
 

EDITAL 003/2022 

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº 003/2022 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI - AMAI, inscrita no CNPJ sob o nº 

83.678.086/0001-33, com sede na Rua Floriano Peixoto, nº 100, Centro, no município de 

Xanxerê, Estado de Santa Catarina, Cep 89.820-000; torna público, para ciência dos 

interessados, que por intermédio de seu Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, realizará 

licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL. 

 

A presente licitação, cujo tipo é o de MENOR PREÇO, será conduzida pelo(a)Pregoeiro(a) e 

sua Equipe de Apoio, regida pela Lei nº 10.520/02, pela Lei Complementar nº 123/06 e 

Alterações Posteriores e por este Edital e seu(s) anexo(s), com aplicação subsidiária da Lei 

nº 8.666/93 e Diplomas Complementares. 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

Até 29 de março de 2022, às 14:00h. 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS 

29 de março de 2022, às 14:15h. 

 

LOCAL DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

Sede Administrativa da Associação dos Municípios do Alto Irani - AMAI, com endereço à Rua 

Floriano Peixoto, 100, Centro, Xanxerê, Estado de Santa Catarina, CEP 89820-000. 

 

 

 1 - DO OBJETO 

1.1 – O contrato possui como objeto a contratação de empresa especializada em locação de 

bens móveis e prestação de serviços técnicos - incluindo equipamentos necessários - 

inerentes à montagem e desmontagem de elemento estrutural de espaço físico; sistema 

hidráulico; sistema elétrico e vegetação, conforme Anexo I – Termo de Referência, Anexo 

VI – projeto, e detalhamento abaixo: 

 

I – Estrutura do espaço físico/elemento estrutural (incluindo montagem e desmontagem): 

 

a) Locação de 01 (um) Frigobar, com capacidade 93 Litros Branco, 220 Volts, Funções: 

Freezer e refrigerador, Número de portas: 1, Gavetas: Sim; 

b) Fornecimento de 74m² (setenta e quatro metros quadrados) de paredes em lona 

Frontlight 440 fosca, com impressão e estrutura em quadros de mandeira de pinheiro 

1"x2". Incluso acessórios (pregos, ferramentas e outros); 

c) Fornecimento de Letras caixa em PVC expandido com espessura de 10mm. Incluso 

fornecimento, acessórios para montagem, instalação e desmontagem; 



 

d) Fornecimento de 03 (três) unidades de Puff (40x40x45cm aproximadamente) com 

estrutura em madeira maciça (Eucalipto) e chapadura com espuma de poliuretanoe 

revestimento sintético em PVC (cor preto). Carga mínima suportável: 100kg, com 

impressão (ODS) em adesivo e laminação transparente espessura 10mm; 

e) Fornecimento de 10 (dez) unidades de Puff (40x40x45cm aproximadamente) com 

estrutura em madeira maciça (Eucalipto) e chapadura com espuma de poliuretanoe 

revestimento sintético em PVC (cor preto). Carga mínima suportável: 100kg; 

f) Fornecimento de 01 (uma) unidade de Chapa 2x1m em acrílico espelhado na cor 

bronze 2mm, a mesma deverá ser recortada em pedaços de 7,5x10cm de modo que 

toda a chapa seja aproveitada. Incluso acessórios para fixação e instalação na lateral 

direita interna das colunas; 

g) Fornecimento de 35m² (trinta e cinco metros quadrados) de Adesivo impresso 

resistente a abrasão (não deverá desbotar nem manchar), antiderrapante. 

Fornecimento, instalação (inclusos acessórios) e remoção; 

h) Fornecimento de 25m² (vinte e oito metros quadrados) de Grama sintética 12mm. 

Fornecimento, instalação (inclusos acessórios) e remoção; 

i) Fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) unidades de Paletes 1,20x1,20m; 

j) Fornecimento de 156m² (cento e cinquenta e seis metros quadrados) de Pintura semi-

brilho com tinta específica para paletes 1,20x1,20m; 

k) Montagem e retirada de 54 (cinquenta e quatro) unidades de paletes no estande, 

incluso madeira para fixação de cortina, frete e acessórios para instalação e remoção; 

l) Fornecimento de 1,5m³ de Colunas em isopor T4F antichama, com fornecimento de 

laudo do material, acabamento em massa corrida e pintura semi briho (não poderá ser 

feito uso de produtos à base de solvente ou similar que danifiquem a estrutura). Incluso 

fornecimento, acessórios para montagem das peças e instalação com içamento na 

estrutura metálica junto ao teto; 

m) Fornecimento de 6,84m³ de Portal em isopor T4F antichama, com fornecimento de 

laudo do material, acabamento em massa corrida e pintura semi brilho (não poderá 

ser feito uso de produtos à base de solvente ou similar que danifiquem a estrutura). 

Incluso fornecimento, acessórios para montagem das peças e instalação com 

içamento na estrutura metálica junto ao teto. 

 

 

II – Hidráulica (incluindo instalação e posterior remoção): 

 

a) 01 (uma) unidade de Cuba de apoio redonda, de louça branca, diâmetro 30cm e altura 

máxima 20cm, inclusos acessórios, recortes em móveis e instalação; 

b) 01 (uma) unidade de Torneira monocomando, de metal, bica alta 1/2", acionamento 

superior através de alavanca, incluso acessórios, recortes em móvel, fornecimento e 

instalação; 

c) 01 (uma) unidade de Válvula esgoto 1/2", fornecimento e instalação na cuba; 

d) 01 (uma) unidade de Sifão 80cm, incluso fornecimento de material e instalação; 

e) 01 (uma) unidade de Aquecedor água quente para torneira, com fornecimento e 

instalação; 

f) 01 (uma) unidade de Flexível 50cm, com fornecimento de materiais e instalação; 

g) 10 (dez) metros de Tubo 40mm esgoto com acessórios (joelho, tê, cola e demais itens 

para instalação), com fornecimento e instalação; 



 

h) 10 (dez) metros de Tubo 25mm água com acessórios (joelho, tê, cola...), incluso 

fornecimento e instalação; 

i) Fornecimento de Mão de obra para serviços de hidráulica. 

 

 

III – Vegetação (incluindo instalação e posterior remoção): 

 

a) Locação de 03 (três) unidades de Árvore de Jabuticabeira hibrida com altura de 

aproximadamente 2m, copa cheia (mudas grandes); 

b) Locação de 03 (três) unidades de Croton com altura aproximada de 1,10m (mudas 

grandes); 

c) Locação de 06 (seis) unidades de vaso ecológico, cor bege, para jabuticabeiras e 

crotons; 

d) Fornecimento de 02 (duas) unidades de planta Jiboia natural, adulta em vaso plástico. 

 

 

IV – Estrutura Elétrica (incluindo instalação e posterior remoção): 

 

a) Fornecimento de rede elétrica para o estande da AMAI na EXPOFEMI 2022; incluso 

quadro de distribuição; dispositivos de proteção; condutores; condutos; interruptores, 

no mínimo 10 tomadas de uso geral e 8 tomadas de uso específico; também estão 

inclusos 10 refletores 20w com temperatura 3000K; circuitos específicos para ligação 

de lousa digital + acessórios; aquecedor de água e televisores; os demais pontos 

deverão ser ligados através de circuito geral. Para instalação de estrutura elétrico, está 

incluso, também, o fornecimento de material, mão de obra para instalação e retirada 

dos equipamentos. 

 

1.2 – Os bens locados e a prestação de serviços delineados no item 1.1 deverão ser 

instalados e prestados pela empresa Contratada no estande da AMAI, situado no pavilhão 

central do Parque de Eventos da FEMI, localizada no município de Xanxerê/SC, Cep 

89.820-000. 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar da presente licitação, Empresas, Microempresas, Empresas de 

Pequeno Porte e Microempreendedor individual - MEI, consoante Lei Complementar 

123/2006, legalmente constituídas no ramo de atividade do objeto, que satisfaçam as 

condições do presente Edital. 

2.2 – Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se 

enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

a) não contemplem em seu objeto social o objeto ora licitado; 

b) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

c) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

d) estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, Estadual, Municipal e 

FGTS; 



 

e) tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) 

anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos; 

f) estejam sob processo de falência, concordada ou em regime de recuperação judicial ou 

extrajudicial, dissolução, liquidação. 

