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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001 / 2017 

CONCORRÊNCIA N.º 001 / 2017 – TIPO MAIOR OFERTA 

 

 
A FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, inscrita no CNPJ n.º 79.363.511/0001-28, com sede na Rua 
Hermann Weege, n.º 111 - Centro, Pomerode/SC – CEP 89.107-000, através do Presidente do Conselho 
Administrativo, Sr. ARNO HERCÍLIO TEICHMANN, torna público que serão recebidos os envelopes 
contendo os "Documentos de Habilitação" e "Proposta de Preços" no dia 29 de Novembro de 2017, às 
09h00min., na sala da Licitações do Município de Pomerode, com sede na Rua 15 de Novembro, n.º 525, 
Centro e se fará realizar a abertura dos envelopes de Habilitação da licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA, do Tipo "MAIOR OFERTA", sob o regime de execução indireta de empreitada por 
preço global, conforme Cláusula Primeira deste edital, atendendo a legislação específica que regula o 
sistema de acordo com as normas desta Licitação, da Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Complementar n.º 
123/2006 e alterações e legislação pertinente. 
 
I - Local e horário de expediente para retirada do Edital, esclarecimentos e informações às interessadas: 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, localizada na Rua Hermann Weege, n.º 111 - Centro, CEP 
89107-000, Pomerode/SC. Expediente das 08h00min. até 11h30min. e das 13h30min. até 17h00min., 
telefones: (47) 3306-6234, e-mail: eventos@fcpomerode.com.br.  
 
II - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação da presente 
Concorrência deverá ser encaminhado por escrito à Comissão Permanente de Licitações, junto à 
Fundação Cultural de Pomerode, através do endereço descrito no item 1 deste edital. As dúvidas dirimidas 
por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informais e não poderão ser consideradas 
como condições editalícias. 
 
III - As interessadas poderão adquirir / consultar o Edital e Anexos através do e-mail 
administracao@fcpomerode.com.br. 
 
 
1. OBJETO 
 
1.1 Escolha da melhor proposta à obtenção da permissão remunerada de uso de bem público, 
por ato unilateral, a título precário e remunerado, de espaços e áreas pertencentes ao patrimônio 
do Município de Pomerode – Parque Municipal de Eventos Francisco Canola Teixeira, para 
exploração de Chope Artesanal para a 35ª edição da Festa Pomerana, a realizar-se de 10 a 21 de 
Janeiro de 2018, nas condições estabelecidas no presente edital, podendo ser renovado mediante 
Aditivo Contratual. 
 
 
2. APRESENTAÇÃO 
 
2.1 Os "Documentos de Habilitação" e "Proposta de Preços" deverão ser apresentados em envelopes 
separados, indevassáveis, cada um deles com identificação clara da Interessada referente à licitação e 
identificando preferencialmente o conteúdo dos envelopes como segue:  
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE 
Processo Administrativo n.º 001 / 2017 
Concorrência n.º 001 / 2017 
ENVELOPE n.º 01 - "HABILITAÇÃO" 
EMPRESA INTERESSADA: 
REPRESENTANTE: 
CNPJ n.º: 
 
 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE 
Processo Administrativo n.º 001 / 2017 
Concorrência n.º 001 / 2017 
ENVELOPE n.º 02- "PROPOSTA DE PREÇOS" 
EMPRESA INTERESSADA: 
REPRESENTANTE: 
CNPJ n.º: 

 
 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 Para o presente processo licitatório, será permitida a participação da Interessada, pessoa jurídica 
que explore o produto chope artesanal, tais como, comerciante, fabricante e representante de cervejarias 
artesanais. 
 
3.2 É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais de 
uma empresa.  
 
3.3 Será admitida, em todas as etapas da licitação, a presença de no máximo um representante de 
cada Interessada. 
 
3.4 A legitimidade da representação será demonstrada por um dos documentos abaixo, no seu 
prazo de validade e na abrangência de seu objeto, acompanhado de cédula de identidade ou outro 
documento de identificação de fé pública do representante: 
 

3.4.1 Instrumento de mandato particular e/ou público, assinado por dirigente, sócio ou 
proprietário da Interessada e/ou carta de credenciamento com firma reconhecida em cartório, 
conforme modelo constante do Anexo II, devendo ser apresentada cópia autenticada do 
respectivo estatuto ou contrato social e da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam 
expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
 
3.4.2 Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da Interessada, deverá 
apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura.  

 
3.5 O documento de credenciamento e a cópia do contrato social ou cópia do instrumento dando 
poderes ao representante da Interessada deverão estar em mãos e prontos para ser apresentados antes 
da abertura dos envelopes. 
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3.6 Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das Interessadas, 
desde que devidamente credenciados. 
 
3.7 A Comissão Permanente de Licitações recomenda a efetiva participação das Interessadas nas 
reuniões deste instrumento convocatório e, nas eventualmente convocadas pela Comissão de Licitações. 
 
3.8 Não será admitida a participação de empresas em consórcios e cooperativas. 
 
 
4. HABILITAÇÃO 
 
4.1 As Interessadas deverão apresentar no Envelope n.º 01 "HABILITAÇÃO", em 01 (uma) via, os 
seguintes documentos: 
 

4.1.1 Para a HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

4.1.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 
 
4.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações ou da última 
consolidação em diante, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores, ou; 
 
4.1.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício, ou; 
 
4.1.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
4.1.2 Para a REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 
 

4.1.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) pela 
apresentação do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ, 
demonstrando situação cadastral ATIVA, com data de emissão não superior a 180 (cento 
e oitenta) dias; 
 
4.1.2.2 Prova de Regularidade para com a Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional, através de Certidão Conjunta, conforme Decreto n.º 5.512/05, com 
data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando não constar 
expressamente no corpo da certidão o seu prazo de validade;   
 
4.1.2.3 Prova de regularidade da Fazenda Estadual apresentada com data de emissão 
não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da 
mesma o seu prazo de validade;  
 



 
 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE 
Rua Hermann Weege, n.º 111 – Centro 

Pomerode / SC - CEP 89.107-000   
E-mail: eventos@fcpomerode.com.br 

Fone: (47) 3306-6234 
 

 

 

 
 
4.1.2.4 Prova de Inscrição no Cadastro Econômico, expedido pelo Município de 
Pomerode (SC), ou Alvará de Localização e Funcionamento, expedido pelo Município de 
Pomerode (SC), pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 
4.1.2.5 Certidão Negativa Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários) devendo ser 
apresentada com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando não 
constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade; 
 
4.1.2.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei; 
 
4.1.2.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa (ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida com base no Artigo 642-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n.º 12.440/11, e na Resolução 
Administrativa n.º 1470/11 do Tribunal Superior do Trabalho. 

 
4.1.3 Para a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

4.1.3.1 Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 
(sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de 
validade. 

 
4.1.4 Para as DEMAIS DECLARAÇÕES: 
 

4.1.4.1 Declaração de que a Interessada não emprega menores de 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos de idade, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos, conforme disposto no Inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 
Federal, emitido pela própria empresa, conforme Anexo III deste edital. 

 
4.1.5 Para a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

4.1.5.1 Declaração da pessoa jurídica fabricante do produto chope artesanal de que a 
formulação da bebida atende a “lei alemã da pureza”; 
 
4.1.5.2 Declaração da empresa fabricante do produto chope artesanal de que possui 
condições de produzir, entregar e atender a demanda do evento objeto da licitação; 
 
4.1.5.3 Atestado comprovando que a empresa fabricante está devidamente registrada no 
Ministério da Agricultura. 

 
 
5. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
5.1 Quanto às autenticações: 
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5.1.1 Os documentos necessários à habilitação deverão ser preferencialmente apresentados 
conforme a sequência acima mencionada, e poderão ser apresentados em original, ou deverão ser 
apresentados por qualquer processo de cópia autenticada em cartório (frente e verso quando for o 
caso), ou publicação em órgão de imprensa oficial ou, ainda, cópia comum acompanhada do 
original para autenticação por servidor da administração. Em todos os casos os originais deverão 
ser apresentados quando solicitados.  
 
5.1.2 Visando à racionalização dos trabalhos, é conveniente que a autenticação de documentos 
seja solicitada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a 
abertura do certame, mediante a apresentação dos originais para confronto.   
 
5.1.3 Os documentos que forem apresentados em original não serão devolvidos e passarão a 
fazer parte integrante do processo licitatório. 

 
5.2 Quanto à CONFIRMAÇÃO DE CERTIDÕES e/ou CADASTROS VIA INTERNET 
 

5.2.1 As certidões e/ou cadastros cuja autenticidade exigem confirmação via internet poderão 
ser apresentadas por meio de cópia simples, expedida diretamente do meio eletrônico, sendo, 
neste caso, a aceitação condicionada à verificação da autenticidade pela Internet ou perante o 
órgão emissor. 

