
 
EDITAL DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 03/2017 
 
DATA: 29.03.2017 
 
I – JUSTIFICAÇÃO: O objeto da presente dispensa perfaz a realização da IV Fase Roteiro de Ecoturismo 
e Turismo de Aventura da Costa Verde e Mar, visando a promoção turística do Consórcio Intermunicipal de 
Turismo da Costa Verde Mar, composto pelos municípios de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo. 
A história do Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde & Mar – CITMAR teve seu início em março 
de 2005, quando foi formado o Colegiado de Secretários de Turismo da Associação dos Municípios da 
Região da Foz do Rio Itajaí – AMFRI. No anseio de desenvolver o turismo de maneira regionalizada, os 
membros do Colegiado sob a coordenação da AMFRI elaboraram um planejamento estratégico das 
atividades a serem desenvolvidas nos anos subsequentes. De tal planejamento foram priorizadas a 
elaboração de um plano de marketing, a sinalização turística, a roteirização e a integração dos transportes. 
Os anos de 2006 e início de 2007 foram dedicados ao Plano Estratégico de Marketing Turístico Integrado, 
a criação do nome da região, bem como da sua logomarca. “Costa Verde & Mar – A Rota do Sol 
Catarinense” foi escolhida como a marca da região para ser utilizada institucional e comercialmente. A 
partir desse momento, observou-se a necessidade de formação de um Consórcio que integrasse 
turisticamente os municípios. 
Assim, em 17 de agosto de 2007, surge o Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar – 
CITMAR quando os Prefeitos dos Municípios de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, 
Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo assinaram o Protocolo de 
Intenções, objetivando ordenar a utilização dos recursos disponíveis e reforçar o papel do município no 
desenvolvimento do turismo regional. 
Este tem por objetivos prestar serviços especializados em planejamento, desenvolvimento e promoção do 
turismo; promover a execução de ações estratégicas de marketing turístico integrado e implementar ações 
de melhorias na infraestrutura turística regional, dentre tais ações encontra-se a IV Fase Roteiro 
Ecoturismo e Turismo de Aventura Costa Verde e Mar. 
O CITMAR formaliza a presente justificativa de Dispensa de Licitação com base na contratação com fulcro 
no §8º do art. 23 c/c art. 24, inciso II e Parágrafo Único da Lei Federal 8.666/93. 
No que tange ao preço, verifica-se que este é considerado o praticado pelo mercado. 
 
II – DELIBERAÇÃO: 
 
Consoante justificação acima da Comissão Permanente de Licitação, aprovo nos termos em que se 
encontra, ficando o órgão de compras incumbida da publicação desta justificativa, bem como a exaração 
dos documentos s respectivos para a plena consolidação do previsto, cumpridas as formalidades legais. 
 
Em 29/03/2017 
 

       
CÉLIO JOSÉ BERNARDINO 

DIRETOR EXECUTIVO CITMAR 



JUSTIFICAÇÃO DO PREÇO E RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE DO OBJETO DA DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 
 
 
 
1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO: O objeto da presente dispensa perfaz a realização da IV Fase Roteiro de 
Ecoturismo e Turismo de Aventura da Costa Verde e Mar, visando a promoção turística do Consórcio 
Intermunicipal de Turismo da Costa Verde Mar, composto pelos municípios de Balneário Camboriú, 
Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto 
Belo. 
 
 
PREÇO: R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). 
 
FORMA DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE AÇÃO E DESEMBOLSO 
 
FORNECEDOR: INSTITUTO ALOUATTA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 
10.574.595/0001-42. 
 
RAZÃO DA ESCOLHA: LICITAÇÃO DISPENSÁVEL NA FORMA DO §8º DO ART. 23 C/C ART. 24, 
INCISO II E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI FEDERAL 8.666/93, ESPERTISE, ESTRUTURA E PREÇO. 
 
JUSTIFICATIVA DO PREÇO: PRÁTICA DE PREÇOS DE MERCADO. 
 