2.3 – A participação na presente Licitação, enseja a aceitação plena das condições prescritas 

neste Edital e em seu(s) anexo(s). 

 

3 - DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

3.1 – Para fins de credenciamento, o proponente deverá enviar um representante munido de 

documento que o credencie a participar (ANEXO III), em papel timbrado da Empresa, 

constando, no mínimo, nome, CNPJ e endereço comercial da pessoa jurídica; documento a 

ser devidamente datado e assinado, com firma reconhecida, respondendo o mesmo pela 

representada. 

3.2 – O credenciamento ocorrerá até dia 29 de março de 2022, às 14:00h, junto a sede 

administrativa da AMAI. 

3.3 – O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais 

e sucessivos, bem como possa manifestar interesse recursal. 

3.4 – Para a efetivação do credenciamento o representante da proponente exibirá ao 

Pregoeiro qualquer documento de identidade emitido por órgão público juntamente com um 

original de instrumento procuratório que o autorize a participar deste Processo e a responder 

pelo proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, firmar declarações, 

desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

presente certame, em nome do proponente. 

3.5 – Deverá apresentar cópia autenticada de documento (ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social e seus termos aditivos, devidamente registrados na Junta Comercial ou no 

cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso), a fim de comprovar se o outorgante do 

instrumento procuratório que trata o subitem anterior possui os devidos poderes da outorga 

supra. 

3.6 – No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente exibirá ao 

Pregoeiro da Comissão qualquer documento de identidade emitido por órgão público e deverá 

comprovar a representatividade por meio da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social e seus termos aditivos, devidamente registrados na Junta Comercial ou no 

cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso, ficando nesta hipótese, dispensado de 

apresentar o documento constante no ANEXO III. 

3.7 – Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro 

do prazo estipulado, participará do procedimento licitatório com a primeira proposta 

apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas 

e a interposição de recursos. 

3.8 – Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma 

proponente. 

3.09 – Cada proponente participante poderá credenciar apenas um representante. 

3.10 - No ato do credenciamento, a participante que se enquadra na condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos do Art. 3º da Lei Complementar n° 



 

123/06, para gozar dos benefícios garantidos nessa lei, neste Processo, deverá comprovar 

perante o Pregoeiro da Comissão o enquadramento nessa situação, nos termos do item 

3.11.1. 

3.11 - Para efeito de julgamento da habilitação das microempresas ou empresas de pequeno 

porte, será considerado o caput do Art. 43 e seus parágrafos 1° e 2° da Lei Complementar n° 

123/06.  

3.11.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte, para ter preferência no 

critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/06, deverão apresentar juntamente com o Credenciamento 

Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, com data de emissão não superior 

a 180 (cento e oitenta) dias da abertura das propostas. 

3.11.2 – As MEIs (Microempreendedor Individual) deverão apresentar o Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual para ter preferência. 

3.11.3 – A Microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor 

individual que atender ao item 3.11.1, que possui restrição em qualquer dos documentos 

de regularidade fiscal previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à 

apresentação de nova documentação, que comprove a regularidade em 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 

3.11.4 – A benefício de que trata o subitem anterior não eximirá a microempresa, a 

empresa de pequeno porte e o microempreendedor individual, da apresentação de 

todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

3.11.5 – O prazo de que tratam o subitem 3.11.3 poderá ser prorrogado por uma única 

vez, por igual período, a critério da AMAI, desde que seja requerido pelo interessado, 

de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

3.11.6 – A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.11.3 e/ou 

3.11.5 implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultada à AMAI 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação. 

 

4 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

4.1 - O Envelope n° 01 (Proposta de Preços) e o Envelope n° 02 (Documentos de Habilitação) 

deverão ser protocolados na sede administrativa da AMAI, no mesmo dia e horário fixados 

para o CREDENCIAMENTO, consonante item 3.2. 

4.2 – Os envelopes de habilitação e propostas que forem entregues após o horário 

estabelecido neste Edital, identificados pelo protocolo de entrega não serão abertos, e se não 

houver requerimento os mesmos permanecerão lacrados e arquivados no processo. 

4.3 - Não havendo descrição nos envelopes que possibilite identificar com clareza a Proposta 

de Preços e/ou Documentos de Habilitação, a proponente estará automaticamente inabilitada 

e desclassificada. 

 

5 – DA FORMA E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1 - A proposta de preços que deve estar no ENVELOPE N° 01 será efetuada de forma 

específica de acordo com o objeto deste edital, apresentando o VALOR UNITÁRIO POR ITEM 

e o VALOR TOTAL DO ITEM com três casas após a vírgula, entendendo-se estar incluindo 

neste valor da proposta, todos os tributos e todos os demais custos decorrentes da prestação 



 

dos serviços, devendo ainda ser entregue no prazo previsto neste edital, em envelope não 

transparente e lacrado, e em conformidade com as seguintes especificações: 

5.1.1 - Ser redigida em língua portuguesa, em papel que identifique com clareza a proponente, 

com os valores apresentados na forma numérica, podendo ser manual, datilografada ou por 

meio eletrônico, em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, assinada 

na última folha, e rubricada nas demais, consonante modelo no Anexo II deste edital; 

5.1.2 - A proponente deverá cotar o valor por item, objetos deste edital, em moeda corrente 

nacional (real); 

5.1.3 – Conter a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s), fazendo-se 

constar a qualificação do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, Sócio, e/ou 

Procurador). Para este ato, dispensa-se reconhecimento de firma; 

5.1.4 – O valor da proposta não poderá ser superior ao preço máximo fixado no Anexo I deste 

edital, sob pena de desclassificação da proposta. 

5.2 - O prazo de validade da proposta apresentada será de 60 (sessenta) dias contados a 

partir da homologação deste procedimento licitatório. O processo terá vigência de 12 (doze) 

meses a contar da sua homologação, podendo ser prorrogado a critério da AMAI, em 

conformidade com a Lei 8.666/93. 

5.3 - Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

5.4 – Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, será 

considerado este último; 

5.5 - O envelope de apresentação da proposta deverá conter na parte frontal externa as 

seguintes indicações: 

 

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

AMAI – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI 

AO PREGOEIRO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 010/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 

NOME/RAZÃO SOCIAL 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

5.6 – Serão desclassificadas as propostas que não se enquadrarem nas especificações 

exigidas, que apresentem preços excessivos (incompatíveis com os preços de mercado) ou 

manifestamente inexequíveis (art. 48 da Lei nº 8.666/93). 

5.7 – Propostas com valor superior ao limite previsto no Anexo I deste edital também serão 

desclassificadas. 

 

6. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DA PROPOSTA DE PREÇOS  

6.1 – Na data e local indicado neste edital e a partir das 14h15min do dia 29 de março de 

2022, o Pregoeiro iniciará e sessão com a abertura dos envelopes contendo a proposta. 



 

6.2 – Os documentos DA PROPOSTA DE PREÇOS retirados de envelopes serão rubricados 

pelo Pregoeiro da Comissão e pelos representantes credenciados e membros da equipe de 

apoio, a seu critério. 

6.3 – Não havendo tempo suficiente para a abertura dos envelopes da Proposta de Preços 

em uma única sessão em face da não conclusão, no exame da documentação, da etapa 

competitiva de lances verbais, ou ainda, por terem surgido dúvidas que não possam ser 

dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em 

sessão a ser convocada posteriormente. 

6.4 – Os trabalhos poderão ser suspensos temporariamente, a critério exclusivo do Pregoeiro 

da Comissão, por qualquer motivo plenamente justificável, desde que todos os representantes 

presentes sejam comunicados; que seja estabelecido o horário de retomada dos trabalhos e 

procedido o registro do motivo em ata. 

6.5 – Nos casos dos itens 6.3 e 6.4, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, pelo 

Pregoeiro da Comissão e pelos representantes credenciados, ficarão em poder do Pregoeiro 

até a retomada dos trabalhos ou início da nova sessão com data e horário pré-definidos e de 

ciência de todos os representantes. 