 
5.3 Quanto aos DOCUMENTOS DA MATRIZ / FILIAL 
 

5.3.1 Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da 
Interessada, com o n.º do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser 
observado ainda: 
 

5.3.1.1 Se a Interessada for a matriz, todos os documentos deverão estar com o n.º do 
CNPJ da matriz, ou; 
 
5.3.1.2 Se a Interessada for filial, todos os documentos deverão estar com o CNPJ da 
filial, exceto quanto à Certidão de Débito Federais, por constar no próprio documento que é 
válido para matriz e filiais, bem assim quanto a Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, 
apresentar o documento comprobatório para a centralização, ou; 
 
5.3.1.3 Serão dispensados da apresentação de documentos com o n.º do CNPJ da filial 
aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidas somente em nome da 
matriz. 

 
5.4 Quanto às MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 

5.4.1 A habilitação de Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP será conferida 
nos termos da Lei Complementar n.º 123/06. 
 
5.4.2 As Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, para utilizarem-se dos 
benefícios introduzidos pela Lei Complementar n.º 123/06, deverão comprovar sua condição 
através da apresentação dos documentos abaixo arrolados, conforme o caso: 
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5.4.2.1 Para as empresas registradas na Junta Comercial – Certidão Simplificada de 
enquadramento expedida pela Junta Comercial, conforme Instrução Normativa n.º 
103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, ou; 
 
5.4.2.2 Para as empresas registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas - declaração 
nos termos do Anexo IV. 

 
5.4.3 A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar n.º 
123/06, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas no item 12 deste edital. 
 
5.4.4 As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participação 
em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

 
5.4.4.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, 
a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação. 

 
5.4.5 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as interessadas remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
 
6 PROPOSTA DE PREÇOS 
 
6.1 As Interessadas deverão apresentar a proposta no Envelope n.º 02 "PROPOSTA DE PREÇOS", 
preferencialmente preenchida no anexo fornecido pela FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, em 01 
(uma) via e constando o seguinte: 
 

6.1.1 O documento com a proposta deverá conter a identificação da Interessada, ser datada e 
devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(ais), sem emendas, rasuras ou entrelinhas 
que dificultem a sua exata compreensão, observando o modelo apresentado no Anexo V e, ainda, 
o seguinte: 
 

6.1.1.2 Deverá ser proposto valor em moeda corrente nacional, com somente 02 (duas) 
casas após a vírgula, sendo a indicação e descrição do ponto de venda de interesse e 
valor ofertado a fim de obter a permissão de uso do Lote para a qual apresentar proposta 
que não poderá ser inferior ao valor constante da tabela do item 6.8 do edital. 

 
6.1.2 Do total de 04 (quatro) lotes, a Interessada poderá apresentar proposta para a quantidade 
de áreas que desejar. 
 

6.1.2.1 A Interessada que for vencedora de mais de 01 Lote, deverá optar por 01 lote, 
que a seu critério for mais atrativa. 
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6.1.2.2 Em não havendo propostas para todos os lotes, a Interessada vencedora poderá 
optar pelos lotes remanescentes. 

 
6.2 A remuneração oferecida pelas Interessadas vencedoras para o evento objeto desta licitação será 
paga da seguinte forma: 
 

6.2.1 40% (quarenta por cento) do valor total na assinatura do contrato; 
 
6.2.2 60% (sessenta por cento) do valor total até o dia 10 de Janeiro de 2018. 

 
6.3 Havendo renovação para outras edições do objeto da presente licitação, as Interessadas pagarão 
os valores especificados acima, devidamente atualizados na forma do item 9.2, nas datas e percentuais a 
seguir: 
 

6.3.1 50% (cinquenta por cento) no dia 1º de Outubro dos anos correspondentes; 
 
6.3.2 50% (cinquenta por cento) no dia 10 de Janeiro dos anos correspondentes. 

 
6.4 Para os efeitos de julgamento será considerada vencedora a proposta que apresentar a maior 
remuneração pela permissão de uso. 
 
6.5 Fica estabelecido o período de 10 a 21 de Janeiro de 2018, durante a realização do evento objeto 
da presente licitação, ou seja, da “35ª FESTA POMERANA”, sendo o contrato por prazo determinado, 
vigorando a contar da sua assinatura até o dia 25 de Janeiro de 2018. 
 
6.6 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a partir da data estabelecida para entrega dos 
Envelopes n.º 02 - "PROPOSTA DE PREÇOS".  
 
6.7 A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da Interessada.  
 
6.8 REMUNERAÇÃO MÍNIMA PARA CADA LOTE 
 

6.8.1 O envelope deverá conter o valor da remuneração fixa a ser paga à FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE POMERODE, a fim de obter a permissão de uso da área para a qual apresentar 
proposta, não podendo ser inferior ao valor abaixo: 

 
LOTE 01 – CERVEJARIA OFICIAL DA 35ª FESTA POMERANA 
Biergarten – Exclusividade 01 Ponto 

Pavilhão Cultural 01 Ponto 
Corredor em frente aos Boxes de Alimentação 01 Ponto 

Pavilhão Anexo 01 Ponto 
Pavilhão Principal 01 Ponto 

Restaurante 01 Ponto 
 

Valor Mínimo de Remuneração – LOTE 01 
 

 

R$ 96.000,00 
 

OBSERVAÇÃO: A Interessada vencedora deverá fornecer gratuitamente 4.000 (quatro mil) 
tickets de chope para a edição da 35ª Festa Pomerana de acordo com as necessidades da 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, destinados a divulgação do evento. 
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LOTE 02 

Pavilhão Cultural 01 Ponto 
Corredor em frente aos Boxes de Alimentação 01 Ponto 

Pavilhão Anexo 01 Ponto 
Pavilhão Principal 01 Ponto 

 

Valor Mínimo de Remuneração – LOTE 02 
 

 

R$ 54.000,00 
 

OBSERVAÇÃO: A Interessada vencedora deverá fornecer gratuitamente 1.800 (um mil e 
oitocentos) tickets de chope para a edição da 35ª Festa Pomerana de acordo com as 
necessidades da FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, destinados a divulgação do 
evento. 

 
 

LOTE 03 
Pavilhão Cultural 01 Ponto 
Pavilhão Anexo 01 Ponto 

Pavilhão Principal 01 Ponto 
 

Valor Mínimo de Remuneração – LOTE 03 
 

 

R$ 42.000,00 
 

OBSERVAÇÃO: A Interessada vencedora deverá fornecer gratuitamente 1.500 (um mil e 
quinhentos) tickets de chope para a edição da 35ª Festa Pomerana de acordo com as 
necessidades da FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, destinados a divulgação do 
evento. 

 
 

LOTE 04 
Pavilhão Anexo 01 Ponto 

Pavilhão das Competições 01 Ponto 
 

Valor Mínimo de Remuneração – LOTE 04 
 

 

R$ 18.000,00 
 

OBSERVAÇÃO: A Interessada vencedora deverá fornecer gratuitamente 1.200 (um mil e 
duzentos) tickets de chope para a edição da 35ª Festa Pomerana de acordo com as 
necessidades da FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, destinados a divulgação do 
evento. 

 
6.8.2 Sobre o valor das vendas de cada ticket de chope artesanal vendido será cobrado o 
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para a FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE. 
 
6.8.3 O pagamento do valor correspondente a venda de cada ticket à Interessada será 
realizada em 02 parcelas, sendo a primeira parcela no decorrer da festa e a segunda no final do 
evento, mediante apresentação dos tickets vendidos e da respectiva nota fiscal, descontando a 
comissão acima definida. 
 
6.8.4 Os preços do chope a ser praticado durante o evento, será estabelecido em comum 
acordo com as Interessadas e a FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, em até 10 (dez) dias 
após a homologação da licitação.  

 
 
7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA INTERESSADA 
 
7.1 Deverá atender as Normas de Regularização das Leis Trabalhistas estabelecidas pelo Ministério 
do Trabalho, buscando proteger a integridade física e moral dos trabalhadores contratados; 
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7.2 Ser responsável por qualquer dano ou sinistro relativo à operação dos equipamentos de sua 
propriedade, e ainda será responsável por eventuais danos que venham a causar diretamente ou 
indiretamente a terceiros; 
 
7.3 A Interessada terá o local liberado 15 (quinze) dias corridos antes do início do evento para a 
montagem do(s) seu(s) estande(s) e equipamento(s), devendo dar como concluída a instalação pronta para 
operação e vistoria técnica da FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE e outras autoridades, em até 02 
(dois) dias corridos anteriores ao início do evento; 
 
7.4 Após o encerramento do evento, a Interessada deverá retirar todos os seus materiais utilizados, 
tais como, equipamentos, material de publicidade, devendo entregar o(s) espaço(s) ocupado(s) 
completamente limpo, da forma que recebeu; 
 
7.5 O não cumprimento dos prazos acima estipulados sujeitará à Interessada a uma notificação e 
multa no valor de 20% sobre o valor do contrato;  
 

7.5.1 A recusa em receber a notificação implicará em nova multa cumulativa de 20% sobre o 
valor do contrato por dia de atraso. 

