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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 187/2022

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2022

1. PREÂMBULO

1.1. O Município de Itá-SC, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Praça
Doutor  Aldo  Ivo  Stumpf,  100,  Centro,  SC,  através  do  Prefeito  Municipal,  CLEMOR
ANTÔNIO BATTISTI, COMUNICA a todos os interessados que ESTARÁ RECEBENDO
PROPOSTAS PARA PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO para contratação de
empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  de  promoção  de  eventos  para
organização e realização dos eventos relacionados ao  “RÉVEILLON 2022/2023”,  que
ocorrerá no dia 31 de dezembro de 2022 na forma abaixo discriminada, sendo que a
classificação das propostas se dará pela MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM.

1.2.  O  recebimento  dos  Envelopes  nº  01  –  PROPOSTA  COMERCIAL  e  nº  02  –
DOCUMENTAÇÃO,  contendo  respectivamente  as  propostas  de  preços  e  a
documentação de habilitação dos interessados, dar-se-á até as 08h30min do dia 25 de
novembro de 2022, no SETOR DE PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA, situado no
térreo do endereço acima indicado. 

1.3 – A abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á a partir das
08h30min do dia 25 de novembro de 2022, em sessão pública a ser realizada na Sala
de Licitações da Prefeitura Municipal de Itá, situada no endereço citado no item 1.1.

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da presente chamada pública é a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de promoção de eventos para responsabilizar-se pela organização,
realização  e  exploração  do  evento  “Réveillon 2022/2023”,  caracterizado  nos  seus
subitens (2.2, 2.3 e 2.4) e conforme termo de referência que consta no Anexo “C” do
edital, sendo que a contratação dar-se-á pelo menor valor cobrado pelos ingressos.

2.2.  A  empresa  vencedora  irá  se  responsabilizar  pela  organização,  realização  e
exploração  do  evento  “Réveillon 2022/2023”,  que acontecerá no  dia  31/12/2022 na
Praça Municipal Dr. Aldo Ivo Stumpf, com o fornecimento de shows (no mínimo dois),
estruturas de sonorização/iluminação, tapumes, gradis, banheiros químicos e tudo o que
for  necessário  para  a  realização  do  evento,  inclusive  com  pessoal  de  serviço
(seguranças,  roadies,  técnicos  de  operação  e  serviços  gerais),  além de  taxas  como
ECAD.  A  estrutura  deverá estar  de  acordo  com as  exigências  do  artista  que  irá  se
apresentar, obedecendo todas as normas de segurança exigidas pelos bombeiros, laudos
técnicos, ART.

2.3. O proponente poderá explorar o serviço de copa – bebidas e lanchas, desde que
permita que o Quiosque (que possui concessão junto à praça) possa continuar operando
suas atividades de maneira normal.

2.4.  A empresa poderá explorar  a cobrança de ingresso do público,  obedecendo aos
seguintes limites: valor máximo para os habitantes do município de Itá no valor de R$
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35,00 (trinta e cinco reais) para venda antecipada até o dia 15/12/2022; após está data
e até o dia dos shows o valor passa a ser de R$ 50,00 (cinquenta reais) para todo o
público (tanto munícipes como visitantes). Maiores detalhes encontram-se no Anexo “C”
do presente edital.

3. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

3.1. O recebimento dos Envelopes dos interessados dar-se-á até as 08h30min do dia 25
de novembro de 2022,  no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, Praça Municipal
Doutor Aldo Ivo Stumpf, Centro nesta cidade de Itá-SC.

3.2. O início da abertura dos envelopes dar-se-á às 08h30min do dia 25 de novembro de
2022, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Itá, localizada no endereço situado
no item 3.1 deste Edital de Chamamento Público.

3.3.  No dia, hora e local designados neste Edital, na presença das licitantes e demais
pessoas  presentes  à  Sessão  Pública,  o  Presidente  da  Comissão  Permanente  de
Licitações inicialmente receberá os envelopes contendo as propostas comerciais  e os
documentos  exigidos  para a  habilitação,  desde  que protocolizados  de  acordo  com o
disposto  no item 3.1,  em envelopes  distintos,  lacrados,  contendo  na  parte  externa  a
seguinte identificação:

MUNICÍPIO DE ITÁ – SC
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022
ENVELOPE 1 – PROPOSTA COMERCIAL
NOME/RAZÃO SOCIAL 
Nº. DO CNPJ DO PROPONENTE
TELEFONE
E-MAIL

MUNICÍPIO DE ITÁ – SC
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022
ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 
Nº. DO CNPJ DO PROPONENTE
TELEFONE
E-MAIL

3.4.  Em  seguida,  realizarão  o  credenciamento  dos  interessados  ou  de  seus
representantes, que consistirá na comprovação de que possuem poderes para praticar os
atos inerentes ao certame, nos seguintes termos:

3.5.  O  representante  da  empresa  licitante  deverá  comprovar,  na  Sessão  Pública,  a
existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de
todos os demais atos inerentes ao certame, através  da apresentação dos documentos
em cópia autenticada (vide item 5.2), os quais deverão ser entregues ao Pregoeiro fora
dos envelopes, conforme abaixo:

3.5.1. Sócio e/ou Proprietário:
a) Cópia da Carteira de Identidade ou documento equivalente;
b)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
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dos documentos  de eleição  de  seus  atuais  administradores,  com a  comprovação  da
publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações;
c) Declaração que cumpre os requisitos do edital;

3.5.2. Representante:
a) Cópia da Carteira de Identidade ou documento equivalente;
b) Procuração ou Carta de Credenciamento, conforme modelo do  Anexo “A”, firmada
pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social;
c)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
dos documentos  de eleição  de  seus  atuais  administradores,  com a  comprovação  da
publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações;
d) Declaração que cumpre os requisitos do edital.