 
Em, 29/03/2017 
 
 
 

Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 
____________________                ____________________   ________________ 
             Presidente                                       Membro                          Membro 
 
 
 
 
 
 
 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA 
VERDE E MAR – CITMAR 
CNPJ 09.267.291/0001-53 
Rua Luiz Lopes Gonzaga 1655, sala 02 
CEP 88309-421              Itajaí – SC 

EDITAL DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 03/2017 

Processo Administrativo 
Processo de Dispensa: 03/2017 
Data do Processo: 29/03/2017 

 
PARECER CONTÁBIL 

 
Em relação a solicitação do setor de compras e licitações deste Consórcio para verificar a existência de 
recursos financeiros para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado 
abaixo, certifico que: 
 
Há recursos financeiros para pagamento das obrigações. 
 
DADOS DO PROCESSO DE COMPRA: 
 

Processo Administrativo: 03/2017 
Processo de Dispensa: 03/2017 
Data do Processo: 29/03/2017 
Modalidade: Dispensa de Licitação 
Objeto O objeto da presente dispensa perfaz a realização da IV Fase Roteiro de Ecoturismo e Turismo de 
Aventura da Costa Verde e Mar, visando a promoção turística do Consórcio Intermunicipal de Turismo da 
Costa Verde Mar, composto pelos municípios de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, 
Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo. 
Total de Itens Licitados: 00001. 
Dotação:  02 – 3.3.90.00 
Órgão: 01 – Consorcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar  
Unidade: 01 – Consorcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar 
Funcional: 695 -Turismo 
Projeto/Atividade: 2.001 – Manutenção e Funcionamento do CITMAR 

 
Itajaí/SC, 29 de março de 2017. 

 
 
 
 

       
Assinatura do Responsável 

 
 
 
 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA 
VERDE E MAR – CITMAR 
CNPJ 09.267.291/0001-53 
Rua Luiz Lopes Gonzaga 1655, sala 02 
CEP 88309-421              Itajaí – SC 

EDITAL DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 03/2017 

Processo Administrativo 
Processo de Dispensa: 03/2017 
Data do Processo: 29/03/2017 

 
 
 

PARECER JURÍDICO 
 
 
 

 
Nos termos do Parágrafo Único do art. 38 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
examinamos os termos e documentos referentes à abertura do presente processo de dispensa de licitação. 
 
A abertura desta licitação, assim como a lavratura dos documentos preliminares, obedeceu o determinado 
pela referida legislação. 
 
Pelo preenchimento dos requisitos legais, aprovamos a abertura e os termos do presente, opinando pelo 
prosseguimento deste processo de dispensa de licitação, em seus demais tramites legais. 
 
 
 
Itajaí/SC, 29 de março de 2017. 

 
 
 
 

       
Henry Rossdeutscher – OAB/SC 15.289 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA 
VERDE E MAR – CITMAR 
CNPJ 09.267.291/0001-53 
Rua Luiz Lopes Gonzaga 1655, sala 02 
CEP 88309-421              Itajaí – SC 

EDITAL DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 03/2017 

Processo Administrativo 
Processo de Dispensa: 03/2017 
Data do Processo: 29/03/2017 

 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

O Presidente do CITMAR, Prefeito Rodrigo Costa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor e pelo Protocolo de Intenções do CITMAR, especialmente pela Lei n. 8.666/93 e 
alterações posteriores, a visto do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve: 
 
1 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 
a) Processo n: 03/2017 
b) Dispensa n: 03/2017 
c) Modalidade: Dispensa de Licitação 
d) Data da homologação: 29/03/2017 
Objeto da Dispensa: O objeto da presente dispensa perfaz a realização da IV Fase Roteiro de Ecoturismo 
e Turismo de Aventura da Costa Verde e Mar, visando a promoção turística do Consórcio Intermunicipal de 
Turismo da Costa Verde Mar, composto pelos municípios de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo. 
e) Fornecedor declarado Vencedor: INSTITUTO ALOUATTA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº. 10.574.595/0001-42. 
f) Valor: R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). 
 
 
Itajaí/SC, 29 de março de 2017. 