 

7 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS E LANCES VERBAIS 

7.1 - O Pregoeiro fará o julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS, classificando-as pelo 

MENOR PREÇO POR ITEM. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço por 

ITEM e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em 

até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais. 

7.2 – Se não houver no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na 

cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo 

de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos nas propostas apresentadas. 

7.3 – Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições ficarem 

empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos 

lances. 

7.4 – Não obstante item 7.1, 7.2 e 7.3, serão desclassificadas as propostas elaboradas em 

desacordo com os termos deste edital, ou, imponham condições que se opuser a qualquer 

dispositivo legal vigente. 

7.5 – Uma vez classificadas as propostas, o Pregoeiro convidará individualmente os 

proponentes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor 

da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

7.6 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos. 

7.7 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará 

na exclusão do interessado da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 

apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

7.8 – O Pregoeiro, durante a sessão, poderá estipular normas, procedimentos, prazos e 

demais condições que julgar necessário, a fim de pôr ordem ao certame. 

7.9 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades previstas em lei e neste Edital. Dos lances ofertados não caberá 

retratação. 



 

7.10 – Se não se realizarem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

7.11 – Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, será assegurada às 

microempresas e às empresas de pequeno porte, que comprovaram tal situação, como critério 

de desempate, preferência de contratação desde que as propostas apresentadas sejam iguais 

ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço ofertado na fase de lances, observado 

o seguinte procedimento: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do melhor preço, no prazo 

máximo de 5 (cinco) minutos após a convocação do Pregoeiro, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

b) Não ocorrendo a contratação na forma do subitem “a”, serão convocadas as 

microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na 

hipótese do subitem 7.11, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

c) A não-contratação nos termos previstos no subitem 7.11, ensejará a adjudicação do 

objeto licitado em favor da proposta originalmente vencedora;  

d) O disposto no subitem 7.11 somente será aplicado quando o melhor preço ofertado 

na fase de lances não houver sido apresentado por microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

7.12 – Não havendo mais interesse dos proponentes em apresentar lance verbal, será 

encerrada a etapa competitiva, e, ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de 

MENOR PREÇO POR ITEM. 

7.13 – Em seguida o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), 

quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

7.14 – Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, a proposta será desclassificada e 

o Pregoeiro da Comissão examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até 

a apuração de uma proposta válida. 

7.15 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, 

sejam omissas, apresentem irregularidades, ou, defeitos capazes de dificultar o julgamento, 

ou ainda, os manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado. 

7.16 – No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro 

convocará todas as licitantes para, no prazo de 3 (três) dias úteis, apresentarem novas 

propostas escoimadas das causas de sua desclassificação. 

7.17 – Nas situações previstas nos itens 7.10 e 7.13, o Pregoeiro poderá negociar diretamente 

com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

7.18 – Da sessão, lavrar-se-á ata, com o registro das ocorrências relevantes, a qual será, 

obrigatoriamente, assinada pelo Pregoeiro e pelo proponente vencedor, sendo tal 

recomendação facultada aos componentes da equipe de apoio. 

7.19 – O Pregoeiro da Comissão poderá estipular o valor mínimo do lance e o tempo para o 

ITEM. 

 

8 – DA FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1 - A documentação para a habilitação da proponente, que deverá constar no ENVELOPE 

N.º 02, é a seguinte: 



 

a) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 

registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 

acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 

b) Certidão Conjunta de regularidade para com a Fazenda Pública Federal de Tributos e 

Contribuições Federais e Quanto a Dívida Ativa da União; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente; 

e) Prova de regularidade junto ao FGTS; 

f) Declaração de que a Proponente não emprega menores de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme Anexo IV 

deste edital. 

g) Certidão negativa de Falência e Concordata, fornecida pela Comarca do Tribunal de Justiça 

do Estado; 

h) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de 

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

j) Comprovante obtido junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – 

CEIS de que a empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, obtida 

no site http://www.portaltransparencia.gov.br; 

k) Comprovante obtido junto ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP de que a 

empresa não sofreu sanções das quais decorra restrição ao direito de participar e de contratar 

com a Administração Pública, obtida no site http://www.portaltransparencia.gov.br. 

 

8.2 – Além da documentação mencionada no item 8.1, no mesmo envelope da habilitação 

deverá conter, também, a título de qualificação técnica da proponente, comprovação 

mediante Portfólio - contendo imagens - de que possui experiência em prestação de 

serviços objeto deste edital, desde que estes serviços tenham sido prestados em 

EXPOFEMI de anos anteriores ou outras feiras similares. 

8.3 – A presente documentação poderá ser apresentada em original ou por qualquer processo 

de cópia autenticada por cartório competente, exceto as negativas que poderão ser 

apresentadas com validade máxima de 60 (sessenta) dias. 

8.4 – Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas. 

8.5 - O envelope de apresentação da proposta deverá conter na parte frontal externa as 

seguintes indicações: 

 

ENVELOPE N.º 02 -  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

AMAI – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI 

AO PREGOEIRO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 

NOME/RAZÃO SOCIAL 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
http://www.portaltransparencia.gov.br/


 

9 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

9.1 – Concluída a fase de classificação das Propostas de Preço serão iniciados os 

procedimentos de abertura dos ENVELOPES N.º 02 referentes aos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, e verificado o atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.  

9.2 – Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO retirados de envelopes serão rubricados pelo 

Pregoeiro, pelos representantes credenciados e membros da equipe de apoio, ao seu critério. 

9.3 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital. 

9.4 – Se o proponente classificado com a melhor Proposta de Preços não atender às 

exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as Propostas subsequentes e a qualificação 

dos interessados, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor. 

9.5 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital (PROPOSTA e 

HABILITAÇÃO), a proponente será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do 

certame, caso não ocorra a manifestação de recurso. 

9.6 – O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo 

motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos 

falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o 

Pregoeiro vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste 

Edital ou que desabonem a idoneidade do proponente. 

9.7 – O Pregoeiro da Comissão ou a autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e 

promover diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo 

para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente em 

qualquer dos envelopes. 

 

10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 – As obrigações da empresa Contratada estão previstas no termo de referência (Anexo 

I, deste edital) e na minuta do contrato (Anexo V, deste edital). 

 

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 – As obrigações da AMAI estão previstas no termo de referência (Anexo I, deste edital) 

e na minuta do contrato (Anexo V, deste edital). 

 

12 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

12.1 – Até 02 (dois) dias úteis, antes da data limite fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório deste Processo, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, desde que o pedido de impugnação seja feito junto ao Setor de 

Protocolos da AMAI, devendo ser feitos pessoalmente. Não serão admitidas impugnações por 

meio eletrônico. 

12.2 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

 



 

13 – DOS RECURSOS 

13.1 – Decairá do direito de impugnar o Edital, o proponente que não o fizer até o segundo 

dia útil que anteceder a abertura das propostas, na forma descrita no item 12.1. 

13.2 – Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro 

poderá fazê-lo, manifestando sua intenção imediatamente após a fase competitiva, com 

registro da síntese de suas razões, sendo lhe facultado juntar memoriais no prazo de 05 

(cinco) dias corridos, consoante artigo 109 da Lei 8.666/93. Os interessados ficam, desde 

logo, intimados apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 

do término do prazo do recorrente. 

13.3 – Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados 

dentro do prazo previsto no item 13.2 na sede da AMAI, situada na Rua Floriano Peixoto, nº 

100, Centro, no município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, Cep 89.820-000, durante o 

horário de expediente, o qual ocorre das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30. 

13.4 – A falta de manifestação imediata e motivada do proponente importará a decadência do 

direito de recurso e a adjudicação do objeto do Registro de Preços ao proponente vencedor. 

13.5 – NÃO SERÃO CONHECIDAS AS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS PROTOCOLADOS 

FORA DO PRAZO LEGAL E/OU SUBSCRITOS POR REPRESENTANTE NÃO 

HABILITADO LEGALMENTE OU NÃO IDENTIFICADO NO PROCESSO PARA 

RESPONDER PELO PROPONENTE. 

13.6 – Não serão admitidos recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

apresentadas pelo proponente às razões para interposição do recurso. Também não serão 

aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou outro meio eletrônico. 