3.6.  Não  será  permitida  a  participação  de  empresas  distintas  através  de  um  único
representante.

3.7.  No caso da  proponente ser  Microempresa  (ME)  ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP),  esta  deverá  apresentar  para  credenciamento  Certidão  de  enquadramento  no
Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta
Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DRNC n° 010/2013,
com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias anteriores ao da data de
abertura desta licitação.  As  sociedades simples,  que não registrarem seus  atos  na
Junta  Comercial,  deverão  apresentar  Certidão  de  Registro  Civil  de  Pessoa  Jurídica,
atestando  seu  enquadramento  nas  hipóteses  do  art.  3°,  da  Lei  Complementar  nº
123/2006. 

3.8.  A  empresa  que  não  comprovar  a  condição  de  Microempresa  ou  Empresa  de
Pequeno Porte, com a apresentação de um dos documentos acima descritos, não terá
direito  aos  benefícios  concedidos  pela  Lei  Complementar  nº  123/2006.  Este(s)
documento(s) deverá(ão) ser apresentado(s) obrigatoriamente fora dos envelopes;
no momento do credenciamento.

4. DA PROPOSTA 

4.1. No envelope proposta comercial deverá conter a proposta propriamente dita, redigida
em  português,  de  forma  clara  e  detalhada,  sem  emendas  ou  rasuras,  devidamente
datada, assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, contendo ainda:

4.1.1. Razão  social,  endereço  completo,  nº  do  CNPJ/MF  e  nº  da  Inscrição
Estadual ou Municipal da proponente;

4.1.2. Número desta Chamada;

4.1.3. Descrição dos itens ofertados para a exploração do objeto desta licitação,
em algarismos e por extenso;

4.1.4. Local,  data,  assinatura  e  identificação  do  representante  legal  da
proponente.
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4.2. Os valores em questão deverão ser propostos em moeda corrente nacional,  com
duas casas decimais à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega
da proposta.

4.3. Além do preço ofertado, será de responsabilidade da proponente arcar com todas as
despesas, custos, encargos e tributos decorrentes da exploração total do objeto desta
Chamada.

4.4. Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, nos
termos do §3º, artigo 64 da Lei Federal nº 8666/1993, o qual será contado a partir da data
de sessão de abertura dos envelopes nº 01, estabelecida no item 1.3 deste edital. Na
contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento.

5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

5.1. No envelope documentação, deverão ser apresentados os seguintes documentos,
sob pena de desclassificação da proposta:

a) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) autêntica de
Débitos Relativos a Tributos  Federais,  à Dívida Ativa da  União e  à Seguridade
Social (INSS);

b) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) autêntica de Débitos
Estaduais;

c) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) autêntica de Débitos
Municipais, relativa ao Município da sede do licitante;

d) Prova de regularidade  relativa  ao Fundo de Garantia  por  Tempo de Serviço
(CRF do  FGTS autêntica),  demonstrando  situação  regular  no  cumprimento dos
encargos sociais, instituídos por Lei;

e) Declaração de Atendimento à Legislação Trabalhista de Proteção à Criança e ao
Adolescente, conforme modelo constante do Anexo "B".

f) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão do CNPJ);

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante  a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo
Decreto-Lei nº5.452, de 1º de maio de 1943.

h) Certidão(ões) Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica (SAC e EPROC no caso de empresas sediadas no estado
de Santa Catarina);

i) Declaração identificada e assinada pelo Representante Legal, de que a empresa
não possui emitida contra si, Declaração de Inidoneidade, expedida em face de
inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do
artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo
97 da referida Lei;
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j) Declaração de Atendimento à Legislação de Proteção de Dados, conforme modelo
constante do Anexo “G”;

k)  Cadastro Nacional  de Empresas Inidôneas e Suspensas –  CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da União – www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

l)  Detalhamento  de  Penalidade  –  Cadastrado  Nacional  de  Empresas  Punidas,
mantido  pela  Controladoria  Geral  da  União  –
www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep;

 j) Da documentação extra:

  j.1. Além da documentação exigida na legislação, o proponente deverá obrigatoriamente
apresenta junto com a proposta a  carta de disponibilidade de, pelo menos,  um dos
artistas descritos no Anexo “C”, para a data de 31/12/2022, emitida pelo representante
exclusivo, sendo que ficará vetado a substituição do artista. 

  j.1.1. Atestado de capacidade técnica;

  j.1.2. Certificado junto ao Ministério do Turismo;

 j.1.3. Declaração de concordância e de submissão às disposições do edital e de que
possui o conhecimento do local, assinado pelo responsável técnico da empresa;

  j.1.4. Prova de registro da empresa no CREA ou CAUC;

  j.1.5. Prova de possuir em seu quadro permanente de funcionários, profissional de nível
superior com registro do CREA ou CAUC (cópia de contrato de prestação de serviços ou
declaração de futura contratação);

 j.1.6.  Declaração  formal  de disponibilidade  de  equipamentos  e  materiais  que  serão
utilizados;

  j.1.7. Declaração de aceite e concordância dos termos do edital.