 
 
 

       
Célio José Bernardino 

Diretor Executivo CITMAR 
 
 
 
 
 
 
 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA 
VERDE E MAR – CITMAR 
CNPJ 09.267.291/0001-53 
Rua Luiz Lopes Gonzaga 1655, sala 02 
CEP 88309-421              Itajaí – SC 

EDITAL DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 03/2017 

Processo Administrativo 
Processo de Dispensa: 03/2017 
Data do Processo: 29/03/2017 

 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
O Diretor Executivo do CITMAR, Célio José Bernardino, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor e pelo Protocolo de Intenções do CITMAR, especialmente pela Lei n. 8.666/93 e 
alterações posteriores, a visto do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve: 
 
1 – ADJUDICAR a presente Dispensa de Licitação nestes termos: 
 
a) Processo n: 03/2017 

b) Dispensa n: 03/2017 

c) Modalidade: Dispensa de Licitação 

d) Data da Homologação: 29/03/2017 

e) Data da Adjudicação: 29/03/2017 

f) Objeto da Dispensa: O objeto da presente dispensa perfaz a realização da IV Fase Roteiro de 
Ecoturismo e Turismo de Aventura da Costa Verde e Mar, visando a promoção turística do Consórcio 
Intermunicipal de Turismo da Costa Verde Mar, composto pelos municípios de Balneário Camboriú, 
Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto 
Belo. 
g) Fornecedor declarado Vencedor: INSTITUTO ALOUATTA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº. 10.574.595/0001-42. 
f) Valor: R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). 
 
Itajaí/SC, 29 de março de 2017. 

 
       

Célio José Bernardino 
Diretor Executivo do CITMAR 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I 

TAERMO DE REFERÊNCIA 
 

1- APRESENTAÇÃO 
 
O presente Termo de Referência visa balizar a contratação de empresa mediante dispensa de licitação 
para a realização da IV Fase Roteiro de Ecoturismo e Turismo de Aventura da Costa Verde e Mar, visando 
a promoção turística do Consórcio Intermunicipal de Turismo da Costa Verde Mar, composto pelos 
municípios de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz 
Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo. 
 

2- OBJETO 
 

É objeto da presente Dispensa de Licitação formalização de Contrato para a realização da IV Fase Roteiro 
de Ecoturismo e Turismo de Aventura da Costa Verde e Mar, visando a promoção turística do Consórcio 
Intermunicipal de Turismo da Costa Verde Mar, composto pelos municípios de Balneário Camboriú, 
Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto 
Belo, conforme as especificações e condições estipuladas neste Edital. 
 

3- JUSTIFICATIVA 
 

A história do Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde & Mar – CITMAR teve seu início em março 
de 2005, quando foi formado o Colegiado de Secretários de Turismo da Associação dos Municípios da 
Região da Foz do Rio Itajaí – AMFRI. No anseio de desenvolver o turismo de maneira regionalizada, os 
membros do Colegiado sob a coordenação da AMFRI elaboraram um planejamento estratégico das 
atividades a serem desenvolvidas nos anos subsequentes. De tal planejamento foram priorizadas a 
elaboração de um plano de marketing, a sinalização turística, a roteirização e a integração dos transportes. 
Os anos de 2006 e início de 2007 foram dedicados ao Plano Estratégico de Marketing Turístico Integrado, 
a criação do nome da região, bem como da sua logomarca. “Costa Verde & Mar – A Rota do Sol 
Catarinense” foi escolhida como a marca da região para ser utilizada institucional e comercialmente. A 
partir desse momento, observou-se a necessidade de formação de um Consórcio que integrasse 
turisticamente os municípios. 
Assim, em 17 de agosto de 2007, surge o Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar – 
CITMAR quando os Prefeitos dos Municípios de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, 
Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo assinaram o Protocolo de 
Intenções, objetivando ordenar a utilização dos recursos disponíveis e reforçar o papel do município no 
desenvolvimento do turismo regional. 
Este tem por objetivos prestar serviços especializados em planejamento, desenvolvimento e promoção do 
turismo; promover a execução de ações estratégicas de marketing turístico integrado e implementar ações 
de melhorias na infraestrutura turística regional, dentre tais ações encontra-se a IV Fase Roteiro 
Ecoturismo e Turismo de Aventura Costa Verde e Mar. 
 



O maior benefício, entre outros, é a ampla divulgação da região da Costa Verde e Mar na rede mundial de 
computadores indicando quais as atrações turísticas que podem ser usufruídas por turistas, entre elas: 
Alambiques, Cachoeiras, passeios de Caiaque, Calavgada, Cicloturismo, escalada Mergulho, Mirantes, 
Pesque-Pague, Praias, Stand-Up, Tirolesas e Trilhas. 
  

4- ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 

A IV Fase Roteiro Ecoturismo e Turismo de Aventura Costa Verde e Mar contará com cinco ações, quais 
sejam: 
 

1. Manutenção e atualização do site www.ecoturismocostaverdemar.com.br e do facebook, durante 
os meses de abril a dezembro; 

 
2. Inclusão de Balneário Camboriú no Roteiro, com o levantamento virtual e in loco dos pontos de 

interesse do ecoturismo, sendo estas informações inseridas posteriormente no site;  
 

3. Realização da terceira edição do evento “Rota dos Navegantes” – que consiste em uma 
caminhada, possivelmente em Itajaí e realização no mês de julho de 2017 (com data a confirmar). 
Neste caso, o Instituto Alouatta será responsável pelo planejamento, divulgação, contratação de 
guias, coordenação e execução do evento; 

 
4. Representação da Costa Verde & Mar no ABETA SUMMIT 2017. O Evento irá acontecer em 

outubro, na Serra da Mantiqueira SP. Abrange o XIV Congresso Brasileiro de Ecoturismo e 
Turismo de Aventura. Caberá ao Instituto Alouatta fazer a divulgação do roteiro de Ecoturismo e 
Turismo de Aventura no referido evento; 

 
5. Realização de um Workshop de dois dias para micro e pequenos negócios, este curso de 

capacitação profissional atenderá empresários, gestores públicos, atendentes, condutores e 
demais profissionais atuantes nos segmentos de ecoturismo e turismo de aventura. Caberá ao 
Instituto toda organização, planejamento e realização do evento, com data provável para agosto de 
2017, que abordará os seguintes assuntos: 
 

 Panorama geral do turismo no Brasil; 

 Normas técnicas ABNT/ISSO para Ecoturismo e Turismo de Aventura; 

 Perfil dos turistas brasileiros; 

 Formatação e aprimoramento de produtos; 

 Economia da Experiência; 

 Competências para condutores; 

 Precificação em serviços; 

 Ética e Hospitalidade Profissional; 

 Qualidade de Atendimento; 

 Comunicação e gestão de crises. 
 



O Workshop terá como palestrante o Sr. Luiz Del Veiga Sócio-Diretor da Nomad Brasil Consultoria e 
Turismo, É sócio fundador da ABETA (Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de 
Aventura), onde atualmente ocupa o cargo de Vice-Presidente. Trabalha com turismo desde 1977, com 
experiência nas áreas de transporte, agenciamento, operações, hospitalidade, consultoria e capacitação 
profissional. Desde 2005 atua como consultor e instrutor de programas de qualificação e certificação em 
turismo diferenciado, trabalhando em projetos do Ministério do Turismo, Ministério do Meio Ambiente, 
Ministério da Educação, ICMBIO, Sebrae e BID Banco Interamericano de Desenvolvimento. Além do 
trabalho de consultoria, organiza e opera viagens temáticas brasileiras sobre vinhos, café, arte, história, 
literatura e cultura popular, mescladas ao ecoturismo e turismo de aventura. Também desenvolve 
conteúdos pedagógicos e ministra cursos e oficinas para programas de qualificação profissional em turismo 
criativo, ecoturismo e turismo de aventura. Já visitou mais de 50 países das Américas, Europa, África e 
Àsia. É palestrante sobre viagens, turismo e experiências. 

 
 

Ação Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

Site X X X X X X X X X 

Bal. Camboriú  X X X      

Rota Navegantes     X     

Workshop      X    

 
 
 

5- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 

O recebimento dos bens ou serviços ocorrerá de forma provisória, para posterior verificação de 
conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das especificações, da qualidade e 
quantidades dos materiais. Os serviços serão recebidos pelo CITMAR. 
 

6- ESTIMATIVA DE CUSTO 
 

Para a realização das ações da IV Fase Roteiro Ecoturismo e Turismo de Aventura Costa Verde e Mar é 
estimado o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). 
 
