
DETERMINO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO QUE, INSTAURE 
PROCESSO PRÓPRIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93, ALTERADA 
PELA LEI N.º 8.883/94, PARA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termo de Cooperação de uma série de ações de promoção nos principais emissores 
de turistas em relação aos países do MERCOSUL e do BRASIL, buscando promover 
a divulgação da região dos municípios integrantes da AMFRI (Balneário Camboriú, 

Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, 
Navegantes, Penha e Porto Belo), notadamente em ações de promoção e 

merchandising da marca COSTA VERDE E MAR como PARTICIPAÇÃO ESPECIAL 
do evento 23ª edição da BNT MERCOSUL BRASIL, a ser realizada nos dias 26 e 27 

de Maio de 2017 no Centreventos Itajaí em Itajaí/SC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Célio José Bernardino 

Diretor Executivo do CITMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR – CITMAR 
 

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° IL 001/2017 
 

 

DATA: 07/03/2017 
 
 

1 – JUSTIFICAÇÃO: Termo de Cooperação uma série de ações de promoção nos 
principais emissores de turistas em relação aos países do MERCOSUL e do BRASIL, 
buscando promover a divulgação da região dos municípios integrantes da AMFRI 
(Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, 
Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo), notadamente em ações de promoção e 
merchandising da marca COSTA VERDE E MAR como PARTICIPAÇÃO ESPECIAL do 
evento 23ª edição da BNT MERCOSUL BRASIL, a ser realizada nos dias 26 e 27 de 
Maio de 2017 no Centreventos Itajaí em Itajaí/SC. 
 
O CITMAR formaliza a presente justificativa de Inexigibilidade de Licitação. Respectiva 
contratação tem amparo no caput do artigo 25 da Lei 8.666/93, tendo em vista que o 
objeto ora contratado, não será passível de concorrência, pois, apenas uma única 
empresa é a responsável pela organização do evento, devendo o contrato para 
acontecimento do evento ser firmado diretamente com a empresa ora contratada. No que 
tange ao preço, verifica-se que este é considerado o praticado pelo mercado de eventos, 
devendo levar em consideração a magnitude, público alvo, publicidade envolvida para a 
realização do evento, sendo assim, referida empresa pratica preços de mercado. 
 
 
2 – DELIBERAÇÃO: 
 
 
 Consoante justificação acima da Comissão Permanente de Licitação, aprovo nos 
termos em que se encontra, ficando o órgão de compras incumbido da publicação desta 
justificativa, bem como a exaração dos documentos respectivos para a plena consolidação 
do previsto, cumpridas as formalidades legais. 
 
Em, 07/03/2017. 
 

 

________________________________ 
CÉLIO JOSÉ BERNARDINO 

DIRETOR EXECUTIVO DO CITMAR 

 
 



JUSTIFICAÇÃO DO PREÇO E RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE DO OBJETO DA 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 
 

1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO: Termo de Cooperação uma série de ações de promoção nos principais 
emissores de turistas em relação aos países do MERCOSUL e do BRASIL, buscando promover a 
divulgação da região dos municípios integrantes da AMFRI (Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 
Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo), notadamente em 
ações de promoção e merchandising da marca COSTA VERDE E MAR como PARTICIPAÇÃO ESPECIAL 
do evento 23ª edição da BNT MERCOSUL BRASIL, a ser realizada nos dias 26 e 27 de Maio de 2017 no 
Centreventos Itajaí em Itajaí/SC. 

 

2 – Fornecedor: BNT FEIRAS E CONGRESSOS LTDA. 
CNPJ 00.376.660/0001-71 
 
3 – RAZÃO DA ESCOLHA: ESTRUTURA E PREÇO E INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. 
 
4 – PREÇO: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 

 
5 – JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Preço aplicado no mercado, e de acordo com a estrutura oferecida pelo 
Contratado. 
 
Em, 07/03/2017 
 

Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

____________________                ____________________       ________________ 
             Presidente                                       Membro                             Membro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINUTA DE CONTRATO 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 

CONTRATO DE        (objeto do contrato) 
QUE CELEBRAM: O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR E 

(contratada), 
COMO ABAIXO SE DECLARA: 

                                                                                 
                                                                                 
    Pelo presente instrumento, comparecem  partes,  justas e contratadas, 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,  de outro lado, na qualidade  de  contratada,  a  empresa 
,pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no(...),  com sede na(...), neste ato representada 
pôr (...), portador da cédula de identidade  RG no (...) , inscrito no CPF/MF sob o no (...),  residente e 
domiciliado  a (...), na cidade de (...). Pelas partes e dito que o presente contrato e celebrado em decorrência 
do Procedimento Administrativo Licitatório, na modalidade  INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO sob no 
xx/xxxx/2014, através da qual a empresa contratada foi homologada vencedor a para o fornecimento de (...) 
objeto do presente contrato. E, assim sendo, firmado presente contrato nos termos que segue:                                                                                                                      
                                                                                 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO                                                    
                                                                                                                                                               
O objeto do presente contrato de locação de stand Objeto Contrato. 
              