5.2. Os documentos exigidos nesta Licitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer  processo  de  cópia  autenticada  por  tabelião  de  notas  ou  por  servidor  da
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

5.2.1.  No  dia  marcado  para  a  abertura  da  licitação  não  serão  autenticados
documentos, exceto documentos de identificação dos representantes legais desde
que os mesmos estejam presentes na sessão, para os licitantes que decidirem por
autenticar  suas  fotocópias  por  funcionário  público  desta  municipalidade  os
mesmos deverão comparecer até as 17h00min do dia útil anterior ao marcado para
a abertura da licitação no endereço supracitado.

5.2.2.  As  certidões  e  certificados  exigidos  como  condição  de  habilitação  poderão,
também,  ser  apresentados  em  documento  extraído  diretamente  da  Internet,  ficando,
nesse caso, a sua aceitação condicionada à verificação da sua veracidade pelo Pregoeiro
ou sua Equipe de Apoio, no respectivo site do órgão emissor.
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6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

6.1. As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços apresentados,
considerando-se  vencedor  aquele  que  apresentar  o  MENOR VALOR GLOBAL POR
ITEM (menor valor total  cobrado pelos ingressos),  especificado no  Anexo “C” do
presente edital.

9.2.  –  Para classificação das propostas,  proceder-se-á da seguinte  forma:  soma dos
valores de cobrança dos ingressos até dia 15/12/2022 (valor máximo de R$ 35,00 para
munícipes) e soma do valor de cobrança do ingresso a partir de 15/12/2022 e até a data
do evento (valor máximo de R$ 50,00 para munícipes e turistas). Efetuando a soma dos
dois produtos,  será verificado  o menor valor global que será cobrado pelos ingressos,
conforme fórmula abaixo:

Valor Máximo dos Ingressos = Valor Ingresso até 15/12/2022 + Valor Ingresso até
31/12/2022;

6.2. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que
deverão  estar  em conformidade com as  exigências  do  presente  edital,  sob  pena  de
desclassificação. Isto posto, será classificada a proposta de menor valor global do  item
(menor  valor  cobrado  pelos  ingressos  do evento)  e  aquelas  que apresentem valores
inferiores ao valor máximo estabelecido no subitem 7.1 do presente Edital. 

6.3. Serão passíveis de desclassificação as propostas que não atenderem os requisitos
constantes do item 5 e dos seus subitens deste Edital, bem como quando constatada a
oferta de preço manifestamente inexequível.

6.4. Caso duas  ou  mais  propostas  iniciais  apresentem preços  iguais,  será  realizado
sorteio para determinação da vencedora.

6.5. Sendo considerada aceitável  a proposta comercial  da licitante  que apresentou o
maior desconto, o Presidente procederá à abertura de seu Envelope DOCUMENTAÇÃO,
para  verificação  do  atendimento  das  condições  de  habilitação  fixadas  no  item  5  e
subitens, deste Edital.

6.6. Constatada  a  conformidade  da documentação  com as  exigências  impostas  pelo
edital,  a  licitante  será  declarada  vencedora,  sendo-lhe  adjudicado  o  objeto.  Caso
contrário, o presidente inabilitará a licitante.

6.6. Se a proposta de maior desconto não for aceitável ou se a licitante desatender às
exigências habilitatórias, o Presidente examinará a proposta subsequente, verificando a
sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

6.7. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Presidente declarará o
vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a
intenção  de  recorrer,  registrando  na  ata  da  Sessão  a  síntese  de  suas  razões  e  a
concessão do prazo de 03 (três) dias consecutivos para a apresentação das razões de
recurso, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para,
querendo,  apresentarem  contrarrazões  do  recurso  em  igual  número  de  dias,  que
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começarão a  correr  do  término  do prazo  da recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista
imediata dos autos.

6.8. A falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito
de recurso por parte da licitante e a adjudicação do objeto da licitação pela autoridade
superior ao vencedor.

6.9. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública do deste
Edital de Chamamento caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.

6.10. Da Sessão Pública 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.

6.11. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Presidente e seus membros por
todos os licitantes presentes, salvo quando algum representante se ausentar antes do
término da Sessão, fato que será devidamente consignado em ata.

6.12. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data
para continuação dos trabalhos,  devendo ficar intimadas,  no mesmo ato,  os licitantes
presentes.

6.13. O  Presidente  manterá  em  seu  poder  os  envelopes  com  a  Documentação  de
Habilitação das licitantes que não restarem vencedoras do objeto desta Licitação,  pelo
prazo de 10 (dez) dias após a homologação, devendo os seus responsáveis retirá-los
em 05 (cinco) dias após esse período, sob pena de inutilização dos mesmos.

7. DO VALOR MÁXIMO ESTIPULADO PELA COBRANÇA DOS INGRESSOS

7.1.  A empresa poderá explorar  a  cobrança de ingresso do público,  obedecendo aos
seguintes limites: valor máximo para os habitantes do município de Itá no valor de R$
35,00 (trinta e cinco reais) para venda antecipada até o dia 15/12/2022; após está data e
até o dia dos shows o valor passa a ser de R$ 50,00 (cinquenta reais) para todo o público
(tanto  munícipes  como  visitantes).  Maiores  detalhes  encontram-se  no  Anexo  “C”  do
presente edital.