 

7- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária: 
 

Dotação:  02 – 3.3.90.00 
Órgão: 01 – Consorcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar  
Unidade: 01 – Consorcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar 
Funcional: 695 - Turismo 
Projeto/Atividade: 2.001 – Manutenção e Funcionamento do CITMAR 



 
8- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 Fornecer e administrar os recursos humanos indispensáveis a vista do respectivo objeto, 
observados os procedimentos legais e regulamentares pertinentes; 

 Executar as ações em conformidade com as normas aplicáveis, notadamente as orientações 
emanadas pelo CITMAR; 

 Executar todas as atividades inerentes à implementação do presente Termo; 

 Fornecer ao final de todos os eventos, o relatório de participação, contendo, sobretudo, descritivo 
de número de participantes, local, atividades realizadas, público-alvo atingido e fotografias que 
comprovem sua realização; 

 Projeção da logo da Costa Verde e Mar e do Roteiro de Ecoturismo e Turismo de Aventura em 
todo material de divulgação (incluindo redes sociais diversas), se for o caso; 

 A CONTRATADA é única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer encargos 
decorrentes do presente contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e para fiscais, 
emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por todas as obrigações e 
responsabilidades decorrentes da prestação de serviços, por mais especiais que sejam e mesmo 
que não expressas no presente contrato, eximindo o CITMAR de toda e qualquer responsabilidade 
e/ou obrigação, posto que considerada incluída no caput do valor do presente contrato, referente a 
promoção da marca COSTA VERDE E MAR. 

 Caso haja necessidade de interrupção da prestação de serviços que comunique formalmente ao 
CITMAR sobre os motivos que levaram à interrupção. Verificado dolo ou má-fé por parte da 
CONTRATADA quando da interrupção, o mesmo poderá ser dado como causa de rescisão do 
contrato. 

 
 

9- OBRIGAÇÕS DO CITMAR 
 

 Disponibilizar as informações e materiais indispensáveis à execução do objeto, observados os 
procedimentos legais e regulamentares pertinentes; 

 Exercer o controle e a fiscalização sobre a execução deste Termo; 

 Efetuar o pagamento na forma e datas convencionadas no presente Termo. 
 

10- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
 



O Cronograma de Desembolso é previsto da seguinte forma: 
 

 
O pagamento ocorrerá mediante apresentação de recibo no valor respectivo e mediante a comprovação 
dos relatórios de atividades. 
 

11- ACOMPAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
A IV Fase Roteiro Ecoturismo e Turismo de Aventura Costa Verde e Mar será acompanhada e fiscalizada 
pela Sr.ª Vivian Mengarda Floriani, Assessora Técnica do CITMAR. 
 

12- DAS SANÇÕES 
 
A prática de ilícitos, a execução deficiente, irregular ou inadequada dos serviços objeto do projeto, o 
descumprimento de prazos e condições estabelecidas, faculta às partes, nos termos da Lei, a aplicação 
das seguintes penalidades: 
 

I- advertência; 
II- multa de 10,0% (dez por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, no caso da rescisão 

por inexecução ou eventual pedido de rescisão sem justo motivo; 
 
A multa incidirá, em qualquer caso, sobre os valores vigentes na data da sua aplicação, e a partir daí 
atualizados monetariamente até a data da quitação. 
 

 
 

Vivian Mengarda Floriani 

Assessora Técnica do CITMAR 

 

Célio José Bernardino 

Diretor Executivo do CITMAR 

 
 
 
 
 

Ação Abr Mai Jun Jul  Ago Set Out Nov Dez 

Site  500,00 500,00  500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Bal. 
Camboriú 

1.000,00 1.000,00 1.000,00       

Rota 
Navegantes 

   3.000,00      

Workshop     7.500,00 5.000,00    

TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3.500,00 8.000,00 5.500,00 500,00 500,00 500,00 



ANEXO II 
MINUTA DO CONTRATO 

 
Contrato nº 00......./2017 
 
Pelo presente instrumento, comparecem partes, justas e acordadas, a saber, de um lado, na qualidade de 
contratante, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ sob nº. 09.267.291/0001-53, com sede na Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº. 
1655, sala 02, Bairro São Vicente, no Município de Itajaí – SC, CEP 88.309-421, neste ato representada 
pelo Diretor Executivo, Sr. Célio José Bernardino, assistido pelo Assessor Jurídico, Dr. Cirino Adolfo Cabral 
Neto, neste ato simplesmente denominado CITMAR; e, na qualidade de contratado, __________, 
representada por seu representante legal, _______, neste ato denominado de CONTRATADA. E, assim 
sendo, firmado presente contrato nos termos que segue: 
 
CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO  
 
É objeto do presente CONTRATO firmado entre as partes para realização da IV Fase Roteiro de 
Ecoturismo e Turismo de Aventura. 
 