 
Item     Quantidade Unid Nome do Material 
   1         1,000 LS       Prestação de Serviços                                           
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA 
 

O CITMAR formaliza a presente justificativa de Inexigibilidade de Licitação, destinada a Termo de 
Cooperação com locação de stand xxxxxxxxxx. Respectiva contratação tem amparo no caput do artigo 25 da 
Lei 8.666/93, tendo em vista que o objeto ora contratado, não será passível de concorrência, pois, apenas 
uma única empresa é a responsável pela organização do evento, devendo o contrato para acontecimento do 
evento ser firmado diretamente com a empresa ora contratada. No que tange ao preço, verifica-se que este 
é considerado o praticado pelo mercado de eventos, devendo levar em consideração a magnitude, público 
alvo, publicidade envolvida para a realização do evento, sendo assim, referida empresa pratica preços de 
mercado. 
 
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 e admitida ate o limite de 25% (vinte e cinco pôr cento)do 
valor do presente contrato, desde que autorizado expressamente pelo Diretor Executivo, observadas as 
demais formalidades e disposições legais que regulam a matéria em questão.                           
                                                                                                                                                                
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE                                            
                                                                          
A contratada fica, única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer encargos decorrentes do 
presente contrato, tais como impostos, taxas,  contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, ônus ou 
encargos de qualquer  natureza; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades decorrentes da 
venda/entrega dos materiais,por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no presente   
contrato,   eximindo  a Prefeitura Municipal de Navegantes de toda e qualquer responsabilidade  e/ou  
obrigação,  posto que considerada incluída no cômputo do valor do presente contrato.                                                      
                                                                                 
                                                                                 
CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR                                                        
 
O valor previsto para a execução do presente contrato é de R$ Valor Contrato (Valor Contrato Extenso). 
  
                                                                                 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES 
                                                                                 
O CONTRATADO fica obrigado a atender, de imediato, as solicitações efetuadas pela CITMAR, bem como a 
todos os termos, cláusulas e condições constantes do presente contrato.                                   
                                                                                 
Parágrafo Primeiro - Ocorrendo o descumprimento por parte da empresa contratada de qualquer das 
cláusulas e disposições contratuais, esta incidirá em multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global 
deste contrato. 
 
Parágrafo Segundo – É dever do CONTRATADO caso haja necessidade de interrupção da prestação de 
serviços que comunique formalmente a CITMAR sobre os motivos que levaram à interrupção. Verificado 
dolo ou má-fé por parte do CONTRATADO quando da interrupção, o mesmo poderá ser dado como causa 
de rescisão do presente contrato, aplicando-se também a multa prevista no parágrafo anterior. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
 
O CONTRATADO declara que está regular 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 - DA RESCISÃO 
                                                                                 
A inexecução total ou parcial deste contrato, por parte do CONTRATADO assegurará a CITMAR o direito de 
rescisão, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito. 
 
Parágrafo Único – A rescisão do contrato poderá ser: 
 
Determinada por ato unilateral e escrito da CITMAR; 
Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo contrato, desde que haja conveniência 
para a CITMAR; 
Judicial, nos termos da legislação. 



CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
                                                                                 
O prazo de vigência do presente contrato será até Data Vencimento, podendo ser renovado por 
necessidade, através de Termo Aditivo mediante a vontade expressa das partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES 
 
Este contrato poderá ser alterado, sempre através de Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
                                                                                                                                                                 
Compete ao CITMAR a gestão do presente contrato.                                                                        
                                          
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 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, xx de xxxxx de 20xx. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 01/2017 

Processo Administrativo 
Processo de Licitação: 01/2017 
Data do Processo: 07/03/2017 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO Nº IL 01/2017 
 
 

A Comissão Permanente de Licitação, do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR 
- CITMAR, no exercício das atribuições que lhe são conferidas, torna público, para conhecimento dos 
interessados, a inexigibilidade de licitação n.º IL 01/2017 referente à contratação da empresa BNT 

MERCOSUL FEIRAS E CONGRESSOS LTDA para PARTICIPAÇÃO ESPECIAL do evento 23ª edição da 
BNT MERCOSUL BRASIL, a ser realizada nos dias 26 e 27 de Maio de 2017 no Centreventos Itajaí em 
Itajaí/SC. 
 
 
Objeto da Licitação: 
Termo de Cooperação uma série de ações de promoção nos principais emissores de turistas em relação 
aos países do MERCOSUL e do BRASIL, buscando promover a divulgação da região dos municípios 
integrantes da AMFRI (Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, 
Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo), notadamente em ações de promoção e 
merchandising da marca COSTA VERDE E MAR como PARTICIPAÇÃO ESPECIAL do evento 23ª edição da 
BNT MERCOSUL BRASIL, a ser realizada nos dias 26 e 27 de Maio de 2017 no Centreventos Itajaí em 
Itajaí/SC. 
 