 
7.6 Os custos da implantação dos equipamentos necessários ao fornecimento de chope serão de 
responsabilidade da Interessada, bem como a construção do estande, que deverá ser aprovado pela 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE; 
 
7.7 A Interessada deverá servir o chope em chopeiras e no caso de cervejas, deverão elas ser 
servidas em copos idênticos aos usados para o chope, sendo que as garrafas não poderão ser entregues 
aos clientes; 
 
7.8 A Interessada deverá oferecer, no mínimo, 04 (quatro) estilos de chope;  
 
7.9 Se durante o evento ficar detectado a falta de chope artesanal ou fornecimento de chope diverso 
do contratado, em qualquer um dos pontos, a FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE emitirá uma 
NOTIFICAÇÃO de multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ponto paga pela Interessada; 
 
7.10 Havendo reincidência ou recusa em receber a NOTIFICAÇÃO, a FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
POMERODE emitirá nova NOTIFICAÇÃO de 20% (vinte por cento) do valor do ponto pago pela 
Interessada, sendo que estas notificações serão cumulativas; 
 
7.11 No caso de recusa em assinar a(s) notificação(ões) ou descumprir qualquer cláusula do Edital e 
Contrato, ficará a Interessada impedida de participar de licitações com a FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
POMERODE (CONTRATANTE) pelo prazo de 02 (dois) anos; 
 
7.12 A Interessada deverá utilizar materiais e equipamentos que atendam às normas da ABNT e 
INMETRO; 
 
7.13 A interessada deverá responsabilizar-se pela preservação e manutenção do espaço licitado; 
 
7.14 A Interessada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
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vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido 
nas dependências do espaço licitado; 
 
7.15 Também deverá a Interessada responsabilizar-se pelo ressarcimento dos prejuízos materiais e/ou 
pessoais que eventualmente causar à FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE ou a terceiros, em 
decorrência da execução dos serviços; 
 
7.16 A Interessada não poderá exercer outra atividade a não ser aquela para qual se habitou na 
presente licitação, ficando expressamente proibido transacionar o objeto do presente termo, sob pena de 
revogação sumária, sem direito à indenização do valor que eventualmente tiver sido pago à FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE POMERODE, com exceção do disposto no item 7.22; 
 
7.17 Os custos de implantação das instalações elétricas e hidráulicas serão de responsabilidade da 
Interessada até a parte de acesso determinado pela FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE; 
 
7.18 Eventual alteração nas instalações deverá ser precedida de autorização da Comissão 
Organizadora do evento, correndo por conta da Interessada as despesas adicionais; 
 
7.19 A Interessada deverá pagar o preço proposto, nos prazos e condições estabelecidas neste edital; 
 
7.20 A Interessada deverá apresentar, até dez dias após a assinatura do contrato, cópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social – CTPS (páginas da identificação profissional e do contrato de trabalho) ou 
Declaração, de que possui em seu quadro, responsável mestre cervejeiro devidamente habilitado no 
Conselho Profissional da área; 
 
7.21 A interessada vencedora do Lote I (cervejaria oficial) deverá providenciar e custear todo o material 
publicitário e de marketing interno de seus espaços; a segurança interna de seus espaços; e, atender os 
clientes do restaurante principal através do carrinho de venda do chope; 
 
7.22 A interessada vencedora do Lote I (cervejaria oficial) deverá gerenciar, bem como, 
responsabilizar-se por eventual comércio de acessórios em seus espaços.  
 
 
8. DIREITOS 
 
8.1 As Interessadas vencedoras poderão expor seus materiais publicitários nas paredes externas dos 
estandes a serem construídos dentro do setor, com a autorização da FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
POMERODE, em locais e dimensões pré-determinados, desde que integram à decoração do pavilhão; 
 
8.2 Cada Interessada poderá instalar placas indicativas do serviço prestado, nos locais previamente 
determinados pela FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE. 
 
 
9. RENOVAÇÃO 
 
9.1 Para as próximas 04 (quatro) edições do evento objeto da presente licitação, as Interessadas 
vencedoras poderão firmar prorrogação do contrato através de Termo Aditivo, condicionada ao interesse 
da FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE. 
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9.1.1 Ficam desde já cientes as Interessadas de que o local do evento é de propriedade 
exclusiva do Município de Pomerode e já existe estudos para concessão total do local, objetivando 
a construção de um novo complexo, motivo pelo qual, poderá a renovação ser sumariamente 
revogada.  

 
9.2 Em caso de renovação, para as próximas edições da FESTA POMERANA, os valores deverão ser 
atualizados pelas partes, adotando-se desde já o indexador IGPM da Fundação Getulio Vargas, desde 
que respeitado o índice mínimo de 6% (seis por cento) ao ano. 
 
9.3 A FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE se reserva o direito de recusar a renovação, sem que 
isso gere algum direito a Interessada. 
 
9.4 A renovação ou comunicação da recusa será efetuada até o final do mês de Outubro de cada ano. 
 
 
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
10.1 Ao apresentar a proposta, a Interessada se obriga nos termos do presente edital e contrato.  
 
10.2 A Interessada que arrematar o Lote 01 – Pavilhão Principal (cervejaria oficial), se obriga a atender 
o Restaurante principal do evento.   
 
10.3 As Interessadas terão exclusividade de exploração de seus produtos na área interna do setor 
vencedor.  
 
10.4 Os preços de venda do chope e a padronização do tamanho dos copos serão fixados a critério da 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE. 
 
10.5 Ocorrendo caso fortuito ou de força maior que impeça ou interrompa a realização do evento objeto 
da presente licitação, os valores pagos não serão passíveis de devolução, nem haverá indenização a 
qualquer título. 
 
 
11. RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE 
 
11.1 Definição precisa do objeto desta licitação, caracterizado pelo edital e anexos, contendo as 
referências necessárias ao perfeito entendimento pelas Interessadas; 
 
11.2 Permitir o livre acesso dos funcionários das Interessadas ao local dos serviços, respeitadas as 
normas internas de segurança e conduta da FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE; 
 
11.3 Fiscalizar o uso do espaço licitado; 
 
11.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados 
pelas Interessadas; 
 
11.5 Demais responsabilidades determinadas na minuta contratual em anexo. 
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12. PENALIDADES  
 
12.1 Garantido o direito de defesa das Interessadas, a FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE 
poderá aplicar as sanções dispostas no Artigo 86 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93 no caso de 
inexecução total ou parcial do contrato, obedecendo a seguinte ordem: 
 

12.1.1 Advertência; 
 
12.1.2 Multa, na forma moratória e/ou compensatória; 
 
12.1.3 Suspensão do Direito de Licitar e Contratar com a Administração Pública; 
 
12.1.4 Declaração de Inidoneidade. 

 
12.2 Quando da aplicação da penalidade multa deverá ser observado o que segue: 
 

12.2.1 O não cumprimento dos prazos estipulados nos itens 7.3 e 7.4, sujeitará à Interessada a 
uma notificação e multa no valor de 20% sobre o valor do contrato; 

 
12.2.1.2 A recusa em receber a notificação implicará em nova multa cumulativa de 20% 
sobre o valor do contrato por dia de atraso; 

 
12.2.2 Se durante o evento ficar detectado a falta de chope artesanal ou fornecimento de chope 
diverso do contratado, em qualquer um dos pontos, a FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE 
emitirá uma NOTIFICAÇÃO de multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ponto paga 
pela Interessada; 

 
12.2.2.1 Havendo reincidência ou recusa em receber a NOTIFICAÇÃO, a FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE POMERODE emitirá nova NOTIFICAÇÃO de 20% (vinte por cento) do 
valor do ponto pago pela Interessada, sendo que estas notificações serão cumulativas; 

 
12.2.3 Pelo atraso injustificado por parte da Interessada na execução do objeto da presente 
licitação, a mesma sujeitar-se-á à multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, 
contabilizados sobre o valor do lote arrematado, limitado ao valor total daquele lote; 
 
12.2.4 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Interessada estará sujeita à pena de multa 
compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do lote; 
 
12.2.5 As penas de multa, cabíveis na forma moratória ou compensatória, quando possuidoras 
de fatos geradores distintos poderão ser cumuladas, de acordo com a gravidade da conduta. 
 