8. DAS OBRIGAÇÕES 

8.1. São obrigações da CONTRATANTE:

8.1.1. Determinar a área a ser cercada e disponibilizada para a realização do 
evento;

8.1.2. Fiscalizar os serviços prestados pela CONTRATADA.

8.1.3.  Observar  para que durante  a vigência do Contrato  sejam cumpridas as
obrigações  assumidas  pela  CONTRATADA,  bem  como  sejam  mantidas  todas  as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.2.  São obrigações da CONTRATADA:
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8.2.1.  Realizar  o  serviço  nas  datas  estabelecidas  pelo  Município,
responsabilizando-se  pelas  estruturas  de  sonorização  e  iluminação,  tapumes,  gradis,
banheiros químicos e tudo o que for necessário para a realização do evento, incluindo
pessoal de serviço (seguranças, roadies, técnicos de operação e serviços gerais), além
de taxas como ECAD;

8.2.2.  Disponibilizar,  montar  e desmontar as estruturas de barracas onde será
feita a comercialização dos produtos;

8.2.3.  Responsabilizar-se  pela  estrutura  de  pessoal  habilitado  para  os
atendimentos e devidamente identificados;

8.2.4.  Se  responsabilizar  e  disponibilizar  alvarás,  licenças,  estrutura  elétrica  e
demais documentações necessárias para a realização das atividades;

8.2.5. Disponibilizar a estrutura de acordo com as exigências do artista que irá se
apresentar, obedecendo todas as normas de segurança exigidas pelos bombeiros, laudos
técnicos, ART;

8.2.6.  Fica proibida a venda de bebidas e outros produtos em embalagens de
vidros em função da segurança;

8.2.7. Proibida a venda de bebidas para menores de idade;

8.2.8.  Manter  o  espaço  locado  em  perfeitas  condições  de  higiene,  conforme
exigências da vigilância sanitária e saúde pública;

8.2.9. Manter o funcionamento do evento das 19h00min do dia 31 de dezembro de
2022 até as 03h00min do dia 01 de janeiro de 2023;

8.2.10. Aceitar, integralmente, a fiscalização a ser adotada pela contratante;

8.2.11. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos, físicos ou materiais,
causados  à  CONTRATANTE  ou  a  terceiros,  advindos  de  imperícia,  negligência,
imprudência  ou desrespeito  às  normas de  segurança,  quando da  entrega  do  objeto.
Responsabilizar-se  em  relação  aos  funcionários,  por  encargos  trabalhistas,
previdenciários,  comerciais,  fiscais,  seja  municipais,  estaduais ou federais,  bem como
pelo  seguro  para  garantia  de  pessoas  e  equipamentos  sob  sua  responsabilidade,
devendo apresentar, de imediato e quanto solicitado, todos e quaisquer comprovantes de
pagamento e quitação.

8.2.11.1. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do
artigo 70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados e
subordinados  da  contratada  intentar  reclamações  trabalhistas  contra  a  proponente
vencedora;

8.2.12.  A contratada deverá entregar o local destinado ao evento nas mesmas
condições em que recebeu, sendo que qualquer dano causado à estrutura física, quadro
de eletricidade e demais instalações hidráulicas e elétricas, deverão ser consertados e/ou
indenizados ao município, em valor que será apurado pela fiscalização;
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8.2.13. A contratada deverá cumprir com todas as determinações estabelecidas
pelo Ministério do Trabalho, relativas à segurança e medicina do trabalho.

9. DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização e o acompanhamento serão exercidos por servidores da Secretaria
Municipal de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico, os quais poderão, junto ao
representante  da  CONTRATADA,  solicitar  a  correção  de  eventuais  falhas  ou
irregularidades  que  forem verificadas  na  entrega  do  objeto,  as  quais,  se  não  forem
sanadas  no  prazo  de  02  (duas)  horas,  serão  objeto  de  comunicação  oficial  à
CONTRATADA, para aplicação das penalidades.

9.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas
com  a  execução  do  objeto  deste  Contrato,  serão  registradas  pela  CONTRATANTE,
constituindo tais registros, documentos legais.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados diretamente no
Departamento  de  Compras  e  Licitações  do  Município  de  Itá,  no  endereço  citado  no
preâmbulo deste Edital, ou através do telefone (49) 3458-9506, de segunda a sexta-feira,
das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min. 

10.2. Informações verbais prestadas por integrantes da Administração Municipal de Itá
não serão consideradas como motivo para impugnações.

10.3. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas nas
Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
Lei Complementar nº123, de 15/12/2006, Decreto Municipal nº 41, de 07 junho de 2006,
e,  se  for  o  caso,  conforme  disposições  da  Lei  nº  8.078/90  (Código  de  Defesa  do
Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria. 

10.4.  No  interesse  da  Administração,  e  sem  que  caiba  às  participantes  qualquer
reclamação ou indenização, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitação;
b) alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º, do art. 21, da Lei nº
8.666/93.

10.5.  A realização do evento  fica condicionada às Instruções Normativas,  Portarias e
Decretos  emitidas  pelo  Estado  de  Santa  Catarina  com  relação  ao  COVID-19  e  ao
EVENTO  SEGURO,  não  cabendo  responsabilidade  e/ou  indenização  por  parte  do
MUNICÍPIO de Itá-SC.

10.6. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto
da presente licitação é o da Comarca de Itá, SC, excluído qualquer outro.

11. DOS ANEXOS

11.1 Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os
seguintes anexos:
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a) Anexo “A” - Modelo de Termo de Credenciamento

b)  Anexo “B” –  Modelo  De  Declaração  De Atendimento  a  Legislação
Trabalhista de Proteção À Criança e ao Adolescente

c) Anexo “C” – Termo De Referência;

d)  Anexo “D” -  Modelo de Declaração de Atendimento das Normas do
Edital;

e) Anexo “E” – Modelo de declaração de idoneidade;

f) Anexo “F” – Minuta do Contrato.

g)  Anexo “G” - Modelo de declaração de cumprimento da lei  geral  de
proteção de dados – lei n. 13.709/2018;

Itá – SC, 07 de novembro de 2022.

