
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2017 

 
1- JUSTIFICAÇÃO  
 
O Festival das Cataratas Foz do Iguaçi Travel Market está em sua 12ª edição e será realizado nos dias 28, 29 
e 30 de junho de 2017. O Festival é o maior evento fixo de Foz do Iguaçu e o segundo maior de turismo da 
região sul. Devido sua posição geográfica do Brasil com Argentina e Paraguai, possibilita a promoção de um 
encontro de negócios entre profissionais de turismo do Mercosul. Focado principalmente na geração de 
negócios, no fortalecimento e divulgação do turismo no âmbito nacional e internacional, busca o 
desenvolvimento sustentável, enfatiza as inovações tecnológicas, estimula a produção e disseminação da 
ciência, capacita profissionais, impactando positivamente em toda a cadeira produtiva do turismo. Tem como 
público alvo os agentes de viagem, operadores de turismo, hoteleiros, guias de turismo, estudantes, 
pesquisadores, representantes governamentais e da iniciativa privada, e profissionais de áreas afins. Para 
2017 estão confirmados os eventos: Feira de Turismo e Negócios, Rodada de Negócios, Salão E-Marketing 
Cataratas, Salão Adventure Cataratas, Expo Hotel Cataratas, Salão de Turismo Cultural e Espiritualidade, 
Salão MICE Cataratas, Salão Brasileiro de Turismo Termal & Spa, Hackatour Cataratas (Maratona de 
programação de software), Salão de Vinhos Argentinos, Salão de Turismo de Compras, e Fórum Internacional 
de Turismo do Iguassu, Mostra Regional de Produtos Sustentáveis, Arena Gastronômica, Capacitações e 
Visitas Técnicas e os Eventos Sociais. Dessa forma, busca-se 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 no Festival de Turismo 
das Cataratas. Conforme declaração, e demais documentos anexos, fica comprovada a exclusividade do da 
empresa DE ANGELI FEIRAS E EVENTOS LTDA. na organização e promoção da 12ª Edição do Festival das 
Cataratas Foz do Iguaçi Travel Market. Assim, 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. 
 

Itajaí, 28 de março de 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: Contrato para 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 no 12ª Edição do Festival das Cataratas Foz do Iguaçi 
Travel Market, notadamente nas ações a serem realizadas nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2017 de acordo 
com o Termo de Referência (Anexo I). 

 

2 – Fornecedor: DE ANGELI FEIRAS E EVENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 10.231.492/0001-80; 
 
3 – RAZÃO DA ESCOLHA: ESTRUTURA, PREÇO E INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. 
 
4 – PREÇO: R$ 7.620,00 (sete mil seiscentos e vinte reais) 

 
5 – JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Preço aplicado no mercado, e de acordo com a estrutura oferecida pelo 
Contratado. 
 
Em, 28 de março de 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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 04/2017 

Processo Administrativo 
Processo de Inexigibilidade: 04/2017 
Data do Processo: 28/04/2017 

 
 
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IL 04/2017 
 
 
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 04/2017 referente à contratação da empresa BALNEÁRIO 
CAMBORIÚ COM VIDA CONVENTION & VISITORS BUREAU para PARTICIPAÇÃO ESPECIAL no projeto 
VISITE BALNEÁRIO CAMBORIÚ E REGIÃO, notadamente nas 25 ações em 06 países e 23 cidades, a ser 
realizada durante o ano de 2017. 
 
Objeto da Inexigibilidade: 
 
Contrato para 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 no 12ª Edição do Festival das Cataratas Foz do Iguaçi Travel Market, 
notadamente nas ações a serem realizadas nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2017. 
 
 
Itajaí/SC, 28 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 04/2017 

Processo Administrativo 
Processo de Inexigibilidade: 04/2017 
Data do Processo: 28/04/2017 

 
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 Inexigibilidade: 04/2017 
Data do Processo: 28/04/2017 
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 
Objeto: Contrato para 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 no 12ª Edição do Festival das Cataratas Foz do Iguaçi Travel Market, 
notadamente nas ações a serem realizadas nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2017. 
 
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, 28 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 
04/2017 

Processo Administrativo 
Processo de Inexigibilidade: 04/2017 
Data do Processo: 28/04/2017 

 
 
PARECER JURÍDICO 
 
 

Processo Administrativo 
Processo de Inexigibilidade: 04/2017 
Data do Processo: 28/04/2017 
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 
Objeto: Contrato para 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 no 12ª Edição do Festival das Cataratas Foz do Iguaçi Travel Market, 
notadamente nas ações a serem realizadas nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2017. 
 
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 inexigibilidade, 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, 28 de março de 2017. 
 
 

 
 

Assinatura do Responsável 



ANEXO I 
TAERMO DE REFERÊNCIA 

 
1- APRESENTAÇÃO 

 
O presente Termo de Referência visa balizar a contratação de empresa por inexigibilidade de licitação para 
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), em 
ações de promoção e merchandising da marca COSTA VERDE E MAR na 12ª Edição do Festival das 
Cataratas Foz do Iguaçi Travel Market, notadamente nas ações a serem realizadas nos dias 28, 29 e 30 de 
junho de 2017. 
 