Parágrafo Primeiro – A Quarta Fase consiste nos seguintes seguimentos:  
 
I – Manutenção e atualização do site www.ecoturismocostaverdemar.com.br e do facebook, durante os 
meses de abril a dezembro; 
 
II – Inclusão de Balneário Camboriú no Roteiro, com o levantamento virtual e in loco dos pontos de 
interesse do ecoturismo, sendo estas informações inseridas posteriormente no site;  
 
III – Realização da terceira edição do evento “Rota dos Navegantes” – que consiste em uma caminhada, 
possivelmente em Itajaí e realização no mês de julho de 2017 (com data a confirmar). Neste caso, A 
CONTRATADA será responsável pelo planejamento, divulgação, contratação de guias, coordenação e 
execução do evento; 
 
IV - Representação da Costa Verde & Mar no ABETA SUMMIT 2017. O Evento irá acontecer em outubro, 
na Serra da Mantiqueira SP. Abrange o XIV Congresso Brasileiro de Ecoturismo e Turismo de Aventura. 
Caberá aA CONTRATADA fazer a divulgação do roteiro de Ecoturismo e Turismo de Aventura no referido 
evento; 
 
V – Realização de um Workshop de dois dias para micro e pequenos negócios, este curso de capacitação 
profissional atenderá empresários, gestores públicos, atendentes, condutores e demais profissionais 
atuantes nos segmentos de ecoturismo e turismo de aventura. Caberá ao Instituto toda organização, 
planejamento e realização do evento, com data provável para agosto de 2017.  
 
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto do presente contrato, dentro dos 
padrões exigidos e em consonância com o CITMAR. 

http://www.ecoturismocostaverdemar.com.br/


 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA declara que dispõe da qualificação técnica necessária à adequada 
execução do objeto, de forma a observar a excelência em relação ao padrão de qualidade. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
O CITMAR deverá fornecer a CONTRATADA as informações a respeito da infra-estrutura turística e outras 
informações dos municípios abrangidos no roteiro, necessárias à realização do serviço, quando estas 
estiverem disponíveis. 
 
Parágrafo Primeiro – Constituem obrigações do CITMAR: 
 
I – Disponibilizar equipamentos considerados indispensáveis à execução do objeto, observados os 
procedimentos legais e regulamentares pertinentes; 
II – Exercer o controle e a fiscalização sobre a execução deste CONTRATO; 
III – Pagar os valores constantes do presente CONTRATO. 
 
Parágrafo Terceiro – Compete aA CONTRATADA: 
 
I – Fornecer e administrar os recursos humanos indispensáveis a vista do respectivo objeto, observados os 
procedimentos legais e regulamentares pertinentes; 
II – Executar as ações em conformidade com as normas aplicáveis, notadamente as orientações 
emanadas pelo CITMAR; 
III – Executar todas as atividades inerentes à implementação do presente CONTRATO; 
IV – Fornecer ao final de todos os eventos, o relatório de participação, contendo, sobretudo, descritivo de 
número de participantes, local, atividades realizadas, público-alvo atingido e fotografias que comprovem 
sua realização; 
V – Projeção da logo da Costa Verde e Mar e do Roteiro de Ecoturismo e Turismo de Aventura em todo 
material de divulgação (incluindo redes sociais diversas), se for o caso; 
VI - A CONTRATADA fica, única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer encargos 
decorrentes do presente contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e para fiscais, 
emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades 
decorrentes da prestação de serviços, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no 
presente contrato, eximindo o CITMAR de toda e qualquer responsabilidade e/ou obrigação, posto que 
considerada incluída no caput do valor do presente contrato, referente a promoção da marca COSTA 
VERDE E MAR. 
 