12.2.6 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias consecutivos, a partir do 
dia seguinte ao vencimento do prazo de execução contratual. 

 
12.3 No caso de recusa em assinar a(s) notificação(ões) ou descumprir qualquer cláusula do Edital e 
Contrato, ficará a Interessada impedida de participar de licitações com a FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
POMERODE (CONTRATANTE) pelo prazo de 02 (dois) anos. 
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12.4 As penas previstas no subitem 12.1 poderão ser aplicadas de forma gradativa em caso de 
Interessada reincidente, haja vista o reiterado prejuízo causado a FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
POMERODE. 
 
12.5 Considerar-se-á justificado o atraso na execução do objeto contratado, nos casos taxativos de 
greves; epidemias; cortes frequentes de energia elétrica e água; enchentes; indeferimento ou embargo 
dos serviços por parte dos poderes constituídos ou de terceiros, por motivos não imputáveis à Interessada; 
acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos serviços contratados; escassez, falta de 
materiais e/ou mão-de-obra no mercado; e, atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação 
inerentes aos termos contratados diretamente pela FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE.  
 
12.6 Para fazer uso das sanções aqui tratadas, a Comissão Organizadora considerará motivadamente 
a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Interessada vencedora, graduando e 
ponderando a sua (in)aplicabilidade, caso admitida a justificativa apresentada em defesa escrita. 
 
 
13 RESCISÃO 
 
13.1 No caso de rescisão sem justa causa ou descumprimento de qualquer obrigação por parte da 
Interessada, que importe em rescisão contratual, fica estipulada a cláusula penal de 50% do valor total do 
contrato, sem prejuízo dos lucros cessantes e dano emergente, decorrentes da inexecução total ou parcial 
do contrato. 
 
13.2 A inexecução, total ou parcial do contrato poderá acarretar a sua rescisão. 
 
13.3 Aplica-se ao contrato objeto da presente licitação, no que couber, as disposições dos Artigos 77 a 
80 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
 
14. CONDIÇÕES GERAIS 
 
14.1 O local de entrega dos envelopes será na Praça do Cidadão da Prefeitura Municipal de Pomerode, 
na Rua 15 de Novembro, n.º 525 – Centro, Pomerode/SC – CEP 89.107-000.  
 
14.2 Após a data e horário estabelecidos para o recebimento dos envelopes contendo documentos de 
habilitação e proposta de preços nenhum outro será aceito e nem tampouco serão permitidos adendos ou 
acréscimos aos mesmos. 
 
14.3 Os recursos serão recebidos, analisados e julgados de acordo com a legislação vigente.  
 
14.4 Ao apresentar proposta a Interessada se obriga nos termos da presente licitação.  
 
 
15. ABERTURA E JULGAMENTO 
 
15.1 O procedimento de licitação ocorrerá às 09h00min. do dia 29 de Novembro de 2017, ocasião em 
que a Comissão de Licitações da FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, reunir-se-á em sala própria 
e, na presença de no máximo um representante de cada proponente, procederá como adiante indicado: 
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15.1.1 Abrir-se-ão os envelopes "HABILITAÇÃO"; 
 

15.1.1.1 O Presidente rubricará e submeterá à rubrica de todas as Interessadas os 
documentos contidos no mesmo e a Comissão procederá à verificação do conteúdo dos 
documentos, em conformidade com a respectiva relação dos documentos entregues. 
 
15.1.1.2 Serão devolvidos os envelopes de "Proposta de Preços" das empresas cuja 
documentação tenha sido julgada em desacordo com as exigências do presente edital, 
ficando à disposição das empresas inabilitadas para serem retirados no prazo de 15 
(quinze) dias, após a adjudicação, findo o qual serão inutilizados.  

 
15.1.1.3 Será julgada inabilitada a proponente que: 

 
15.1.1.3.1 Deixar de atender alguma exigência constante do presente edital; 
 
15.1.1.3.2 Apresentar declaração ou documentação que contiver vício de 
ordem formal relevante. 

 
15.2 Em seguida, abrir-se-ão os envelopes das "PROPOSTA DE PREÇOS" das Interessadas cuja 
documentação estiver conforme o exigido, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou 
tenha havido renúncia expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos.  

 
15.2.1 Será desclassificada a Interessada que: 
 

15.2.1.1 Deixar de atender a alguma exigência constante do presente edital; 
 
15.2.1.2 Apresentar oferta de vantagem não prevista no edital ou vantagem baseada nas 
propostas das demais Interessadas. 

 
15.3 A presente licitação para os efeitos de julgamento será do tipo MAIOR OFERTA POR LOTE, para 
fins da escolha mais vantajosa para a FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE.  

 
15.4 No julgamento da presente licitação será considerada vencedora, a Interessada que, atendendo 
às exigências e condições do Edital em face do objeto licitado, apresentar maior oferta, assim considerada 
como o maior valor a título de remuneração referente ao uso do espaço licitado.  
 
 
16. CONDIÇÕES DE ASSINATURA  
 
16.1 Conhecida a maior oferta e transcorrido o prazo sem interposição de recursos, ou tenha havido 
desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, será assinado o ato de 
homologação/adjudicação do processo licitatório pela autoridade competente. 
 
16.2  Após este procedimento, que ocorrerá no prazo de até 05 (cinco) dias, a Interessada vencedora 
será convocada para a assinatura do Contrato de Permissão Administrativa de Uso de Bem Público, que 
deverá ocorrer no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar do recebimento da convocação. 
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16.3 O não atendimento da convocação por parte da Interessada para a assinatura do Contrato de 
Permissão Administrativa de Uso de Bem Público, ou a sua recusa injustificada em assiná-lo, no prazo 
definido, configurará como descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a Interessada 
infratora a aplicação de multa.  
 
16.4 No caso do item acima poderá a Comissão Organizadora, sem prejuízo de aplicação de 
penalidades à desistente, optar pela contratação das Interessadas remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo nas mesmas condições propostas pela primeira classificada. 
 
 
17. RECURSOS 
 
17.1 Qualquer cidadão ou Interessada é parte legítima para impugnar o presente ato convocatório, 
devendo observar o prazo e condições previstas no Artigo 41 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
17.2 Dos atos decisórios praticados neste procedimento licitatório também cabem os recursos previstos 
na legislação acima. 
 
17.3 As razões e contrarrazões do inconformismo, bem como a impugnação do Edital, deverão ser 
protocolizados na FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, com sede na Rua Hermann Weege, n.º 111 
- Centro, CEP 89.107-000, Pomerode/SC, em dias úteis, no horário normal de expediente ou enviados por 
meio postal para este mesmo endereço. 
 
17.4 Os recursos e contrarrazões de recursos, bem como impugnação do Edital, deverão ser 
interpostos mediante petição impressa, devidamente arrazoada pelo representante legal ou preposto da 
Interessada, obedecendo aos prazos previstos na Lei de Licitações. 
 
17.5 Não serão conhecidos os pedidos de impugnação ou de reconsideração e os recursos e 
contrarrazões apresentados fora dos prazos e das condições estipuladas neste Edital, bem como enviados 
por fax ou por e-mail, quando não recebidos os originais no prazo legal. 
 
 
18. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE POMERODE, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado 
de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato 
escrito, fundamentado e disponibilizado no processo para conhecimento dos participantes da licitação. 
 
18.2 As Interessadas assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
18.3 A Interessada é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, ciente de que a falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação 
da Interessada que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido vencedora, a rescisão do contrato, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 
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18.4 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
18.5 A Interessada que vier a ser vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, podendo exceder este limite no caso de supressões resultantes de 
acordo celebrado entre os contratantes. 
 
18.6 A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluirá o dia do início e incluirá 
o do vencimento, sendo que só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal no Município 
de Pomerode.  
 
18.7 É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à Autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
18.8 As Interessadas intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de inabilitação e/ou desclassificação. 
 
18.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
Interessada, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
 
18.10 As certidões negativas deverão ser informadas através do domicílio da sede da Interessada.  
 
18.11 Os itens 4.1.2.4 e 4.1.2.5 devem ser atendidos na conformidade da Lei Complementar Municipal 
n.º 090/2003 e da Portaria n.º 22.818/17, de 13/10/2017, para os fins do objeto pleiteado.  
 
18.12 A declaração de cumprimento do art. 7º, na forma do item 4.1.4.1, bem como, a nomeação do 
representante (credenciamento), deverão ser assinadas por quem tenha poderes e comprove os mesmos. 
 
18.13 As normas que disciplinam este processo licitatório serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as Interessadas, desde que não comprometam o interesse da Comissão 
Organizadora, a finalidade e a segurança da contratação, observando-se em qualquer caso os preceitos 
constitucionais e legais aplicáveis a espécie. 
 