CLEMOR ANTÔNIO BATTISTI
Prefeito Municipal

Analisado e Aprovado

Verônica Sirlei Nicanor Simon
Assessora Jurídica
OAB/SC 33.858
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 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 187/2022

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2022

ANEXO “A”

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:

À Prefeitura Municipal de Itá, SC

Credenciamos o(a) Sr.(a) ___________________________, portador(a)
da  Cédula  de  Identidade  nº  _______________ e  do  CPF  nº  ________________,  a
participar  da licitação instaurada pela Prefeitura  Municipal  de Itá,  SC,  na modalidade
EDITAL  DE  CHAMAMENTO  PÚBLICO  Nº  002/2022,  na  qualidade  de
REPRESENTANTE LEGAL,  outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da
empresa  _______________________________________,  bem  como  formular
propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local, ______ de ____________________ de 2022

(nome e assinatura do responsável legal)
(número da carteira de identidade e órgão emissor)
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 187/2022

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2022

ANEXO “B”

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:

DECLARAÇÃO

Ref.: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022

A  empresa  ______________________________________,  inscrita  no
CNPJ sob o nº ________________________, por intermédio de seu representante legal
o(a)  Sr.(a)  _________________________,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº
_______________ e do CPF nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.)

Local, ______ de ____________________ de 2022

(nome e assinatura do responsável legal)
(número da carteira de identidade e órgão emissor)
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 187/2022

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2022

ANEXO “C”

TERMO DE REFERÊNCIA

Item Descrição Quant. Unid. Preço Máximo Ingresso R$

01

Evento do dia 31 de dezembro de 2022
(sexta-feira);  horário  de realização:  das
19 horas até no máximo às 03 horas do
dia 01/01/2023. Obrigatório disponibilizar
dois  Shows  Nacionais,  dentre  as
seguintes opções:

1) Ana Castela;
2) Hugo e Guilherme;
3) US Agroboy;
4) Murilo Huf;
5) Luan Pereira;
6) Chris no Beat;
7) Fernando e Sorocaba;
8) Maiara & Maraísa;
9) + DJ’s

01 Unid.

 – Para  os  habitantes  do
município  de  Itá:  R$  35,00
para venda antecipada até o
dia 15/12/2022;

 – Após o dia 15/12/2022 e
até  a  data  do  evento:  R$
50,00 para todos (munícipes
e visitantes);

I – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

1. Manter o espaço locado em perfeitas condições de higiene, conforme exigências
da Vigilância Sanitária e Saúde Pública;

1. As  estruturas  de  pessoal,  elétrica,  alvarás,  licenças,  etc.,  para  o  pleno
desenvolvimento  das  atividades  serão  de  responsabilidade  da  proponente
vencedora;

2. Manter o funcionamento do evento das 19h00min do dia 31 de dezembro de 2022
até as 03h00min do dia 01 de janeiro de 2023, disponibilizando pelo menos dois
shows dentre as opções destacadas na tabela anterior;

3. Responsabilizar-se  pela  saúde  dos  funcionários,  encargos  trabalhistas,
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem
como  pelo  seguro  para  garantia  de  pessoas  e  equipamentos  sob  sua
responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e
quaisquer comprovantes de pagamento e quitação;

4. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do artigo 70 do
Código  de  Processo  Civil,  no  caso  de,  em qualquer  hipótese,  empregados  e
subordinados  da  CONTRATADA  intentar  reclamações  trabalhistas  contra  a

Chamada Pública nº 002/2022                                                      Fl. 13/23



                        ESTADO DE SANTA CATARINA
                        MUNICÍPIO DE ITÁ
                       Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf, 100 – Fone (49) 3458-9500.
                        CEP: 89760-000 – ITÁ – Santa Catarina
               E       E-mail: licitacao@ita.sc.gov.br – site: ita.atende.net

PROPONENTE VENCEDORA;

5. Cumprir  com  as  determinações  estabelecidas  pelo  Ministério  do  Trabalho,
relativas à segurança e medicina do trabalho;

6. Obrigar-se  pela  seleção,  treinamento,  habilitação,  contratação,  registro
profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades
exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias;

7. Providenciar afastamento imediato, do local de exploração descrito nesse Edital
de  Chamamento  Público,  de  qualquer  empregado  cuja  permanência  seja
considerada inconveniente para a realização do Evento;

8. Responsabilizar-se  por  qualquer  acidente  do  qual  possam  ser  vítimas  seus
empregados e  subordinados,  no desempenho dos serviços objeto  do presente
Contrato;

9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo
que a represente, integralmente, em todos os seus atos;

10. Fornecer aos funcionários equipamentos de segurança, bem como uniformes e
crachás de identificação contendo a função;

11. Providenciar  a  exposição  dos  preços  praticados,  em  local  amplo  e  de  fácil
visualização aos consumidores;

12. Responsabilizar-se  pelo  acondicionamento,  transporte  e  manipulação  dos
produtos por ela comercializados, responsabilizando-se em caso de intoxicação;

13. Disponibilizar  pessoal  e  material  necessário  para a  limpeza  e manutenção  do
espaço cedido, durante e após a realização do Evento;

14. Fica expressamente vedada a cobrança de taxas adicionais por  garçons entre
outros. Para o caso de descumprimento poderá ser aplicado multa em até 20 %
do valor da proposta.