Parágrafo Quarto – É dever da CONTRATADA caso haja necessidade de interrupção da prestação de 
serviços que comunique formalmente ao CITMAR sobre os motivos que levaram à interrupção. Verificado 
dolo ou má-fé por parte da CONTRATADA quando da interrupção, o mesmo poderá ser dado como causa 
de rescisão do presente CONTRATO. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA CESSÃO 
 



Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do presente contrato e das 
obrigações dele decorrentes, mesmo que parcialmente, considerando-se o presente, de caráter 
personalíssimo. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA LIMITAÇÃO CONTRATUAL 
 
A adjudicação de fornecimentos complementares é admitida, desde que autorizado expressamente pelo 
Presidente da CITMAR, observadas as demais formalidades e disposições legais que regulam a matéria 
em questão. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
 
O presente CONTRATO terá sua vigência por prazo determinado, contados a partir da assinatura do 
presente contrato e findando na data de 31/12/2017, podendo ser renovado de acordo com a vontade das 
partes mediante Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
 
O presente CONTRATO poderá ser denunciado ou rescindido por qualquer das partes mediante 
comunicação expressa, resilido por mútuo acordo entre os mesmos ou se houver o inadimplemento de 
qualquer das cláusulas aqui pactuadas, mediante notificação, por escrito, à outra parte, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
 
O CITMAR e A CONTRATADA declaram que estão regulares com os órgãos da Justiça do Trabalho, bem 
como com os compromissos com seus funcionários, tais como: salários, benefícios previdenciários, férias, 
décimo terceiro salário, FGTS, e demais direitos constantes da Constituição da República Federativa do 
Brasil e da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR 
 
Para o pleno desenvolvimento do presente CONTRATO, o CITMAR repassará o valor total de R$ 
23.000,00 (vinte e três mil reais), que deverão ser pagos em conformidade com o cronograma de 
desembolso: 

Ação Abr Mai Jun Jul  Ago Set Out Nov Dez 

Site  500,00 500,00  500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Bal. 
Camboriú 

1.000,00 1.000,00 1.000,00       

Rota 
Navegantes 

   3.000,00      

Workshop     7.500,00 5.000,00    



 
Parágrafo Primeiro – Quaisquer serviços não citados ou de qualquer forma não caracterizados no objeto 
do presente contrato deverão ser negociados à parte, sem qualquer ligação direta ou indireta com o 
presente. 
 
Parágrafo Segundo – E recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será 
efetuado no primeiro dia útil subseqüente ao mesmo. O pagamento será efetuado diretamente aA 
CONTRATADA, através de seu representante legal, proposto ou procurador, previamente credenciado por 
este, perante o CITMAR ou mediante depósito em conta a ser fornecida pelA CONTRATADA. 
 
Parágrafo Terceiro - O preço expresso nesta cláusula incluirá todos os tributos e contribuições incidentes 
sobre o objeto contratado. 
 
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes do presente CONTRATO correrão por conta da dotação orçamentária vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES 
 
Este CONTRATO poderá ser alterado, sempre através de Termo Aditivo. 
 
Parágrafo Único – A prorrogação do presente CONTRATO também poderá ser realizada mediante Termo 
Aditivo, através de pedido acompanhado de justificativa circunstanciada, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias ao seu término. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES 
 
A prática de ilícitos, a execução deficiente, irregular ou inadequada dos serviços objeto do projeto, o 
descumprimento de prazos e condições estabelecidas, faculta às partes, nos termos da Lei, a aplicação 
das seguintes penalidades: 
 

I- advertência; 
II- multa de 10,0% (dez por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, no caso da rescisão 

por inexecução ou eventual pedido de rescisão sem justo motivo; 
 
A multa incidirá, em qualquer caso, sobre os valores vigentes na data da sua aplicação, e a partir daí 
atualizados monetariamente até a data da quitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Cada parte arcará com seus respectivos encargos e obrigações fiscais, sociais, trabalhistas, 
previdenciários, acidentários ou quaisquer outros ônus inerentes às suas respectivas atividades ou 

TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3.500,00 8.000,00 5.500,00 500,00 500,00 500,00 



operações com pessoal próprio ou de terceiros contratado, inclusive no que diz respeito à responsabilidade 
civil perante este CONTRATO. 
 