18.14 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às Interessadas por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário 
Oficial dos Municípios - DOM, salvo o disposto no § 1º do Artigo 109 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
18.15 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da 
Comissão Permanente de Licitação em contrário. 
 
18.16 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Permanente de Licitação em conformidade com 
a legislação em vigor, em especial a Lei Federal n.º 8.666/93.  
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18.17 Recomenda-se às licitantes que estejam no local marcado com antecedência de 15 (quinze) 
minutos do horário previsto para a Sessão de Abertura dos envelopes. 
 
 
19. FORO E ANEXOS  
 
19.1 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o 
local da realização do certame, ou seja, foro da Comarca de Pomerode/SC. 
 
19.2 A íntegra de todos os textos legais citados neste Edital e seus Anexos poderá ser obtida por 
solicitação através do e-mail anteriormente informado.  
 
19.3 São partes integrantes deste Edital:  

ANEXO I Projeto Básico;  
ANEXO II Modelo do Documento de Credenciamento; 
ANEXO III 
 

Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto do Art 7°, inciso XXXIII da 
Constituição Federal; 

ANEXO IV  Modelo de Declaração do item 5.4.2.2 – somente para empresas registradas no 
registro civil de pessoas jurídicas; 

ANEXO V Modelo de Proposta de Preços; e, 
ANEXO VI Minuta do Contrato. 

 
 
19.4 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da Interessada vencedora, farão parte 
integrante do Contrato de Permissão Administrativa de Uso de Bem Público, independentemente de 
transcrição. 
 
 

Pomerode / SC, 26 de Outubro de 2017. 
 
 

ARNO HERCÍLIO TEICHMANN  
Presidente do Conselho Administrativa da 

Fundação Cultural de Pomerode 
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO 
 
 
OBJETO - Escolha da melhor proposta à obtenção da permissão remunerada de uso de bem 
público, por ato unilateral, a título precário e remunerado, de espaços e áreas pertencentes ao 
patrimônio do Município de Pomerode – Parque Municipal de Eventos Francisco Canola Teixeira, 
para exploração de Chope Artesanal para a 35ª edição da Festa Pomerana, a realizar-se de 10 a 21 
de Janeiro de 2018, nas condições estabelecidas no presente edital, podendo ser renovado 
mediante Aditivo Contratual. 
 
 
REMUNERAÇÃO MÍNIMA PARA CADA ÁREA 
 
O envelope deverá conter o valor da remuneração fixa a ser paga à FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
POMERODE, a fim de obter a permissão de uso da área para a qual apresentar proposta, não podendo 
ser inferior ao valor abaixo: 
 
 

LOTE 01 – CERVEJARIA OFICIAL DA 35ª FESTA POMERANA 
Biergarten – Exclusividade 01 Ponto 

Pavilhão Cultural 01 Ponto 
Corredor em frente aos Boxes de Alimentação 01 Ponto 

Pavilhão Anexo 01 Ponto 
Pavilhão Principal 01 Ponto 

Restaurante 01 Ponto 
 

Valor Mínimo de Remuneração – LOTE 01 
 

 

R$ 96.000,00 
 

OBSERVAÇÃO: A Permissionária vencedora deverá fornecer gratuitamente 4.000 (quatro mil) 
tickets de chope para a edição da 35ª Festa Pomerana de acordo com as necessidades da 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, destinados a divulgação do evento. 

 
 
 

LOTE 02 
Pavilhão Cultural 01 Ponto 

Corredor em frente aos Boxes de Alimentação 01 Ponto 
Pavilhão Anexo 01 Ponto 

Pavilhão Principal 01 Ponto 
 

Valor Mínimo de Remuneração – LOTE 02 
 

 

R$ 54.000,00 
 

OBSERVAÇÃO: A Permissionária vencedora deverá fornecer gratuitamente 1.500 (um mil e 
quinhentos) tickets de chope para a edição da 35ª Festa Pomerana de acordo com as 
necessidades da FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, destinados a divulgação do 
evento. 
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LOTE 03 
Pavilhão Cultural 01 Ponto 
Pavilhão Anexo 01 Ponto 

Pavilhão Principal 01 Ponto 
 

Valor Mínimo de Remuneração – LOTE 03 
 

 

R$ 42.000,00 
 

OBSERVAÇÃO: A Permissionária vencedora deverá fornecer gratuitamente 1.500 (um mil e 
quinhentos) tickets de chope para a edição da 35ª Festa Pomerana de acordo com as 
necessidades da FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, destinados a divulgação do 
evento. 

 
 

LOTE 04 
Pavilhão Anexo 01 Ponto 

Pavilhão das Competições 01 Ponto 
 

Valor Mínimo de Remuneração – LOTE 04 
 

 

R$ 18.000,00 
 

OBSERVAÇÃO: A Permissionária vencedora deverá fornecer gratuitamente 1.500 (um mil e 
quinhentos) tickets de chope para a edição da 35ª Festa Pomerana de acordo com as 
necessidades da FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, destinados a divulgação do 
evento. 

 
- Sobre o valor das vendas de cada ticket de chope artesanal vendido será cobrado o percentual de 25% 
(vinte e cinco por cento) para a FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE. 

 
- O pagamento do valor correspondente a venda de cada ticket à Interessada será realizada em 02 
parcelas, sendo a primeira parcela no decorrer da festa e a segunda no final do evento, mediante 
apresentação dos tickets vendidos e da respectiva nota fiscal, descontando a comissão acima definida. 

 
- Os preços do chope a ser praticado durante o evento, será estabelecido em comum acordo com as 
Interessadas e a FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, em até 10 (dez) dias após a homologação da 
licitação.  
 
- O mapa de localização poderá ser solicitada a Fundação Cultural de Pomerode, no e-mail constante no 
item 1.2 do edital 
 
 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA INTERESSADA 
 
- Deverá atender as Normas de Regularização das Leis Trabalhistas estabelecidas pelo Ministério do 
Trabalho, buscando proteger a integridade física e moral dos trabalhadores contratados; 
 
- Ser responsável por qualquer dano ou sinistro relativo à operação dos equipamentos de sua propriedade, 
e ainda será responsável por eventuais danos que venham a causar diretamente ou indiretamente a 
terceiros; 
 
- A Interessada terá o local liberado 15 (quinze) dias corridos antes do início do evento para a montagem 
do(s) seu(s) estande(s) e equipamento(s), devendo dar como concluída a instalação pronta para operação e 
vistoria técnica da FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE e outras autoridades, em até 02 (dois) dias 
corridos anteriores ao início do evento; 
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- Após o encerramento do evento, a Interessada deverá retirar todos os seus materiais utilizados, tais 
como, equipamentos, material de publicidade, devendo entregar o(s) espaço(s) ocupado(s) 
completamente limpo, da forma que recebeu; 
 
- O não cumprimento dos prazos acima estipulados sujeitará à Interessada a uma notificação e multa no 
valor de 20% sobre o valor do contrato;  
 

 A recusa em receber a notificação implicará em nova multa cumulativa de 20% sobre o valor do 
contrato por dia de atraso. 

 
- Os custos da implantação dos equipamentos necessários ao fornecimento de chope serão de 
responsabilidade da Interessada, bem como a construção do estande, que deverá ser aprovado pela 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE; 
 
- A Interessada deverá servir o chope em chopeiras e no caso de cervejas, deverão elas ser servidas em 
copos idênticos aos usados para o chope, sendo que as garrafas não poderão ser entregues aos clientes; 
 
- A Interessada deverá oferecer, no mínimo, 04 (quatro) estilos de chope;  
 
- Se durante o evento ficar detectado a falta de chope artesanal ou fornecimento de chope diverso do 
contratado, em qualquer um dos pontos, a FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE emitirá uma 
NOTIFICAÇÃO de multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ponto paga pela Interessada; 
 
- Havendo reincidência ou recusa em receber a NOTIFICAÇÃO, a FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
POMERODE emitirá nova NOTIFICAÇÃO de 20% (vinte por cento) do valor do ponto pago pela 
Interessada, sendo que estas notificações serão cumulativas; 
 
- No caso de recusa em assinar a(s) notificação(ões) ou descumprir qualquer cláusula do Edital e 
Contrato, ficará a Interessada impedida de participar de licitações com a FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
POMERODE (CONTRATANTE) pelo prazo de 02 (dois) anos; 
 
- A Interessada deverá utilizar materiais e equipamentos que atendam às normas da ABNT e INMETRO; 
 
- A interessada deverá responsabilizar-se pela preservação e manutenção do espaço licitado; 
 