15. Realizar o serviço nas datas estabelecidas pelo Município, responsabilizando-se
pelas  estruturas  de  sonorização  e  iluminação,  tapumes,  gradis,  banheiros
químicos  e  tudo  o  que  for  necessário  para  a  realização  do  evento,  incluindo
pessoal de serviço (seguranças, roadies, técnicos de operação e serviços gerais),
além de taxas como ECAD;

16. Disponibilizar  a  estrutura  de  acordo  com  as  exigências  do  artista  que  irá  se
apresentar, obedecendo todas as normas de segurança exigidas pelos bombeiros,
laudos técnicos, ART;
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 187/2022

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2022

ANEXO “D”

MODELO DE ATENDIMENTO DAS NORMAS DO EDITAL DE CHAMAMENTO

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:

Ao Município de Itá, SC

A empresa  ______________________________________,  inscrita no
CNPJ sob o nº ________________________, por intermédio de seu representante legal
o(a)  Sr.(a)  _________________________,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº
_______________ e do CPF nº ________________, para todos os fins efeitos em face
do EDITAL  DE  CHAMAMENTO  PÚBLICO  Nº  002/2022,  na  qualidade  de
REPRESENTANTE LEGAL,  DECLARA,  sob as penas do artigo 299 do Código Penal,
que temos pleno conhecimento do estabelecido no edital de chamamento especificado e
atendemos todas as normas especificações do mesmo.

Local, ______ de ____________________ de 2022

(nome e assinatura do responsável legal)
(número da carteira de identidade e órgão emissor)
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 187/2022

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

ANEXO “E”

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:

D E C L A R A Ç Ã O

..................., inscrita no CNPJ sob o n° .................., estabelecida ........................, cidade
e Município de .........................., por intermédio de seu titular e responsável legal pela
empresa, DECLARA, para efeito de participação no Processo de Licitação N° 187/2022,
Inexigibilidade de  Licitação  nº  031/2022,  que  sua  empresa  não  foi  considerada
INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV,
do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, bem como em cumprimento ao
que dispõe o § II do artigo 32 da referida lei.

Local, ______ de ____________________ de 2022.

(nome e assinatura do responsável legal)
(número da carteira do RG/CPF)
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 187/2022

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2022

EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022

ANEXO “F”

TERMO DE CONTRATO DE PERMISSÃO ADMINISTRATIVA REMUNERADA DE BEM
PÚBLICO N° 0xx/2022

O Município de Itá-SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-
MF sob  o  nº  83.024.240/0001-53,  com sede  na Praça  Dr.  Aldo  Ivo Stumpf,  nº  100,
Centro, na cidade de Itá-SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Itá-SC,
Senhor ____________, portador da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no
CPF/MF  sob  nº  ____,  doravante  denominado  simplesmente  de  MUNICÍPIO  e  a
empresa...............................,  Pessoa Jurídica, Inscrita no CNPJ n° ................. com sede
à Rua ......., nº....., no Município de ............., Estado de  ............................., doravante
denominado  simplesmente  de  PERMISSIONÁRIO,  e  perante  as  testemunhas  abaixo
firmadas,  pactuam o presente contrato,  cuja celebração foi  autorizado pelo  Processo
Licitatório Nº 187/2022, Chamada Pública Nº 002/2022, que se regerá nos termos da
Lei  8.666/93  e  suas  alterações,  atendida  as  Cláusulas  e  condições  que anunciam a
seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1.  O  presente  contrato  tem  por  objeto  a  permissão  administrativa  de  uso
remunerado de espaço público para a organização, realização e exploração do evento
“Reveillon 2022/2023”, conforme descrição abaixo:

 
- Descrever o item vencido.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E DO VALOR:

2.1.  O prazo de permissão administrativa de uso remunerado de bem público
caracterizado na Cláusula Primeira do presente Contrato será no dia 31 de dezembro de
2022, das 19h00min até as 03h00min do dia 01 de janeiro de 2023.

2.2. O presente contrato terá vigência até 15 de janeiro de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESTRIÇÕES DA PERMISSIONÁRIA

3.1 – A Permissionária fica obrigada a:

3.1.1.  Realizar  o  serviço  nas  datas  estabelecidas  pelo  Município,
responsabilizando-se  pelas  estruturas  de  sonorização  e  iluminação,  tapumes,  gradis,
banheiros químicos e tudo o que for necessário para a realização do evento, incluindo
pessoal de serviço (seguranças, roadies, técnicos de operação e serviços gerais), além
de taxas como ECAD;
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3.1.2.  Disponibilizar,  montar  e desmontar as estruturas de barracas onde será
feita a comercialização dos produtos;

3.1.3.  Responsabilizar-se  pela  estrutura  de  pessoal  habilitado  para  os
atendimentos e devidamente identificados;

3.1.4. Disponibilizar alvarás, licenças e demais documentação necessária para a
realização da atividade;

3.1.5. Disponibilizar a estrutura de acordo com as exigências do artista que irá se
apresentar, obedecendo todas as normas de segurança exigidas pelos bombeiros, laudos
técnicos, ART;

3.1.6. Deixar pronta as instalações 06 (seis) horas antes do início do evento;

3.1.7. Atender da 19h00min do dia 31 de dezembro de 2022 até as 03h00min do
dia 01 de janeiro de 2023;

3.1.8. Aceitar, integralmente, a fiscalização a ser adotada pela contratante.

3.1.9. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos, físicos ou materiais,
causados  à  CONTRATANTE  ou  a  terceiros,  advindos  de  imperícia,  negligência,
imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da entrega do objeto;