13.7 – Os recursos contra decisões do Pregoeiro terão efeito suspensivo. 

13.8 – Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a 

Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias ou, 

nesse prazo, encaminhá-los ao Presidente da AMAI, acompanhado dos autos da licitação, do 

relatório dos fatos objeto de recurso e das razões da sua decisão. 

13.9 – A decisão do Presidente da AMAI, a ser proferida nos 05 (cinco) dias úteis 

subsequentes ao recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, 

é irrecorrível. 

13.10 – O acolhimento do recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

13.11 – Os prazos previstos nos itens 13.2, 13.8 e 13.9 poderão ser prorrogados, a critério da 

AMAI, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por 

exemplo, para realização de diligências. A prorrogação deverá ser devidamente justificada 

nos autos da licitação. 

 

14– DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

14.1 - O prazo para assinatura do Contrato não excederá a 05 (cinco dias) após a 

homologação e adjudicação deste Processo, pelo Pregoeiro da AMAI. 

 

15 – DAS PENALIDADES 

15.1 - Se a vencedora não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, estará sujeita 

as seguintes penalidades: 



 

15.1.1 – Advertência; 

15.1.2 – Pagamento de multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor global do contrato; 

15.1.3 - Rescisão contratual, nos termos da lei e da minuta do contrato (Anexo V). 

15.2 – Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 

existente na AMAI, em desfavor da vencedora. Caso o valor da multa seja superior ao crédito 

eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente, ou judicialmente, se 

necessário. 

16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

16.1 – Os interessados poderão examinar o presente edital por meio do sítio eletrônico 

www.amaisc.org.br. 

16.2 – Demais informações e esclarecimentos sobre o presente edital, poderão ser obtidos 

através do telefone 3441-6600 e correio eletrônico para secretaria@amaisc.org.br.  

16.3 – Fica assegurado a AMAI, através de ato do Pregoeiro da Associação, anular ou revogar 

a qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente Processo, dando ciência aos participantes. 

16.3 – Será lavrada ata do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público de abertura dos 

envelopes, a qual será assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelo proponente vencedor. 

16.4 – O Pregoeiro e sua equipe de apoio, no interesse público, poderão relevar omissões 

puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório. 

16.5 – Será facultado aos membros da equipe de apoio o direito de fazer constar suas 

assinaturas na ata. 

16.6 – Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a AMAI não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo de registro de preços. 

16.7 - A contratada se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial contratado. 

16.8 – A homologação do resultado deste Processo não implicará em direito à contratação. 

16.9 – Fazem parte complementar e inseparável deste Edital os seguintes ANEXOS: 

16.9.1 – Anexo I – Termo de Referência; 

16.9.2 – Anexo II – Proposta de Preço; 

16.9.3 Anexo III – Modelo de Credenciamento; 

16.9.4 Anexo IV – Declaração de não emprego de menores; 

16.9.5 – Anexo V – Minuta do Contrato. 

16.9.6 – Anexo VI – Projeto. 

17.1 - Será nomeada como fiscal do contrato a Secretária Executiva Ingrid Piovesan. 

18.1 – As exigências e a atuação da fiscalização pela Associação dos Municípios do Alto Irani 

(AMAI) em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que 

concerne à execução do objeto contratado. 

Xanxerê/SC, 21 de março de 2022. 

 
MÁRCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI 

PRESIDENTE - AMAI 

http://www.amaisc.org.br/
mailto:secretaria@amaisc.org.br


 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

Unidade Requisitante:  Associação dos Municípios do Alto Irani - AMAI 

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de bens móveis e prestação de 

serviços técnicos - incluindo equipamentos necessários - inerentes à montagem e 

desmontagem de elemento estrutural de espaço físico; sistema hidráulico; sistema elétrico e 

vegetação, conforme projeto delineado em anexo e detalhamento abaixo: 

I – Estrutura do espaço físico/elemento estrutural (incluindo montagem e desmontagem): 

a) Locação de 01 (um) Frigobar, com capacidade 93 Litros Branco, 220 Volts, Funções: 
Freezer e refrigerador, Número de portas: 1, Gavetas: Sim; 

b) Fornecimento de 74m² (setenta e quatro metros quadrados) de paredes em lona 
Frontlight 440 fosca, com impressão e estrutura em quadros de mandeira de pinheiro 
1"x2". Incluso acessórios (pregos, ferramentas e outros); 

c) Fornecimento de Letras caixa em PVC expandido com espessura de 10mm. Incluso 

fornecimento, acessórios para montagem, instalação e desmontagem; 

d) Fornecimento de 03 (três) unidades de Puff (40x40x45cm aproximadamente) com 

estrutura em madeira maciça (Eucalipto) e chapadura com espuma de poliuretanoe 

revestimento sintético em PVC (cor preto). Carga mínima suportável: 100kg, com 

impressão (ODS) em adesivo e laminação transparente espessura 10mm; 

e) Fornecimento de 10 (dez) unidades de Puff (40x40x45cm aproximadamente) com 

estrutura em madeira maciça (Eucalipto) e chapadura com espuma de poliuretanoe 

revestimento sintético em PVC (cor preto). Carga mínima suportável: 100kg; 

f) Fornecimento de 01 (uma) unidade de Chapa 2x1m em acrílico espelhado na cor 

bronze 2mm, a mesma deverá ser recortada em pedaços de 7,5x10cm de modo que 

toda a chapa seja aproveitada. Incluso acessórios para fixação e instalação na lateral 

direita interna das colunas; 

g) Fornecimento de 35m² (trinta e cinco metros quadrados) de Adesivo impresso 

resistente a abrasão (não deverá desbotar nem manchar), antiderrapante. 

Fornecimento, instalação (inclusos acessórios) e remoção; 

h) Fornecimento de 25m² (vinte e oito metros quadrados) de Grama sintética 12mm. 

Fornecimento, instalação (inclusos acessórios) e remoção; 

i) Fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) unidades de Paletes 1,20x1,20m; 

j) Fornecimento de 156m² (cento e cinquenta e seis metros quadrados) de Pintura semi-

brilho com tinta específica para paletes 1,20x1,20m; 

k) Montagem e retirada de 54 (cinquenta e quatro) unidades de paletes no estande, 

incluso madeira para fixação de cortina, frete e acessórios para instalação e remoção; 

 

 

 

 

 

 



 

l) Fornecimento de 1,5m³ de Colunas em isopor T4F antichama, com fornecimento de 

laudo do material, acabamento em massa corrida e pintura semi briho (não poderá ser 

feito uso de produtos à base de solvente ou similar que danifiquem a estrutura). Incluso 

fornecimento, acessórios para montagem das peças e instalação com içamento na 

estrutura metálica junto ao teto; 

m) Fornecimento de 6,84m³ de Portal em isopor T4F antichama, com fornecimento de 

laudo do material, acabamento em massa corrida e pintura semi brilho (não poderá 

ser feito uso de produtos à base de solvente ou similar que danifiquem a estrutura). 

Incluso fornecimento, acessórios para montagem das peças e instalação com 

içamento na estrutura metálica junto ao teto. 

 

II – Hidráulica (incluindo instalação e posterior remoção): 

a) 01 (uma) unidade de Cuba de apoio redonda, de louça branca, diâmetro 30cm e altura 
máxima 20cm, inclusos acessórios, recortes em móveis e instalação; 

b) 01 (uma) unidade de Torneira monocomando, de metal, bica alta 1/2", acionamento 
superior através de alavanca, incluso acessórios, recortes em móvel, fornecimento e 
instalação; 

c) 01 (uma) unidade de Válvula esgoto 1/2", fornecimento e instalação na cuba; 

d) 01 (uma) unidade de Sifão 80cm, incluso fornecimento de material e instalação; 

e) 01 (uma) unidade de Aquecedor água quente para torneira, com fornecimento e 

instalação; 

f) 01 (uma) unidade de Flexível 50cm, com fornecimento de materiais e instalação; 

g) 10 (dez) metros de Tubo 40mm esgoto com acessórios (joelho, tê, cola e demais itens 

para instalação), com fornecimento e instalação; 

h) 10 (dez) metros de Tubo 25mm água com acessórios (joelho, tê, cola...), incluso 

fornecimento e instalação; 

i) Fornecimento de Mão de obra para serviços de hidráulica. 