- A Interessada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 
na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 
seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas 
dependências do espaço licitado; 
 
- Também deverá a Interessada responsabilizar-se pelo ressarcimento dos prejuízos materiais e/ou 
pessoais que eventualmente causar à FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE ou a terceiros, em 
decorrência da execução dos serviços; 
 
- A Interessada não poderá exercer outra atividade a não ser aquela para qual se habitou na presente 
licitação, ficando expressamente proibido transacionar o objeto do presente termo, sob pena de revogação 
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sumária, sem direito à indenização do valor que eventualmente tiver sido pago à FUNDAÇÃO CULTURAL 
DE POMERODE, com exceção do disposto no item 7.22; 
 
- Os custos de implantação das instalações elétricas e hidráulicas serão de responsabilidade da 
Interessada até a parte de acesso determinado pela FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE; 
 
- Eventual alteração nas instalações deverá ser precedida de autorização da Comissão Organizadora do 
evento, correndo por conta da Interessada as despesas adicionais; 
 
- A Interessada deverá pagar o preço proposto, nos prazos e condições estabelecidas neste edital; 
 
- A Interessada deverá apresentar, até dez dias após a assinatura do contrato, cópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social – CTPS (páginas da identificação profissional e do contrato de trabalho) ou 
Declaração, de que possui em seu quadro, responsável mestre cervejeiro devidamente habilitado no 
Conselho Profissional da área; 
 
- A interessada vencedora do Lote I (cervejaria oficial) deverá providenciar e custear todo o material 
publicitário e de marketing interno de seus espaços; a segurança interna de seus espaços; e, atender os 
clientes do restaurante principal através do carrinho de venda do chope; 
 
- A interessada vencedora do Lote I (cervejaria oficial) deverá gerenciar, bem como, responsabilizar-se por 
eventual comércio de acessórios em seus espaços.  
 
 
DIREITOS 
 
- As Interessadas vencedoras poderão expor seus materiais publicitários nas paredes externas dos 
estandes a serem construídos dentro do setor, com a autorização da FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
POMERODE, em locais e dimensões pré-determinados, desde que integram à decoração do pavilhão; 
 
- Cada Interessada poderá instalar placas indicativas do serviço prestado, nos locais previamente 
determinados pela FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE. 
 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
- Ao apresentar a proposta, a Interessada se obriga nos termos do presente edital e contrato.  
 
- A Interessada que arrematar o Lote 01 – Pavilhão Principal (cervejaria oficial), se obriga a atender o 
Restaurante principal do evento.   
 
- As Interessadas terão exclusividade de exploração de seus produtos na área interna do setor vencedor.  
 
- Os preços de venda do chope e a padronização do tamanho dos copos serão fixados a critério da 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE. 
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- Ocorrendo caso fortuito ou de força maior que impeça ou interrompa a realização do evento objeto da 
presente licitação, os valores pagos não serão passíveis de devolução, nem haverá indenização a 
qualquer título. 
 
- Do total de 04 (quatro) lotes, a Interessada poderá apresentar proposta para a quantidade de áreas que 
desejar. 

 
 A Interessada que for vencedora de mais de 01 Lote, deverá optar por 01 lote, que a seu critério 

for mais atrativa. 
 
 Em não havendo propostas para todos os lotes, a Interessada vencedora poderá optar pelos lotes 

remanescentes. 
 
- A FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE terá o Direito de uso de imagem/marca, para fins publicitários 
e de divulgação por tempo indeterminado. 
 

 
Pomerode / SC, 26 de Outubro de 2017. 

 
 

ARNO HERCÍLIO TEICHMANN  
Presidente do Conselho Administrativa da 

Fundação Cultural de Pomerode 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001 / 2017 

CONCORRÊNCIA N.º 001 / 2017 – TIPO MAIOR OFERTA 

 

 

ANEXO II 

MODELO DO DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

A Empresa__________________________________, inscrita no CNPJ sob n.º_____________________, 

com sede na___________________________________, CREDENCIA o Sr(a)._____________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade RG n.º ____________________ e inscrito(a) no CPF sob n.º 

__________________, a participar da licitação instaurada pela FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, 

na modalidade CONCORRÊNCIA n.º 001/2017 – Tipo MAIOR OFERTA, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa, concordar 

ou recorrer das decisões, apresentar recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
 

__________________, em ____ de ______________ de 2017. 
 
 
 

____________________________________________________ 
Local, data e assinatura do representante legal 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS  

NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR 

 

 

A Empresa__________________________________, inscrita no CNPJ sob n.º_____________________, 

com sede na___________________________________, por intermédio de seu representante legal, 

Sr(a)______________________, portador(a) da Carteira de Identidade RG n.º______________________ 

e inscrito(a) no CPF sob n.º____________________________, DECLARA, para fins no disposto no Inciso 

XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, e no inciso V do Artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 

de Junho de 1993, e alterações, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854/99, 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: caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
 

__________________, em ____ de ______________ de 2017. 
 
 
 

____________________________________________________ 
Local, data e assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DO ITEM 5.4.2.2 DO EDITAL 

SOMENTE PARA EMPRESAS REGISTRADAS NO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 

 
 
 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

A Empresa__________________________________, inscrita no CNPJ sob n.º_____________________, 

com sede na___________________________________, por intermédio de seu representante legal, para 

os fins da CONCORRÊNCIA n.º 001/2017 – Tipo MAIOR OFERTA, DECLARA expressamente, sob as 

penalidades cabíveis, que: 
 

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a Lei 

Complementar n.º 123/06, conforme Artigo 34 da Lei Federal n.º 11.488/07. 

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar n.º 123/2006, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em 

cumprimento ao Artigo 32, §2º da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
 

__________________, em ____ de ______________ de 2017. 
 
 
 

____________________________________________________ 
Local, data e assinatura do representante legal 

 
 
 

 
 
 
 
Nome ou carimbo do declarante: ________________________________ 
Cargo ou carimbo do declarante: ________________________________ 
Nº da cédula de identidade e órgão emitente: ______________________ 
Telefone, fax e e-mail para contato: ______________________________ 
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ANEXO V 
 

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

(A SER APRESENTADO NO ENVELOPE N.º 02, EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA). 
 
 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
EDITAL CONCORRÊNCIA N.º 001 / 2017 – Tipo MAIOR OFERTA 

 
Data abertura: 29/11/2017 - Horário: 09h00min. 
 
 

NOME DA EMPRESA: ..................................................................................................................................... 
CNPJ: ............................................................................................................................................................... 
ENDEREÇO: .................................................................................................................................................... 
FONE e FAX: ................................................................................................................................................... 
E-mail: .............................................................................................................................................................. 
 
 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data estabelecida para a 
entrega do Envelope n.º 02 Proposta de Preços. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A remuneração será paga da seguinte forma:  

a) 1ª parcela: 40% do valor total na assinatura do contrato;  
b) 2ª parcela: 60% do valor total até o dia 10 de Janeiro de 2018. 

 
 

Relação dos Lotes no Pavilhão de Eventos, destinados à venda de chope artesanal. 
 

LOTE 01 – CERVEJARIA OFICIAL DA 35ª FESTA POMERANA 
Biergarten - Exclusividade 01 Ponto 

Pavilhão Cultural 01 Ponto 
Corredor em frente aos Boxes de Alimentação 01 Ponto 

Pavilhão Anexo 01 Ponto 
Pavilhão Principal 01 Ponto 

Restaurante 01 Ponto 
 

Valor Mínimo de Remuneração – LOTE 01 
 

 

R$ 96.000,00 
 

 

VALOR PROPOSTO 
 

 

R$ 
 

 

MARCA 
 

 

 

ESTILOS DE CHOPE FORNECIDOS 
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LOTE 02 
Pavilhão Cultural 01 Ponto 

Corredor em frente aos Boxes de Alimentação 01 Ponto 
Pavilhão Anexo 01 Ponto 

Pavilhão Principal 01 Ponto 
 

Valor Mínimo de Remuneração – LOTE 02 
 

 

R$ 54.000,00 
 

 

VALOR PROPOSTO 
 

 

R$ 
 

 

MARCA 
 

 
 

ESTILOS DE CHOPE FORNECIDOS 
 

 

 
 
 

LOTE 03 
Pavilhão Cultural 01 Ponto 
Pavilhão Anexo 01 Ponto 

Pavilhão Principal 01 Ponto 
 

Valor Mínimo de Remuneração – LOTE 03 
 

 

R$ 42.000,00 
 

 

VALOR PROPOSTO 
 

 

R$ 
 

 

MARCA 
 

 
 

ESTILOS DE CHOPE FORNECIDOS 
 

 

 
 
 

LOTE 04 
Pavilhão Anexo 01 Ponto 

Pavilhão das Competições 01 Ponto 
 

Valor Mínimo de Remuneração – LOTE 04 
 

 

R$ 18.000,00 
 

 

VALOR PROPOSTO 
 

 

R$ 
 

 

MARCA 
 

 
 

ESTILOS DE CHOPE FORNECIDOS 
 

 

 
 

__________________, em ____ de ______________ de 2017. 
 
 

 
____________________________________________________ 

Local, data e assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM A FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE  
E A EMPRESA......................................................................  