3.2. Fica expressamente vedado à Permissionária:

3.2.1.  Fica  expressamente  vedada  à  permissionária  a  subcontratação,
associação,  cessão,  transferência,  fusão,  cisão  ou  incorporação,  total  ou  parcial,  do
objeto da presente licitação;

3.2.2. Utilizar os imóveis para outra finalidade que não seja para o que foi liberado
para exploração;

3.2.3.  Fica proibida a venda de bebidas e outros produtos em embalagens de
vidros em função da segurança;

3.2.4. Proibida a venda de bebidas a menores;

3.3. Das responsabilidades do Município:

3.3.1.  Efetuar  a fiscalização para verificar  se estão sendo cumpridas todas as
exigências previstas;

3.3.2. Determinar a área a ser cercada e disponibilizada para a realização do 
evento;

 3.3.3.  Observar  para que durante  a vigência  do Contrato sejam cumpridas as
obrigações  assumidas  pela  CONTRATADA,  bem  como  sejam  mantidas  todas  as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO

Chamada Pública nº 002/2022                                                      Fl. 18/23



                        ESTADO DE SANTA CATARINA
                        MUNICÍPIO DE ITÁ
                       Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf, 100 – Fone (49) 3458-9500.
                        CEP: 89760-000 – ITÁ – Santa Catarina
               E       E-mail: licitacao@ita.sc.gov.br – site: ita.atende.net

4.1. A PERMISSIONÁRIA se sujeita à fiscalização, por parte da PERMITENTE, de
suas atividades no exercício do objeto deste Termo.

4.2. A fiscalização da permissão de uso será exercida pela Secretaria Municipal
de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO

5.1. A inexecução total ou parcial deste Termo de Permissão de Uso ensejará sua
rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93 e
posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem
que caiba à PERMISSIONÁRIA direito a qualquer indenização.

5.1.1. A rescisão contratual poderá ser:
a) determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93.

b) amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo
no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a PERMITENTE.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

6.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o MUNICÍPIO CONTRATANTE
poderá aplicar ao PERMISSIONÁRIO, as seguintes penalidades:

a) Advertência;

a) Suspensão ao direito de licitar com a Administração pelo prazo de 02 (dois)
anos;

b) Declaração  de idoneidade,  com fulcro  no  Capítulo  IV,  seção  II,  da  Lei  n°
8666/93 e Lei 10.520/2002;

c) Multa.

I - a penalidade de advertência será aplicada em caso de infrações cometidas que
prejudiquem a lisura do processo licitatório ou que venham a causar dano ao MUNICÍPIO
CONTRATANTE ou a terceiros.

II - As multas serão as seguintes:

a) 5 % (cinco por cento), sobre o valor da fatura, por inobservância de quaisquer
das responsabilidades arroladas na Cláusula quinta, deste instrumento.

a) 10 % (dez) por cento sobre o contrato, no caso de desistência, exceto quando
justificado e aceito pela Administração Pública Municipal.

III  - A  penalidade  de  suspensão  temporária  de  participar  em  licitações  e
impedimento de contratar com a Administração serão aplicadas nos seguintes casos:

a) Fizer declaração falsa;
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a) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa;

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

b) Não mantiver a proposta;

c) Falhar ou fraudar na execução do contrato, injustificadamente;

d) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) Fornecer os serviços/atividades em desconformidade com o especificado;

f) Descumprir prazos e condições previstas neste instrumento.

IV – a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
administração  pública  será  aplicado  nos  casos  em  que,  após  análise  dos  fatos,  o
MUNICÍPIO CONTRATANTE constatar que o PERMISSIONÁRIO praticou falta grave.

§ 1° A cobrança da multa prevista no inciso II, alínea “a”, será realizada quando da
apresentação da fatura mensal e, a prevista na alínea “b”, por intermédio de notificação
de cobrança sendo o  PERMISSIONÁRIO obrigado a fazer  o recolhimento aos cofres
públicos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de cobrança judicial.

§ 2º A punição definida no inciso III será por até 05 (cinco) anos ou enquanto
perdurar os motivos de sua punição.

§ 3º A punição definida no inciso IV será por até 02 (dois) anos, ou enquanto
perdurar os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
PERMISSIONÁRIO ressarcir  a  Administração pelos prejuízos resultantes e  depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada.

§ 4º As penalidades poderão ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, nos
termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º, da Lei n. 10.520/02.

§ 5º Na aplicação dessas penalidades serão admitidos os recursos previstos em
lei, garantido o contraditório e a ampla defesa.

§ 6° Além das penalidades acima citadas, o PERMISSIONÁRIO ficará sujeito ao
cancelamento  de  sua  inscrição  no  Cadastro  de  Fornecedores  do  MUNICÍPIO
CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO

7.1.  A  alteração  de  qualquer  das  disposições  estabelecidas  neste  Contrato
somente se reputará se tomada expressamente em instrumento aditivo, que ao presente
passará a fazer parte integrante.

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. A PERMISSIONÁRIA não poderá ceder ou transferir, a qualquer título, seu
controle societário, ou a permissão, sem a prévia anuência da PERMITENTE, sob pena
de caducidade da permissão e será ela (PERMISSIONÁRIA) a única responsável pelos
encargos  diretos  ou  indiretos,  da  permissão,  tributários,  fiscais,  trabalhistas,
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previdenciários,  comerciais,  decorrentes  de  acidente  de  trabalho  ou  outros  danos
causados por seus prepostos ou terceiros durante a execução do objeto deste termo, não
podendo por estes requerer acréscimos ou alegar solidariedade ou subsidiariedade da
PERMITENTE.

