de vigência ou rescisão contratual; e fornecer, quando solicitado 
pela CONTRATADA, declarações sobre seu desempenho para servir de prova de capacitação 
técnica em licitações.  
 
15.3.1. Cópia do instrumento de avaliação de desempenho será encaminhada aogestor ou 
fiscal deste contrato e ficará à disposição dos órgãos de controle interno e externo. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do Foro 
 
16.1. Para dirimir divergências sobre o presente contrato fica eleito o foro da Comarca de 
Ituporanga/SC, Estado de Santa Catarina, em detrimento a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 
E, por estarem certas e ajustadas as partes assinam o presente contrato em (três) vias de 
igual teor e forma com duas testemunhas abaixo identificadas que a tudo assistiram. 
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Ituporanga,.....de ................. de 2022 
 

PAULO ROBERTO RIBEIRO 
Diretor Presidente da Fexponace 

 
 

.................................................................... 
CONTRATADO 

 
Testemunhas 

 
 
 

Visto Jurídico
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ANEXO IV 
 
 

PREGÃO PRESENCIALNº 10/2021 
 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
(RAZÃOSOCIALDA EMPRESA)  CNPJ nº _______ , sediada em (ENDEREÇO 
COMERCIAL) ______ , declara, sob as penas da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, que 
cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatória. 
 
 
 
 
 

Ituporanga,... de............................de........... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assinatura do representante legal da empresa Carimbo da empresa 
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ANEXO V 

 

PREGÃO PRESENCIALNº 10/2021 
 
 

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

 
Razão Social:  . CNPJ . 
Endereço: Bairro . 
Cidade: Estado:  CEP: . 
Telefone comercial: ( )  Fax: ( )   . 
Nome da pessoaparacontatos:   . 
Telefonecelular: ( )  E-mail: . 
Nome completo da pessoa que assinará contrato: . 
Cargo que a pessoa ocupanaempresa:  . ContaBancária Agencia
 Banco  . 
RG nº.:  CPF: . 
Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico 
para assinatura do contrato. 
 
 
Data: 
 
 

(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 
 
Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo com o 
envelope da documentação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão 
a elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório. 
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ANEXO VI  

PREGÃO PRESENCIALNº 10/2021 

 

MAPA DA LOCALIZAÇÃO DO PARQUE DA CEBOLA 

 

48 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
FEXPONACE FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E 

EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS DE ITUPORANGA 

 

 
 

 

 

 

ANEXO VII 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À 
HABILITAÇÃO 

 

 
PREGÃO PRESENCIALNº 10/2021 

 
 
 
 [LICITANTE] , inscrita com  o  CNPJ  nº [CNPJ], por intermédio  de seu 
representante(s) legal(is)  [NOME]  , portador da Carteira  de  Identidade  
nº.  [IDENTIDADE]e doCPFnº [CPF] , DECLARA(M), para fins do de 
habilitação no PREGÃO PRESENCIAL nº 10/2021, em cumprimento à exigência contida no artigo 
32, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93, não apresenta fato superveniente impeditivo à sua habilitação, 
ocorrido após a emissão do Certificado de Registro Cadastral apresentado na habilitação. 
 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal ou procurador 
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ANEXO VIII 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 
 
 

MODELO DECLARAÇÃO TRABALHO MENORES 
 

(de preferência em papel timbrado da licitante) 
 

DECLARAÇÃO 
 
........................................., empresa com sede noMunicípiode.................................... , 
Estadode 
Santa Catarina, na Rua ............................, inscrita no CNPJ pelon°
............................................................................................................................................ ,nest
e 
ato representada por......................................, DECLARA sob as penas da Lei, e para fins  de 
participação em Processo de Licitação perante A Fexponace, nos termos do art. 27, inciso V, 
da Lei 8.666/93, que cumpre e continuará cumprindo, durante todo o período da contratação 
se for vencedora na licitação, ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição 
Federal que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e 
de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a 
partir dos 14 (quatorze)anos. 
 
 
 
 

 ,de de2021. 
 
 
 

Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ e Assinatura do Representante 
Legal. 
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