 

III – Vegetação (incluindo instalação e posterior remoção): 

a) Locação de 03 (três) unidades de Árvore de Jabuticabeira hibrida com altura de 
aproximadamente 2m, copa cheia (mudas grandes); 

b) Locação de 03 (três) unidades de Croton com altura aproximada de 1,10m (mudas 
grandes); 

c) Locação de 06 (seis) unidades de vaso ecológico, cor bege, para jabuticabeiras e 

crotons; 

d) Fornecimento de 02 (duas) unidades de planta Jiboia natural, adulta em vaso plástico. 

 

IV – Estrutura Elétrica (incluindo instalação e posterior remoção): 

a) Fornecimento de rede elétrica para o estande da AMAI na EXPOFEMI 2022; incluso 
quadro de distribuição; dispositivos de proteção; condutores; condutos; interruptores, 
no mínimo 10 tomadas de uso geral e 8 tomadas de uso específico; também estão 
inclusos 10 refletores 20w com temperatura 3000K; circuitos específicos para ligação 
de lousa digital + acessórios; aquecedor de água e televisores; os demais pontos 
deverão ser ligados através de circuito geral. Para instalação de estrutura elétrico, está 
incluso, também, o fornecimento de material, mão de obra para instalação e retirada 
dos equipamentos. 



 

A prestação de serviços e entrega dos móveis a serem locados serão prestados e destinados 

ao espaço físico destinado à AMAI (estande) no pavilhão central da FEMI, inerente à 

EXPOFEMI 2022. 

Fica registrado que a prestação dos serviços não gerará vínculo empregatício entre os 

empregados da Contratada com a AMAI ou com quaisquer dos municípios associados, 

vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

Declaração: A empresa interessada declara, prévia e expressamente, que tem pleno 

conhecimento da natureza e do escopo dos serviços e bens objeto de locação, bem como das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, na qual se compromete a 

acatar todas as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, Edital e respectivo 

Contrato. Outrossim, a empresa interessada fica cientificada sobre o projeto em anexo ao 

edital detalhando como será conduzido os trabalhos a serem prestados, assim como o 

resultado final do estande da AMAI. 

 

Justificativa: 

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) é uma entidade privada, sem fins lucrativos, 

que presta serviços, dos mais variados, para 14 (quatorze) municípios associados, em 

benefício e proveito de toda Região. 

Objetivo deste procedimento licitatório é a aquisição de serviços e equipamentos necessários 

para a montagem do espaço físico (estande) destinado à AMAI, no pavilhão central da FEMI, 

para a EXPOFEMI 2022.  

Importante registrar que há anos a AMAI participa, com excelência, nos eventos da 

EXPOFEMI, levando aos inúmeros cidadãos que transitam diariamente no parque de 

exposições ideais e informações relevantes e inovadoras sobre o desenvolvimento regional, 

mediante a contribuição específica de cada município associado. 

Não é preciso ir longe para concluir sobre a importância da EXPOFEMI 2022, eis que ninguém 

duvida que se trata de uma das maiores feiras multissetoriais do Sul do Brasil. Esta feira, 

direta e/ou indiretamente, traz consigo um enorme potencial financeiro-econômico; turístico, 

recreativo, educacional e cultural para toda Região. 

A EXPOFEMI sempre proporcionou troca de experiências e formação de novos negócios, 

independentemente do segmento empresarial. 

Nesse contexto, inegável a importância de os municípios da região participarem com ênfase 

na feira em comento, viabilizando-se essa participação através da AMAI, inclusive, 

responsabilidade que lhe é atribuída. 

 

Valor Máximo previsto para o procedimento licitatório: R$ 78.073,30 (setenta e oito mil, 

setenta e três reais e trinta centavos). 

 



 

Obrigações da Contratada: 

 Acatar as decisões e observações feitas pelo fiscal do contrato; 

 Entregar os bens móveis no prazo, qualidade e condições previstas no projeto, neste 

termo de referência, no edital, no contrato e na solicitação de orçamento; 

 Prestar os serviços mencionados acima no prazo, qualidade e condições previstas no 

projeto, neste termo de referência, no edital, no contrato e na solicitação de orçamento; 

bem como fornecer os materiais necessários para tanto; 

 Entregar os bens móveis e prestar os serviços no local indicado pela AMAI, qual seja, 

espaço físico (estande) destinado à AMAI no pavilhão central da FEMI; 

 Prestar serviços com zelo e dedicação, observando os princípios éticos inerentes à 

execução do mesmo; 

 Cumprir com todas as cláusulas e condições previstas no Edital, seus anexos, e no 

respectivo contrato, notadamente o objeto e as especificações do objeto; 

 Dispor à época do atendimento ao objeto, de todas as máquinas, instrumentos, 

equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários e imprescindíveis à sua 

execução, não podendo invocar a sua falta como justificativa para atraso ou 

imperfeição; 

 Arcar com todos os ônus e despesas decorrentes de consumo, conservação, reparos, 

avarias e perdas, inclusive custos de reposição e manutenção de peças, máquinas, 

equipamentos e materiais necessários à execução do objeto; 

 Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência da 

Contratante; 

 No caso de subcontratação autorizada pela Contratante, a Contratada continuará a 

responder direta e exclusivamente pelos serviços e pelas responsabilidades legais e 

contratuais assumidas; 

 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução do contrato ou em conexão com 

ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou 

acompanhamento por parte da Contratante; 

 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de 

trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente contratação ou 

em conexão com ele, ainda que ocorridos nas dependências da sede da Contratante; 

 Refazer, exclusivamente às suas custas, os serviços executados em desacordo com 

os termos estabelecidos no instrumento, sem que tal fato possa ser invocado para 

justificar alteração nos custos inicialmente propostos, assumidos e pactuados; 

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

execução dos serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade; 

 Receber o pagamento, conforme disposto em contrato; 

 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério 

da Associação, referentes à execução do contrato, nos termos da legislação vigente. 

 

Obrigações da Contratante:   

 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do objeto, permitindo 

o acesso de empregados da contratada às dependências do estande da AMAI no 

pavilhão central da FEMI; 



 

 Efetuar o pagamento conforme pactuado no instrumento contatual; 

 Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada; 

 Notificar a contratada acerca de qualquer irregularidade; 

 Acompanhar os serviços, podendo intervir durante a sua execução para fins de ajuste 

ou suspensão; 

 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

contratada. 

 

Fiscal de Contrato: Ingrid Aline Piovesan e Laureane Testa Amoedo. 

Local da Prestação dos Serviços: A prestação de serviços e entrega dos móveis a serem 

locados serão prestados e destinados ao espaço físico destinado à AMAI (estande) no 

pavilhão central da FEMI, inerente à EXPOFEMI 2022, localizada no município de 

Xanxerê/SC, Cep 89.820-000. 

Pagamento: Mediante apresentação de nota fiscal, contendo informações da conta bancária 

da empresa para depósito, sendo que o pagamento ocorrerá em até 10 (dez) dias após 

emissão e entrega da respectiva nota à AMAI.  

50% (cinquenta por cento) do valor será pago após a conclusão da prestação dos serviços e 

instalação dos bens móveis locados no estande da AMAI no pavilhão central da FEMI, 

conforme projeto destacado em anexo ao Edital. Os outros 50% (cinquenta por cento) serão 

pagos após os dias previstos para a EXPOFEMI 2022 e finalizada a remoção de todos os 

equipamentos e bens locados situados no estande da AMAI. 

Validade do Processo: 02 (dois) meses, prazo previsto para conclusão do objeto deste edital, 

bem como a remoção dos equipamentos do estande da AMAI após o término da EXPOFEMI 

2022.  

A EXPOFEMI 2022 iniciará em 30 de abril de 2022, encerrando-se no dia 08 de maio de 2022. 

Portanto, a montagem das estruturas físicas, hidráulicas, elétricas e entrega dos bens 

locados, isto é, conclusão do objeto deste termo de referência, deverão iniciar no dia 27 de 

abril de 2022, encerrando-se no dia 29 de abril de 2022 até às 14:00 (prazo máximo e 

improrrogável). 