Parágrafo Primeiro – Os casos omissos serão resolvidos mediante consenso entre os cooperados, 
respeitada a legislação vigente. 
 
Parágrafo Segundo - As partes declaram que o presente contrato é de natureza estritamente civil, não se 
originando deste instrumento, quaisquer vinculações tributárias, trabalhistas, previdenciárias ou de 
infortunística, entre o CITMAR e A CONTRATADA e/ou seus representantes, prepostos ou empregados, 
comprometendo-se A CONTRATADA, em decorrência deste preceito, a promover, por sua exclusiva conta 
e responsabilidade, quaisquer recolhimentos compulsórios derivados dos serviços que se obrigaram a 
realizar. 
 
Parágrafo Terceiro - Eventual tolerância quanto a exigibilidade no cumprimento de qualquer obrigação ora 
convencionada se constituirá em mera liberalidade e, sob nenhuma hipótese poderá ser interpretada como 
renúncia de direito, nem, tampouco, poderá ser invocada como precedente para novas e idênticas 
concessões, de parte a parte. 
 
Parágrafo Quarto – As partes neste ato obrigam-se a envidar seus melhores esforços no sentido de 
conduzir seu relacionamento no mais alto padrão ético e moral, tudo fazendo para o bom e fiel 
desempenho do presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
 
As partes elegem o foro da Comarca de Itajaí/SC para serem dirimidas quaisquer questões advindas do 
presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
  
E, pôr estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, nos termos da lei. 
 

Itajaí/SC, ___ de _____ de 2017. 
              
Célio José Bernardino               CONTRATADA 
Diretor Executivo do CITMAR               _____________ 

 
Testemunhas: 
              
NOME:                                                                  NOME:  
CPF:                                                                 CPF:  
De acordo com os termos do Contrato 
 
      
Dr. Henry Rossdeutscher 
OAB/SC 15.289 



PARECER PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 03/2017 
 

De acordo com procedimento de dispensa de licitação, processo este sob o nº. 03/2015, a 

realização da IV Fase Roteiro de Ecoturismo e Turismo de Aventura da Costa Verde e Mar, visando a 

promoção turística do Consórcio Intermunicipal de Turismo da Costa Verde Mar, composto pelos 

municípios de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz 

Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo. 

 

Vimos expor o seguinte: 

 

Sobre o tema da dispensa de licitação está previsto na Lei 8.666/93 – Lei de Licitações, 

notadamente ao artigo 24, inciso II o qual dispõe que será dispensável a licitação “para outros serviços e 

compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e 

para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo 

serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;”. 

Vale ressaltar que o CITMAR se constitui em pessoa jurídica de direito público, sem fins 

econômicos, com observância ao artigo 241 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao 

artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005, ao artigo 30 do Decreto Federal nº 6.017/2007, bem como ao 

Protocolo de Intenções e a legislação municipal pertinente. Então, são aplicáveis ao mesmo as disposições 

do § 1º do art. 24 da Lei de regência: “Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste artigo 

serão 20% (vinte por cento) para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, 

sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, 

como Agências Executivas”. 

Ainda, não obstante as disposições do artigo acima mencionado, destaca-se as disposições 

do § 8º do art. 23 da Lei de Licitações, o qual dispõe que: “No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o 

dobro dos valores mencionados no caput deste artigo quando formado por até 3 (três) entes da Federação, 

e o triplo, quando formado por maior número”. 

Isto considerado, tem-se que o valor limite para a dispensa de licitação no caso do CITMAR 

corresponde à R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), portanto, o valor apresentado no processo 

administrativo de dispensa nº 03/2017 está dentro do limite legal estabelecido. 



No mais, constata-se que a empresa contratada já prestou o serviço objeto da presente 

contratação. 

Ante o exposto acima, vimos OPINAR pelo processamento do presente processo de dispensa 

de licitação, processo de nº. 003/2015 na forma do §8º do art. 23 c/c art. 24, inciso II e Parágrafo Único da 

Lei Federal 8.666/93, nos termos das justificativas apresentadas. 

 

É O NOSSO ENTENDIMENTO, SALVO MELHOR JUÍZO! 

 
Itajaí/SC, 29 de março de 2017. 

 
 

___________________________ 
Henry Rossdeutscher 

OAB/SC 15.289 