 

 
Contrato que entre si celebram a FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, com endereço na Rua 
Hermann Weege, n.º 111, Centro – Pomerode/SC, inscrita no CNPJ sob n.º 79.363.511/0001-28, neste ato 
representado pelo PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO CULTURAL, 
Senhor ARNO HERCÍLIO TEICHMANN, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e a 
Empresa __________________________, com sede na Rua _______________________________, 
inscrita no CNPJ sob n.º __________________, neste ato representado por seu sócio administrador, 
Senhor ________________________, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em 
decorrência do Processo Licitatório n.º 001 / 2017, Concorrência n.º 001 / 2017 – Tipo Maior Oferta, 
homologado em ___/ ___ / _____, mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei Federal n.º 
8.666 de 21/06/1993 e legislação pertinente ao Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas 
contratuais:                                                      
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 - Permissão remunerada de uso de bem público, por ato unilateral, a título precário e 
remunerado, de espaços e áreas pertencentes ao patrimônio do Município de Pomerode – Parque 
Municipal de Eventos Francisco Canola Teixeira, para exploração de Chope Artesanal para a 35ª 
edição da Festa Pomerana, a realizar-se de 10 a 21 de Janeiro de 2018, nas condições 
estabelecidas no presente contrato, a seguir descrito: 
 
 

LOTE 01 – CERVEJARIA OFICIAL DA 35ª FESTA POMERANA 
Biergarten – Exclusividade 01 Ponto 

Pavilhão Cultural 01 Ponto 
Corredor em frente aos Boxes de Alimentação 01 Ponto 

Pavilhão Anexo 01 Ponto 
Pavilhão Principal 01 Ponto 

Restaurante 01 Ponto 
 

Valor Contratado – LOTE 01 
 

 

R$ 
 

OBSERVAÇÃO: A Permissionária vencedora deverá fornecer gratuitamente 4.000 (quatro mil) 
tickets de chope para a edição da 35ª Festa Pomerana de acordo com as necessidades da 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, destinados a divulgação do evento. 
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LOTE 02 
Pavilhão Cultural 01 Ponto 

Corredor em frente aos Boxes de Alimentação 01 Ponto 
Pavilhão Anexo 01 Ponto 

Pavilhão Principal 01 Ponto 
 

Valor Contratado – LOTE 02 
 

 

R$ 
 

OBSERVAÇÃO: A Permissionária vencedora deverá fornecer gratuitamente 1.500 (um mil e 
quinhentos) tickets de chope para a edição da 35ª Festa Pomerana de acordo com as 
necessidades da FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, destinados a divulgação do 
evento. 

 
 

LOTE 03 
Pavilhão Cultural 01 Ponto 
Pavilhão Anexo 01 Ponto 

Pavilhão Principal 01 Ponto 
 

Valor Contratado – LOTE 03 
 

 

R$ 

OBSERVAÇÃO: A Permissionária vencedora deverá fornecer gratuitamente 1.500 (um mil e 
quinhentos) tickets de chope para a edição da 35ª Festa Pomerana de acordo com as 
necessidades da FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, destinados a divulgação do 
evento. 

 
 

LOTE 04 
Pavilhão Anexo 01 Ponto 

Pavilhão das Competições 01 Ponto 
 

Valor Contratado – LOTE 04 
 

 

R$ 
 

OBSERVAÇÃO: A Permissionária vencedora deverá fornecer gratuitamente 1.500 (um mil e 
quinhentos) tickets de chope para a edição da 35ª Festa Pomerana de acordo com as 
necessidades da FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, destinados a divulgação do 
evento. 

 
 

1.2 - A presente Permissão de Uso outorga o direito a explorar o local acima indicado, durante o período 
da 35ª Festa Pomerana, no ano de 2018, durante o qual a Permissionária se obriga a utilizar o espaço 
permitido na forma deste termo e conforme destinação. 
 
1.3 - A Permissionária apresentará o bem acima descrito em condições de atender à finalidade 
especificada na Cláusula Primeira do presente termo. 
 
1.4 - A Permissionária terá até 15 (quinze) dias corridos antes do início da festa para a montagem dos 
seus estandes e equipamentos, devendo dar como concluída a instalação pronta para operação e vistoria 
técnica da FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE e outras autoridades, em até 02 (dois) dias corridos 
anteriores ao início da Festa Pomerana. 
 
1.5 - Após o encerramento do evento a Permissionária deverá retirar todos os seus materiais utilizados 
durante a festa tais como: estandes, equipamentos, material de publicidade, devendo entregar os espaços 
ocupados, completamente limpos, da forma que o receberam. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DA PERMISSÃO  
 
2.1 - Pela permissão de uso, a Permissionária pagará à FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, o valor 
de R$ ...........(............), sendo como o percentual definido na concorrência, da seguinte forma: 
 

I - Parte fixa:  
a) 1ª parcela: 40% do valor total na assinatura do contrato;  
b) 2ª parcela: 60% do valor total até o dia 10 de Janeiro de 2018. 

 
II - Sobre o valor das vendas de cada ticket de chope vendido será cobrado o percentual de 25% 
(vinte e cinco por cento) para a FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE. 

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA PERMISSIONÁRIA 
 
3.1 - Deverá atender as Normas de Regularização das Leis Trabalhistas estabelecidas pelo Ministério do 
Trabalho, buscando proteger a integridade física e moral dos trabalhadores contratados; 
 
3.2 - Ser responsável por qualquer dano ou sinistro relativo à operação dos equipamentos de sua 
propriedade, e ainda será responsável por eventuais danos que venham a causar diretamente ou 
indiretamente a terceiros; 
 
3.3 - A Permissionária terá o local liberado 15 (quinze) dias corridos antes do início do evento para a 
montagem do(s) seu(s) estande(s) e equipamento(s), devendo dar como concluída a instalação pronta para 
operação e vistoria técnica da FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE e outras autoridades, em até 02 
(dois) dias corridos anteriores ao início do evento; 
 
3.4 - Após o encerramento do evento, a Permissionária deverá retirar todos os seus materiais utilizados, 
tais como, equipamentos, material de publicidade, devendo entregar o(s) espaço(s) ocupado(s) 
completamente limpo, da forma que recebeu; 
 
3.5 - O não cumprimento dos prazos acima estipulados sujeitará à Permissionária a uma notificação e 
multa no valor de 20% sobre o valor do contrato;  
 

3.5.1 - A recusa em receber a notificação implicará em nova multa cumulativa de 20% sobre o 
valor do contrato por dia de atraso. 

 
3.6 - Os custos da implantação dos equipamentos necessários ao fornecimento de chope serão de 
responsabilidade da Permissionária, bem como a construção do estande, que deverá ser aprovado pela 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE; 
 
3.7 - A Permissionária deverá servir o chope em chopeiras e no caso de cervejas, deverão elas ser 
servidas em copos idênticos aos usados para o chope, sendo que as garrafas não poderão ser entregues 
aos clientes; 
 
3.8 - A Permissionária deverá oferecer, no mínimo, 04 (quatro) estilos de chope;  
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3.9 - Se durante o evento ficar detectado a falta de chope artesanal ou fornecimento de chope diverso do 
contratado, em qualquer um dos pontos, a FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE emitirá uma 
NOTIFICAÇÃO de multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ponto paga pela Permissionária; 
 
3.10 - Havendo reincidência ou recusa em receber a NOTIFICAÇÃO, a FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
POMERODE emitirá nova NOTIFICAÇÃO de 20% (vinte por cento) do valor do ponto pago pela 
Permissionária, sendo que estas notificações serão cumulativas; 
 
3.11 - No caso de recusa em assinar a(s) notificação(ões) ou descumprir qualquer cláusula do Edital e 
Contrato, ficará a Permissionária impedida de participar de licitações com a FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
POMERODE (CONTRATANTE) pelo prazo de 02 (dois) anos; 
 
3.12 - A Permissionária deverá utilizar materiais e equipamentos que atendam às normas da ABNT e 
INMETRO; 
 
3.13 - A Permissionária deverá responsabilizar-se pela preservação e manutenção do espaço licitado; 
 
3.14 - A Permissionária deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido 
nas dependências do espaço licitado; 
 