 

Xanxerê/SC, 21 de março de 2022. 

 

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli 

Presidente - AMAI 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 
NOME DA EMPRESA:___________________________________ 
ENDEREÇO:__________________________________________ 
MUNICÍPIO:_________________________________________ 
CNPJ:_______________________________ 
INC. ESTADUAL:______________________ 
E-MAIL:_____________________________ 
TELEFONE:___________________________ 
N° DA CONTA CORRENTE:________________BANCO:________________ 
AGÊNCIA:_________ 
 
 
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM: 
 

Apresentamos nossa proposta para prestação de serviços técnicos de assessoria e 
consultoria na área de Educação para a Associação dos Municípios do Alto Irani - AMAI, em 
conformidade com as especificações previstas neste edital, notadamente no Anexo I – Termo 
de Referência, Anexo V – Minuta do Contrato e Anexo VI - Projeto; acatando todas as 
estipulações consignadas, conforme abaixo: 

 
 
Valor total da proposta (por extenso): R$ ________ ( ___________________). 
 
 
Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim 
como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a 
contratação.  
 
Declaramos que o(s) item(ns) ofertado(s) atende(m) a todas as especificações descritas no 
edital. 
 
 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ - Mínimo 60 (sessenta) dias. 
 
 
_____________________________________ 
 
LOCAL/DATA:  
 
___________________________________________ 
NOME E ASSINATURA DO 
REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA 



 

ANEXO III 
 
 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

 
 
A empresa . . . . . . . , inscrita no CNPJ nº . . . . . . , com sede à . . . . . . , neste ato representada 
pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, 
seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), 
a quem confere amplos poderes para junto a AMAI, praticar os atos necessários com relação 
à licitação na modalidade de Pregão Presencial, usando dos recursos, interpô-los, apresentar 
lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, renunciar, desistir, firmar 
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em 
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em 
especial, para esta licitação. 
 
Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2022. 
 
 
___________________________________________ 
(nome e identidade do representante legal, assinatura) 
 



 

ANEXO IV 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 
 
 
 
A empresa ____________ , inscrita no CNPJ nº ____________ , por intermédio de seu 
representante legal o Sr. ____________, portador da carteira de identidade nº ____________ 
e do CPF nº ____________ , DECLARA, que não emprega menor de 18 (dezoito anos) em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. Por ser verdade, 
firmamos a presente. 
 
Local, ____________ de ____________ 2022. 
 
 
 
 
Nome, assinatura e carimbo do representante legal da empresa. 
  



 

ANEXO V 
 

 
MINUTA DO CONTRATO DO PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 010/2022 - PREGÃO 
PRESENCIAL - Nº 003/2022 

 

 
Pelo presente instrumento particular, de um lado a Associação dos Municípios do Alto Irani 

- AMAI, inscrita no CNPJ sob o nº 83.678.086/0001-33, com sede na Rua Floriano Peixoto, 

100, Centro, Xanxerê/SC, CEP 89.820-000, representada pelo Presidente, Sr. Márcio Luiz 

Bigolin Grosbelli, Prefeito de São Domingos, SC, doravante denominada CONTRATANTE; 

do outro lado ___________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

o nº __________, com sede ______________, neste ato representada pelo sócio 

administrador ____________________, inscrito no CPF sob o nº ___________, portador do 

RG nº _______________, doravante denominada CONTRATADA; em decorrência do 

Processo Licitatório nº 010/2022, correlato ao Pregão Eletrônico de nº 003/2022, consoante 

as cláusulas: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DO OBJETO 

 

1.1. O contrato possui como objeto a contratação de empresa especializada em locação 

de bens móveis e prestação de serviços técnicos - incluindo equipamentos necessários - 

inerentes à montagem e desmontagem de elemento estrutural de espaço físico; sistema 

hidráulico; sistema elétrico e vegetação, conforme projeto delineado em anexo e 

detalhamento abaixo: 

 

I – Estrutura do espaço físico/elemento estrutural (incluindo montagem e desmontagem): 

 

n) Locação de 01 (um) Frigobar, com capacidade 93 Litros Branco, 220 Volts, Funções: 

Freezer e refrigerador, Número de portas: 1, Gavetas: Sim; 

o) Fornecimento de 74m² (setenta e quatro metros quadrados) de paredes em lona 

Frontlight 440 fosca, com impressão e estrutura em quadros de mandeira de pinheiro 

1"x2". Incluso acessórios (pregos, ferramentas e outros); 

p) Fornecimento de Letras caixa em PVC expandido com espessura de 10mm. Incluso 

fornecimento, acessórios para montagem, instalação e desmontagem; 

q) Fornecimento de 03 (três) unidades de Puff (40x40x45cm aproximadamente) com 

estrutura em madeira maciça (Eucalipto) e chapadura com espuma de poliuretanoe 

revestimento sintético em PVC (cor preta). Carga mínima suportável: 100kg, com 

impressão (ODS) em adesivo e laminação transparente espessura 10mm; 

r) Fornecimento de 10 (dez) unidades de Puff (40x40x45cm aproximadamente) com 

estrutura em madeira maciça (Eucalipto) e chapadura com espuma de poliuretanoe 

revestimento sintético em PVC (cor preta). Carga mínima suportável: 100kg; 

s) Fornecimento de 01 (uma) unidade de Chapa 2x1m em acrílico espelhado na cor 

bronze 2mm, a mesma deverá ser recortada em pedaços de 7,5x10cm de modo que 

toda a chapa seja aproveitada. Incluso acessórios para fixação e instalação na lateral 

direita interna das colunas; 



 

t) Fornecimento de 35m² (trinta e cinco metros quadrados) de Adesivo impresso 

resistente a abrasão (não deverá desbotar nem manchar), antiderrapante. 

Fornecimento, instalação (inclusos acessórios) e remoção; 

u) Fornecimento de 25m² (vinte e oito metros quadrados) de Grama sintética 12mm. 

Fornecimento, instalação (inclusos acessórios) e remoção; 

v) Fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) unidades de Paletes 1,20x1,20m; 

w) Fornecimento de 156m² (cento e cinquenta e seis metros quadrados) de Pintura semi-

brilho com tinta específica para paletes 1,20x1,20m; 

x) Montagem e retirada de 54 (cinquenta e quatro) unidades de paletes no estande, 

incluso madeira para fixação de cortina, frete e acessórios para instalação e remoção; 

y) Fornecimento de 1,5m³ de Colunas em isopor T4F antichama, com fornecimento de 

laudo do material, acabamento em massa corrida e pintura semi briho (não poderá ser 

feito uso de produtos à base de solvente ou similar que danifiquem a estrutura). Incluso 

fornecimento, acessórios para montagem das peças e instalação com içamento na 

estrutura metálica junto ao teto; 

z) Fornecimento de 6,84m³ de Portal em isopor T4F antichama, com fornecimento de 

laudo do material, acabamento em massa corrida e pintura semi brilho (não poderá 

ser feito uso de produtos à base de solvente ou similar que danifiquem a estrutura). 

Incluso fornecimento, acessórios para montagem das peças e instalação com 

içamento na estrutura metálica junto ao teto. 

II – Hidráulica (incluindo instalação e posterior remoção): 

 

j) 01 (uma) unidade de Cuba de apoio redonda, de louça branca, diâmetro 30cm e altura 

máxima 20cm, inclusos acessórios, recortes em móveis e instalação; 

k) 01 (uma) unidade de Torneira monocomando, de metal, bica alta 1/2", acionamento 

superior através de alavanca, incluso acessórios, recortes em móvel, fornecimento e 

instalação; 

l) 01 (uma) unidade de Válvula esgoto 1/2", fornecimento e instalação na cuba; 

m) 01 (uma) unidade de Sifão 80cm, incluso fornecimento de material e instalação; 

n) 01 (uma) unidade de Aquecedor água quente para torneira, com fornecimento e 

instalação; 

o) 01 (uma) unidade de Flexível 50cm, com fornecimento de materiais e instalação; 

p) 10 (dez) metros de Tubo 40mm esgoto com acessórios (joelho, tê, cola e demais itens 

para instalação), com fornecimento e instalação; 

q) 10 (dez) metros de Tubo 25mm água com acessórios (joelho, tê, cola...), incluso 

fornecimento e instalação; 

r) Fornecimento de Mão de obra para serviços de hidráulica. 