CLÁUSULA NONA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

9.1. O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n°
8.666/93  de  21  de  junho  de  1993  e demais alterações  posteriores  vigentes  e  pelos
preceitos do Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS

10.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal 8.666/93 de 21 de
junho de 1993 e alterações posteriores vigentes, recorrendo-se a analogia, aos costumes
e aos princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:

Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Itá,  Estado  de  Santa  Catarina,  como
competente para dirimir questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus assessores,
em 03 (três) vias iguais e de mesmo teor e rubricadas para todos os fins de direito, na
presença das testemunhas abaixo arroladas.

Itá-SC, ___ de ____ de 2022

CLEMOR ANTÔNIO BATTISTI
Prefeito Municipal

______________
Permissionária

TESTEMUNHAS

Nome:                                      Nome: 
CPF                                         CPF nº 

Analisado e Aprovado

Verônica Sirlei Nicanor Simon
Assessora Jurídica
OAB/SC 33.858
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 187/2022

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2022

ANEXO “G”

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE
DADOS – LEI N. 13.709/2018

1. Para finalidade da efetiva participação da LICITANTE no certame, o Município de Itá,
fará tratamento dos dados pessoais definidos neste edital, dos representantes legais e
outros, e, zelará e responsabilizar-se-á pela proteção de dados e privacidade.

2. A LICITANTE obriga-se durante a participação de todas as fases do certame, a atuar
em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e dados
pessoais  sensíveis,  em especial  a  regulamentos  municipais  e  a  Lei  nº  13.709/2018,
empenhando-se em proceder a todo tratamento de dados pessoais que venha a mostrar-
se necessário, em conformidade com este edital.

3. O Município de Itá e a LICITANTE, quando do tratamento de dados pessoais, o farão
de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei
13.709/2018, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular.

4.  A LICITANTE declara que tem ciência da existência da Lei  Geral  de Proteção de
Dados (LGPD) e deverá garantir, por seu representante legal e/ou pelo seu procurador, a
confidencialidade dos dados pessoais a que tem acesso, deverá zelar e responsabilizar-
se pela proteção dos dados e privacidade, respondendo pelos danos que possa causar,
sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas
decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento
contratual.

5. É vedado a LICITANTE a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorrência do certame, para finalidade distinta da participação deste, e em decorrência
da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob
pena de responsabilização administrativa, civil e criminal. As Partes deverão, nos termos
deste instrumento, cumprir com suas respectivas obrigações que lhes forem impostas de
acordo com regulamentos e leis aplicáveis à proteção de dados pessoais.

6. A LICITANTE fica obrigada a notificar o Município de Itá, em até 24 (vinte e quatro)
horas, a respeito de qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais,
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação, qualquer
não cumprimento (ainda que suspeito)  das disposições legais  relativas à proteção de
Dados Pessoais ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar
as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

7. As partes, em razão das infrações cometidas às normas previstas, ficam sujeitas às
sanções  administrativas,  cíveis  e  criminais  aplicáveis,  por  qualquer  ação  ilícita,  que
causar danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais,
por inobservância à LGPD.

8. A LICITANTE será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de
ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa
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ou penalidade imposta ao Município de Itá e/ou a terceiros, diretamente resultantes do
descumprimento pela LICITANTE de qualquer das cláusulas previstas neste edital quanto
a proteção e uso dos dados pessoais.

9. As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício
dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de
Dados em vigor  e também no atendimento de requisições e determinações do Poder
Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Órgãos de controle administrativo.

10. As cláusulas de proteção de dados deste edital, permanecem durante toda execução
do  objeto  ora  licitado,  sem  prejuízo  de  novas  cláusulas  definidas  no  instrumento
contratual resultante deste certame, na medida de abrangência dentro de seu escopo, e,
ainda que encerrada vigência do instrumento contratual, os deveres previstos devem ser
observados pelas Partes, por prazo indeterminado, sob pena de responsabilização.

11. Por ocasião da assinatura do contrato, a(s) LICITANTE(S) vencedora(s) do certame,
deverão seguir  um conjunto de premissas, políticas,  especificações técnicas,  devendo
estar alinhadas com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado, a fim de
assegurarem adequado nível de segurança em relação aos possíveis riscos gerados pelo
tratamento de dados pessoais, na sua estrutura organizacional.

12 Por ocasião da assinatura do contrato, a(s) LICITANTE(S) vencedora(s) do certame,
informarão ao Município de Itá, dos dados de contato do seu respectivo Encarregado de
Dados, conforme exigido nos documentos de habilitação jurídica. 

13. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD), o Município de Itá, para a aquisição do objeto deste edital, terá acesso
aos  dados  pessoais  dos  representantes  da  LICITANTE/CONTRATADA,  tais  como:
número do CPF e do RG,  endereço eletrônico,  cópia do documento de identificação,
entre outros que possam ser exigidos para a execução contratual.

14. A LICITANTE/CONTRATADA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de
Proteção  de  Dados  (LGPD)  e,  se  compromete  a  adequar  todos  os  procedimentos
internos  ao  disposto  na  legislação,  com  intuito  de  proteção  dos  dados  pessoais
repassados pelo Município de Itá – SC.

 Itá, SC, _____/_____ /________.

(nome e assinatura do responsável legal)
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