3.15 - Também deverá a Permissionária responsabilizar-se pelo ressarcimento dos prejuízos materiais 
e/ou pessoais que eventualmente causar à FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE ou a terceiros, em 
decorrência da execução dos serviços; 
 
3.16 - A Permissionária não poderá exercer outra atividade a não ser aquela para qual se habitou na 
presente licitação, ficando expressamente proibido transacionar o objeto do presente termo, sob pena de 
revogação sumária, sem direito à indenização do valor que eventualmente tiver sido pago à FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE POMERODE, com exceção do disposto no item 3.22; 
 
3.17 - Os custos de implantação das instalações elétricas e hidráulicas serão de responsabilidade da 
Permissionária até a parte de acesso determinado pela FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE; 
 
3.18 - Eventual alteração nas instalações deverá ser precedida de autorização da Comissão Organizadora 
do evento, correndo por conta da Interessada as despesas adicionais; 
 
3.19 - A Permissionária deverá pagar o preço proposto, nos prazos e condições estabelecidas neste edital; 
 
3.20 - A Permissionária deverá apresentar, até dez dias após a assinatura do contrato, cópia da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social – CTPS (páginas da identificação profissional e do contrato de trabalho) 
ou Declaração, de que possui em seu quadro, responsável mestre cervejeiro devidamente habilitado no 
Conselho Profissional da área; 
 
3.21 - A Permissionária vencedora do Lote I (cervejaria oficial) deverá providenciar e custear todo o 
material publicitário e de marketing interno de seus espaços; a segurança interna de seus espaços; e, 
atender os clientes do restaurante principal através do carrinho de venda do chope; 
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3.22 - A Permissionária vencedora do Lote I (cervejaria oficial) deverá gerenciar, bem como, 
responsabilizar-se por eventual comércio de acessórios em seus espaços 
 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES 
 
4.1 - Garantido o direito de defesa das Permissionárias, a FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE 
poderá aplicar as sanções dispostas no Artigo 86 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93 no caso de 
inexecução total ou parcial do contrato, obedecendo a seguinte ordem: 
 

4.1.1 - Advertência; 
 
4.1.2 - Multa, na forma moratória e/ou compensatória; 
 
4.1.3 - Suspensão do Direito de Licitar e Contratar com a Administração Pública; 
 
4.1.4 - Declaração de Inidoneidade. 

 
4.2 - Quando da aplicação da penalidade multa deverá ser observado o que segue: 
 

4.2.1 - O não cumprimento dos prazos estipulados nos itens 5.3 e 5.4, sujeitará à Permissionária a 
uma notificação e multa no valor de 20% sobre o valor do contrato; 

 
4.2.1.2 - A recusa em receber a notificação implicará em nova multa cumulativa de 20% 
sobre o valor do contrato por dia de atraso; 

 
4.2.2 - Se durante o evento ficar detectado a falta de chope artesanal ou fornecimento de chope 
diverso do contratado, em qualquer um dos pontos, a FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE 
emitirá uma NOTIFICAÇÃO de multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ponto paga 
pela Permissionária; 

 
4.2.2.1 - Havendo reincidência ou recusa em receber a NOTIFICAÇÃO, a FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE POMERODE emitirá nova NOTIFICAÇÃO de 20% (vinte por cento) do 
valor do ponto pago pela Permissionária, sendo que estas notificações serão cumulativas; 

 
4.2.3 - Pelo atraso injustificado por parte da Permissionária na execução do objeto da presente 
licitação, a mesma sujeitar-se-á à multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, 
contabilizados sobre o valor do lote arrematado, limitado ao valor total daquele lote; 
 
4.2.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Permissionária estará sujeita à pena de 
multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do lote; 
 
4.2.5 - As penas de multa, cabíveis na forma moratória ou compensatória, quando possuidoras de 
fatos geradores distintos poderão ser cumuladas, de acordo com a gravidade da conduta. 
 
4.2.6 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias consecutivos, a partir do 
dia seguinte ao vencimento do prazo de execução contratual. 
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4.3 - No caso de recusa em assinar a(s) notificação(ões) ou descumprir qualquer cláusula do Edital e 
Contrato, ficará a Permissionária impedida de participar de licitações com a FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
POMERODE (CONTRATANTE) pelo prazo de 02 (dois) anos. 
 
4.4 - As penas previstas no subitem 6.1 poderão ser aplicadas de forma gradativa em caso de Interessada 
reincidente, haja vista o reiterado prejuízo causado a FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE. 
 
4.5 - Considerar-se-á justificado o atraso na execução do objeto contratado, nos casos taxativos de 
greves; epidemias; cortes frequentes de energia elétrica e água; enchentes; indeferimento ou embargo 
dos serviços por parte dos poderes constituídos ou de terceiros, por motivos não imputáveis à 
Permissionária; acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos serviços contratados; escassez, 
falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado; e, atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação 
inerentes aos termos contratados diretamente pela FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE.  
 
4.6 - Para fazer uso das sanções aqui tratadas, a Comissão Organizadora considerará motivadamente a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Permissionária, graduando e ponderando 
a sua (in)aplicabilidade, caso admitida a justificativa apresentada em defesa escrita. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
 
5.1 - No caso de rescisão sem justa causa ou descumprimento de qualquer obrigação por parte da 
Permissionária, que importe em rescisão contratual, fica estipulada a cláusula penal de 50% do valor total 
do contrato, sem prejuízo dos lucros cessantes e dano emergente, decorrentes da inexecução total ou 
parcial do contrato. 
 
5.2 - A inexecução, total ou parcial do contrato poderá acarretar a sua rescisão. 
 
5.3 - Aplica-se ao contrato objeto da presente licitação, no que couber, as disposições dos Artigos 77 a 80 
da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS BENFEITORIAS 
 
6.1 - A construção ou benfeitoria realizada no espaço utilizado pela Permissionária, não se considerando 
como tal a montagem de seus equipamentos, integrar-se-à ao imóvel, sem direito à retenção ou 
indenização. 
 
6.2 - Incumbe a Permissionária, a par da satisfação da remuneração ou dos encargos específicos, manter 
o local permitido ao seu uso, em condições adequadas à sua destinação, assim devendo restituí-lo. 
 
6.3 - A Permissionária poderá expor seus materiais publicitários nas paredes externas dos estandes a 
serem construídos dentro do espaço, com a autorização da FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE, 
em locais e dimensões pré-determinados, desde que integrem à decoração do pavilhão. 
 
6.4 - Cada Permissionária poderá instalar placas indicativas do serviço prestado, nos locais previamente 
determinados pela FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO OS TIKETS VENDIDOS 
 
7.1 - O pagamento do valor correspondente a venda de cada ticket à Interessada será realizada em 02 
parcelas, sendo a primeira parcela no decorrer da festa e a segunda no final do evento, mediante 
apresentação dos tickets vendidos e da respectiva nota fiscal, descontando a comissão acima definida. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RENOVAÇÃO 
 
8.1 - Para as próximas 04 (quatro) edições do evento objeto da presente licitação, as Permissionárias 
poderão firmar prorrogação do contrato através de Termo Aditivo, condicionada ao interesse da 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE. 
 

8.1.1 - Ficam desde já cientes as Permissionárias de que o local do evento é de propriedade 
exclusiva do Município de Pomerode e já existe estudos para concessão total do local, objetivando 
a construção de um novo complexo, motivo pelo qual, poderá a renovação ser sumariamente 
revogada.  

 
8.2 – A FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE se reserva o direito de recusar a renovação, sem que 
isso gere algum direito a Permissionária. A renovação ou comunicação de recusa será efetuada até o final 
do mês de Outubro de cada ano. 

 
8.3 - Em caso de renovação, para as próximas edições da FESTA POMERANA, os valores deverão ser 
atualizados pelas partes, adotando-se desde já o indexador IGPM da Fundação Getulio Vargas, desde 
que respeitado o índice mínimo de 6% (seis por cento) ao ano e o pagamento será efetuado da seguinte 
forma:  

a) 50% no dia 1º de Outubro dos anos correspondentes; 
b) 50% no dia 10 de Janeiro dos anos correspondentes. 

 
8.4 - A FUNDAÇÃO CULTURAL DE POMERODE se reserva o direito de recusar a renovação, sem que 
isso gere algum direito a Permissionária. 
 
8.5 - A renovação ou comunicação da recusa será efetuada até o final do mês de Outubro de cada ano. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DO FORO 
 
9.1 - As partes elegem o Foro desta Comarca de Pomerode para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 

E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes contratantes assinam este Contrato de 
Permissão de Uso de Bem Público, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 

Pomerode / SC, ......  de ..............  de 2017. 
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ARNO HERCÍLIO TEICHMANN  
Presidente do Conselho Administrativa da 
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