 

III – Vegetação (incluindo instalação e posterior remoção): 

 

e) Locação de 03 (três) unidades de Árvore de Jabuticabeira hibrida com altura de 

aproximadamente 2m, copa cheia (mudas grandes); 

f) Locação de 03 (três) unidades de Croton com altura aproximada de 1,10m (mudas 

grandes); 

g) Locação de 06 (seis) unidades de vaso ecológico, cor bege, para jabuticabeiras e 

crotons; 

h) Fornecimento de 02 (duas) unidades de planta Jiboia natural, adulta em vaso plástico. 

 



 

IV – Estrutura Elétrica (incluindo instalação e posterior remoção): 

 

b) Fornecimento de rede elétrica para o estande da AMAI na EXPOFEMI 2022; incluso 

quadro de distribuição; dispositivos de proteção; condutores; condutos; interruptores, 

no mínimo 10 tomadas de uso geral e 8 tomadas de uso específico; também estão 

inclusos 10 refletores 20w com temperatura 3000K; circuitos específicos para ligação 

de lousa digital + acessórios; aquecedor de água e televisores; os demais pontos 

deverão ser ligados através de circuito geral. Para instalação de estrutura elétrico, está 

incluso, também, o fornecimento de material, mão de obra para instalação e retirada 

dos equipamentos. 

 

1.2. Informações técnicas para orientar a execução do objeto contratado está devidamente 

demonstrado no projeto em anexo, que deverá ser de observância obrigatória por parte da 

empresa Contratada. 

 

1.3. Os bens locados e a prestação de serviços delineados no item 1.1 deverão ser 

instalados e prestados pela empresa Contratada no estande da AMAI, situado no pavilhão 

central da FEMI, no prazo previsto no item 4.1. 

 

1.4. A empresa Contratada declara, prévia e expressamente, que tem pleno conhecimento 

da natureza e do escopo dos serviços e bens objeto de locação, bem como das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, na qual se compromete a acatar todas as 

especificações estabelecidas no Termo de Referência, Edital e neste Contrato. Outrossim, a 

empresa Contratada fica cientificada sobre o projeto em anexo ao edital detalhando como 

será conduzido os trabalhos a serem prestados, assim como o resultado final do estande da 

AMAI. 

 

1.5. Faz parte integrante deste contrato o respectivo Termo de Referência, Projeto do 

estande da AMAI e Edital do pregão. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 

2.1. Fica registrado que a prestação dos serviços não gerará vínculo empregatício entre os 

empregados da Contratada com a AMAI ou com quaisquer dos municípios associados, 

vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA– DA REMUNERAÇÃO 

 

3.1. Em remuneração aos serviços prestados, a empresa Contratada receberá 

da Contratante o valor global de R$ .............. 

 

3.2. O preço é fixo, não ocorrendo qualquer espécie de reajuste. 

 

3.3. Para fins de pagamento, a empresa Contratada apresentará nota fiscal, contendo 

informações da conta bancária da empresa para depósito, sendo que o pagamento ocorrerá 

em até 10 (dez) dias após emissão e entrega da respectiva nota à AMAI.  

 



 

3.4. A forma de pagamento ocorrerá da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) do valor 

será pago após a conclusão da prestação dos serviços e instalação dos bens móveis locados 

no estande da AMAI no pavilhão central da FEMI, conforme projeto destacado em anexo ao 

Edital. Os outros 50% (cinquenta por cento) serão pagos após os dias previstos para a 

EXPOFEMI 2022 e finalizada a remoção de todos os equipamentos e bens locados situados 

no estande da AMAI. 

 

3.5. A Contratante poderá sustar o pagamento nos seguintes casos: 

 

a) Serviços prestados fora dos padrões éticos e da qualidade atribuível à espécie, 

devidamente valorado pela Contratante; 

 

b) Serviço prestado em desconformidade com o projeto do estande da AMAI em anexo; 

 

c) Existência de qualquer débito para com este Órgão; 

 

d) Descumprimento de qualquer um dos dispositivos contidos neste Contrato. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO 

 

4.1. A montagem das estruturas físicas, hidráulicas, elétricas e entrega dos bens locados, isto 

é, conclusão do objeto deste contrato deverão iniciar no dia 27 de abril de 2022, encerrando-

se no dia 29 de abril de 2022, até 14:00 (prazo máximo e improrrogável); tendo em vista que 

a feira EXPOFEMI 2022 iniciará em 30 de abril de 2022, encerrando-se no dia 08 de maio de 

2022. 

 

4.2. A vigência do contrato será de 02 (dois) meses, prazo previsto para conclusão do objeto 

deste edital, bem como a remoção dos equipamentos do estande da AMAI após o término da 

EXPOFEMI 2022.  

 

CLÁUSULA QUINTA- DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

5.1. É dever/obrigação da empresa Contratada: a) prestar os serviços entabulados na cláusula 

primeira com zelo e dedicação, observando os princípios éticos inerentes à execução dos 

mesmos; b) Prestar os serviços objeto de contratação (inclusive a locação de bens móveis) 

dentro do prazo previsto no item 4.1, sem possibilidade de prorrogação; c) Prestar os serviços 

objeto de contratação (inclusive a locação de bens móveis) nas especificações, medições e 

qualidade delineadas no projeto em anexo (que faz parte integrante deste contrato), inclusive 

fornecendo os materiais necessários para tanto; d) instalar os móveis objeto de contratação 

no estande da AMAI, situado no pavilhão central da FEMI, na data acordada no item 4.1; e) 

acatar as decisões e observações feitas pelos fiscais deste contrato; f) não realizar 

subcontratação total ou parcial dos serviços sem anuência da Contratante; g) receber o 

pagamento conforme disposto no contrato; h) aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões, a critério da Contratante, referentes a execução do contrato, nos 

termos da legislação vigente; i) manter-se adimplente no que tange aos tributos, sejam eles 

Federais, Estaduais e/ou Municipais, inclusive no que concerne às verbas trabalhistas e de 

caráter previdenciário, j) dispor à época do atendimento ao objeto, de todas as máquinas, 



 

instrumentos, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários e imprescindíveis à sua 

execução, não podendo invocar a sua falta como justificativa para atraso ou imperfeição. 

 

5.2. É de responsabilidade exclusiva da empresa Contratada: a) havendo subcontratação 

autorizada pela Contratante, a Contratada continuará a responder direta e solidariamente 

pelos serviços e pelas responsabilidades contratuais e legais assumidas. A mesma 

responsabilidade se aplica no caso de subcontratação sem autorização; b) responsabilizar-se 

exclusivamente pelos danos causados diretamente à Contratante ou terceiros, decorrentes 

de culpa ou dolo, relativos à execução do contrato ou conexão com ele, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte 

da Contratante; c) Responsabilizar-se exclusivamente por todas as providências e obrigações 

em caso de acidentes de trabalho com seus empregados, em razão da execução da presente 

contratação ou em conexão com ela, ainda que ocorridos nas dependências da sede da 

Contratante; d) responsabilizar-se exclusivamente por débitos tributários oriundos da 

prestação de serviços objeto deste contrato, bem como das verbas trabalhistas e 

previdenciárias decorrentes de seus funcionários. Adverte-se que a inadimplência de tais 

verbas não transfere à Contratante a responsabilidade pelo pagamento; e) as despesas 

diretas ou indiretas, tais como: transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 

previdenciários ou de classe, indenizações civis e qualquer outra que for devido a empregados 

ou contratados no desempenho dos serviços prestados do objeto deste Contrato, ficando 

ainda a Contratante isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; f) pela 

observação do prazo de vigência deste contrato; g) arcar com todos os ônus e despesas 

decorrentes de consumo, conservação, reparos, avarias e perdas, inclusive custos de 

reposição e manutenção de peças, máquinas, equipamentos e materiais necessários à 

execução do objeto; h) refazer, exclusivamente às suas custas, os serviços executados em 

desacordo com os termos estabelecidos no instrumento, sem que tal fato possa ser invocado 

para justificar alteração nos custos inicialmente propostos, assumidos e pactuados. 