Itajaí/SC, 07 de março de 2017. 
 
 
 

       
Célio José Bernardino 

Presidente da Comissão de Licitação 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 01/2017 

Processo Administrativo 
Processo de Licitação: 01/2017 
Data do Processo: 07/03/2017 

 
 

 

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 
Processo de Licitação: 01/2017 
Data do Processo: 07/03/2017 
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 
Objeto: Termo de Cooperação uma série de ações de promoção nos principais emissores de turistas em 
relação aos países do MERCOSUL e do BRASIL, buscando promover a divulgação da região dos municípios 
integrantes da AMFRI (Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, 
Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo), notadamente em ações de promoção e 
merchandising da marca COSTA VERDE E MAR como PARTICIPAÇÃO ESPECIAL do evento 23ª edição da 
BNT MERCOSUL BRASIL, a ser realizada nos dias 26 e 27 de Maio de 2017 no Centreventos Itajaí em 
Itajaí/SC. 
 
Total de Itens Licitados: 00001. 

 
 
 
Itajaí/SC, 10 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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
01/2017 

Processo Administrativo 
Processo de Licitação: 01/2017 
Data do Processo: 07/03/2017 

 
 

PARECER JURÍDICO 
 
 

Processo Administrativo 
Processo de Licitação: 01/2017 
Data do Processo: 07/03/2017 
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 
Objeto: Termo de Cooperação uma série de ações de promoção nos principais emissores de turistas em 
relação aos países do MERCOSUL e do BRASIL, buscando promover a divulgação da região dos municípios 
integrantes da AMFRI (Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, 
Navegantes, Penha e Porto Belo), notadamente em ações de promoção e merchandising da marca COSTA 
VERDE E MAR como PARTICIPAÇÃO ESPECIAL do evento 23ª edição da BNT MERCOSUL BRASIL, a ser 
realizada nos dias 26 e 27 de Maio de 2017 no Centreventos Itajaí em Itajaí/SC. 
 
Total de Itens Licitados: 00001. 

 
 
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 a abertura do presente processo licitatório. 
 
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 licitatório, em seus demais tramites legais. 
 
 
 
Itajaí/SC, 07 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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 01/2017 

Processo Administrativo 
Processo de Licitação: 01/2017 
Data do Processo: 07/03/2017 

 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 

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: 01/2017 

b) Licitação n: 01/2017 

c) Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 

d) Data da homologação: 07/03/2017 

Objeto da Licitação: Termo de Cooperação uma série de ações de promoção nos principais emissores de 

turistas em relação aos países do MERCOSUL e do BRASIL, buscando promover a divulgação da região dos 

municípios integrantes da AMFRI (Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, 

Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo), notadamente em ações de promoção e 

merchandising da marca COSTA VERDE E MAR como PARTICIPAÇÃO ESPECIAL do evento 23ª edição da BNT 

MERCOSUL BRASIL, a ser realizada nos dias 26 e 27 de Maio de 2017 no Centreventos Itajaí em Itajaí/SC. 

e) Fornecedor declarado Vencedor:  BNT FEIRAS E CONGRESSOS LTDA. 

CNPJ 00.376.660/0001-71 

f) Valor: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) 

Itajaí/SC, 07 de março de 2017. 

 
       

Célio José Bernardino 
Diretor Executivo do 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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 01/2017 

Processo Administrativo 
Processo de Licitação: 01/2017 
Data do Processo: 07/03/2017 

 
 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 

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 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: 
 
a) Processo n: 01/2017 

b) Licitação n: 01/2017 

c) Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 

d) Data da Homologação: 07/03/2017 

e) Data da Adjudicação: 07/03/2017 

f) Objeto da Licitação: Termo de Cooperação uma série de ações de promoção nos principais emissores de 

turistas em relação aos países do MERCOSUL e do BRASIL, buscando promover a divulgação da região dos 

municípios integrantes da AMFRI (Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, 

Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo), notadamente em ações de promoção e 

merchandising da marca COSTA VERDE E MAR como PARTICIPAÇÃO ESPECIAL do evento 23ª edição da BNT 

MERCOSUL BRASIL, a ser realizada nos dias 26 e 27 de Maio de 2017 no Centreventos Itajaí em Itajaí/SC. 

g) Fornecedor declarado Vencedor:  BNT FEIRAS E CONGRESSOS LTDA. 

CNPJ 00.376.660/0001-71 

h) Valor: R$ 35.00,00 (trinta e cinco mil reais) 

 

Itajaí/SC, 07 de março de 2017. 

 
       

Célio José Bernardino 
Diretor Executivo do CITMAR 