 

5.3. É dever da Contratante: a) proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa 

execução do objeto; b) efetuar o pagamento conforme pactuado; c) fiscalizar o cumprimento 

das obrigações contratuais, podendo, inclusive, intervir durante a execução para fins de ajuste 

ou suspensão; d) notificar a empresa Contratada acerca de quaisquer irregularidades; e) 

prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; f) 

acompanhar os serviços, podendo intervir durante a sua execução para fins de ajuste ou 

suspensão. 

 

CLÁUSULA SEXTA- DA FISCALIZAÇÃO 

 

6.1. A fiscalização da execução das obrigações firmadas neste instrumento será exercida pela 

Secretária Executiva Ingrid Aline Piovesan. Correlato ao poder fiscalizatório, a fiscal poderá 

emitir notificações à empresa Contratada sobre eventuais irregularidades, que deverão ser 

observadas imediatamente por esta. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO 

 

7.1. Pela inexecução total ou parcial; inclusive do prazo estipulado na cláusula quarta e da 

prestação dos serviços e entrega dos móveis em desacordo com o pactuado; multa de 30% 

(trinta por cento) sobre o valor global contratual. 



 

 

7.2. As hipóteses previstas no item 7.1, além da cláusula penal acima mencionada, poderá 

ensejar, a critério da Contratante, sua imediata rescisão. 

 

7.3. Também constituem causa de rescisão contratual: a) dissolução da sociedade e/ou 

pessoa jurídica; b) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 

Contratada, que prejudique a execução do contrato; c) a ocorrência de caso fortuito ou de 

força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.  

 

7.4. A parte inadimplente incorrerá, além da incidência da cláusula penal descrita no item 7.1, 

em atualização monetária pelo índice IGP-M (FGV), juros de 01% (um por cento) ao mês e 

honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento); este último no caso de 

intervenção de advogado, independentemente se na esfera judicial ou extrajudicial. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) 

 

8.1. As partes de comprometem a cumprir as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados 

– LGPD, Lei nº 13.709/2018 e normativas correlatas. Ademais, as partes manifestam livre, 

informado e inequívoco consentimento total para realização de tratamento de dados das 

informações correspondentes à consecução do instrumento jurídico  originário a este 

instrumento, pelo período de tempo necessário para o alcance das finalidades contratuais e 

legais, cientes de que tal consentimento poderá ser revogado mediante solicitação via e-mail 

juridico@amai.sc.gov.br.  

 

8.2. As partes comprometem-se, ainda, em caso de incidente de segurança, a comunicar 

prontamente uma a outra, a fim de que sejam tomadas eventuais medidas cabíveis. 

 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

 

9.1. As partes contratantes elegem o foro de Xanxerê/SC, para o fim de dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas do presente Contrato. 

 

E por estarem justas e contratadas regidas pela boa fé contratual, firmam o presente, em duas 

vias, de igual teor e forma, perante testemunhas, para que produzam seus jurídicos efeitos. 

 

 

Xanxerê/SC, ______ de ______ de 2022. 

 

 

AMAI 

CONTRATANTE 

 

 

CONTRATADO 
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ANEXO VI 
 

PROJETO 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

MEDIDAS ESTANDE 



ESPECIFICAÇÃO 
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Jabuticabeira híbrida Puff 40x40x45cm - cor a definir Banqueta Iron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jibóia Vaso ecológico - cor a definir Cróton Mesa infantil com cadeira coelho Frigobar 76 litros 
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dimensões máx. 
55x65cm prof. 
65cm 
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Palete 1,20x1,20m pintado 

 
 

 
Cordão de led 

 
 

 
Portal 

 
Coluna 80x20x360cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coluna 80x20x 
360cm 

 
 

Lona plotada com 
arte específica 

 

 Grama sintética  Letras caixa pvc expandido 

2
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Acrílico espelhado bronze 

 
Palete 1,20x1,20m pintado 



AMAI e Municípios na FEMI 2022 

Tema central: VOCÊ NO MUNDO. 



 

Tema: Valorização das pessoas como o centro das transformações. 
 

Ações: Economia, desenvolvimento social, sustentabilidade, tecnologia e COVID. 
 

Objetivo: Destacar o quão importante é a presença das pessoas no processo de desenvolvimento e destaque 

de toda região. Proposta com ligação as perdas para a COVID-19. 
 

Dimensão de cada box: 4x5m 
Área aproximada do estande: 73m² 



• ODS e ações municipais 
 

• Sala reuniões 
 

• Espaço do empreendedor 

• Espaço instagramável 
 

• Espaço pessoas e o mundo 
 

• Sustentabilidade 

• Alto Irani visto de cima 
 

• Espaço kids 

 



 

 

Direcionado a valorização 

dos municípios, mostrando 

quais ações são desenvolvidas 

em cada município da AMAI 

vinculadas a um dos 17 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da ONU. 

 
Objetivo: 

destacar as potencialidades; 
 

ODS E AÇÕES MUNICIPAIS 



 
 
 

Proposto a pequenos 
encontros entre autoridades 
para que possam discutir 
ações, descansar e usar de 
apoio durante o evento. 

Também servirá de suporte 
técnico para a equipe que 
estará trabalhando durante o 
evento 

 
 

Objetivo: 

Suporte aos prefeitos e aos 
funcionários; 
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Voltado a economia, tem o 

intuito de trazer e incentivar o 

empreendedorismo. 
 

Objetivo: Incentivar o lado 

empreendedor das pessoas, 

contribuindo para a 

movimentação da economia e 

a alternativas de ganhos 

financeiros em meio a um 

cenário de dificuldades, devido 

a pandemia. 

 
EMPREENDEDOR 



Espaço criativo e diferenciado que chama a 

atenção das pessoas para que façam fotos e 

selfies. 
 

Objetivo: Enfatizar e divulgar a marca da 

AMAI tornando o stand referência na feira. 

Também, vem de encontro com o conceito 

do estande, onde as pessoas e o mundo são 

o centro. 
 

Objetivo: Empatia, olhar para si e para o 

mundo 

ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL / 

PESSOAS E O MUNDO 



 
 
 
 
 
 

Sabendo que as pessoas tem 

praticado várias atividades ao 

ar livre relacionadas a saúde, e 

sabendo dos locais 

encantadores da nossa região 

que por vezes ficam 

esquecidos, este espaço busca 

despertar a curiosidade dos 

munícipes para que se 

encantem com o turismo de 

nossa região. 

 
 
 

Objetivo: Criar laços e 

despertar interesse ao turismo 

das nossas belezas naturais. 

ALTO IRANI VISTO DE CIMA 



Local voltado a preservação (através de 

doação de mudas) e a importância dos 

cuidados com o meio ambiente. Também 

será disponibilizado água quente e fria. 
 

Objetivo: Incentivar o consumo consciente. 

Ambiente voltado a chamar a atenção das 

crianças, distribuir mais cor e alegria na feira. 
 

Objetivo: atrair   público   e   valorizar   as 

crianças que são o futuro das ações. 

ESPAÇO SUSTENTÁVEL / 

ESPAÇO KIDS 



 

Descontruir e reinventar, aproximar as 

pessoas, mudar a forma de olhar para o 

mundo e para si. A pandemia deixou várias 

marcas e elas fizeram que as pessoas saíssem 

da zona de conforto e ainda sofremos este 

impacto, então que tal: 

Mudar? 

Descobrir? 

Cuidar? 

Inovar? 

Ressignificar? 
 

Desafiar? 

Superar? 

O QUE 
DESEJAMOS? 

 



Nossa preocupação 

sempre foi ter essência, 

fazer sentido e para isso 

precisamos de pessoas que 

acreditem nas nossas 

causas como ASSOCIAÇÃO, 

como MUNICÍPIOS e como 

SOCIEDADE. 

 
 

 
CUIDAR DAS PESSOAS DESENVOLVE, 
TRANSFORMA E FAZ CRESCER TODA 

UMA REGIÃO. ” 
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