2- OBJETO 
 

É objeto da presente Inexigibilidade de Licitação formalização de Contrato para 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), em ações de promoção e merchandising 
da marca COSTA VERDE E MAR como PARTICIPAÇÃO ESPECIAL na 12ª Edição do Festival das Cataratas 
Foz do Iguaçi Travel Market, notadamente nas ações a serem realizadas nos dias 28, 29 e 30 de junho de 
2017, conforme as especificações e condições estipuladas neste Edital. 
 

3- JUSTIFICATIVA 
 

O Festival das Cataratas Foz do Iguaçi Travel Market está em sua 12ª edição e será realizado nos dias 28, 29 
e 30 de junho de 2017. O Festival é o maior evento fixo de Foz do Iguaçu e o segundo maior de turismo da 
região sul. Devido sua posição geográfica do Brasil com Argentina e Paraguai, possibilita a promoção de um 
encontro de negócios entre profissionais de turismo do Mercosul. Focado principalmente na geração de 
negócios, no fortalecimento e divulgação do turismo no âmbito nacional e internacional, busca o 
desenvolvimento sustentável, enfatiza as inovações tecnológicas, estimula a produção e disseminação da 
ciência, capacita profissionais, impactando positivamente em toda a cadeira produtiva do turismo. Tem como 
público alvo os agentes de viagem, operadores de turismo, hoteleiros, guias de turismo, estudantes, 
pesquisadores, representantes governamentais e da iniciativa privada, e profissionais de áreas afins. Para 
2017 estão confirmados os eventos: Feira de Turismo e Negócios, Rodada de Negócios, Salão E-Marketing 
Cataratas, Salão Adventure Cataratas, Expo Hotel Cataratas, Salão de Turismo Cultural e Espiritualidade, 
Salão MICE Cataratas, Salão Brasileiro de Turismo Termal & Spa, Hackatour Cataratas (Maratona de 
programação de software), Salão de Vinhos Argentinos, Salão de Turismo de Compras, e Fórum Internacional 
de Turismo do Iguassu, Mostra Regional de Produtos Sustentáveis, Arena Gastronômica, Capacitações e 
Visitas Técnicas e os Eventos Sociais. 
 
O maior benefício, entre outros, é a ampla divulgação da região da Costa Verde e Mar em festival que no ano 
de 2016 contou com mais de sete mil participantes, mais quinhentos e vinte mil visualizações no Facebook, 



mais setenta e seis mil visualizações em páginas da internet, mais de cento e trinta veículos de comunicação, 
mais de mil e quatrocentas inserções na imprensa, mais de novecentos e doze marcas expositoras. 
  

4- ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 
A participação do CITMAR na 12ª Edição do Festival das Cataratas Foz do Iguaçi Travel Market 
contará com a locação de espaço com as seguintes especificações: 
 

 espaço de 12m², estande nº 104 , com montagem básica mais plotagem e 01 balcão de 
atendimento:  

 

 



A programação do evento está prevista da seguinte maneira: 

 
28 DE JUNHO DE 2017 – QUARTA-FEIRA 

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 
10h às 18h >Credenciamento Expositor, Participante e Fórum Foyer 
20h Solenidade de Abertura e Homenagem Amigos do Festival Rafain Palace 

Expo I 
29 DE JUNHO DE 2017 – QUINTA-FEIRA 

08h às 19h Credenciamento Expositor, Participante e Fórum Foyer 
08h às 12h Horário livre para visitas técnicas e passeios  
14h às 20h ABERTURA OFICIAL DA FEIRA DE TURISMO E 

NEGÓCIOS 
Rafain Palace 

Expo I, II e III 
14h às 20h Rodada de Negócios Rafain Palace> 
14h às 20h Salão Brasileiro de Turismo Thermal & SPA Rafain Palace 
14h às 20h Hackatour Cataratas Rafain Palace 
14h às 20h Salão do Vinho Argentino Rafain Palace 
14h às 20h Fórum Internacional do Turismo do Iguassu Rafain Palace 
14h às 20h Mostra Regional de Produtos Sustentáveis Rafain Palace 
14h às 20h Salão Adventure Cataratas Rafain Palace 
14h às 20h Salão E-Marketing Cataratas Rafain Palace 
14h às 20h Expo Hotel Cataratas Rafain Palace 
14h às 20h Arena Gastronômica Rafain Palace 
14h às 20h Salão de Turismo Cultural e Espiritualidade Rafain Palace 
14h às 20h Salão de Turismo de Compras Rafain Palace 
14h às 20h Salão MICE Cataratas Rafain Palace 
19h Abertura do 11º Fórum Internacional de Turismo do Iguassu Rafain Palace 

30 DE JUNHO DE 2017 – SEXTA-FEIRA 
08 às 19h Credenciamento Expositor, Participante e Fórum Foyer 
08h às 12h Horário livre para visitas técnicas e passeios>  
14h às 20h FEIRA DE TURISMO E NEGÓCIOS Rafain Palace 

Expo I, II e III 
14h às 20h Rodada de Negócios Rafain Palace 
14h às 20h Salão Brasileiro de Turismo Thermal & SPA Rafain Palace 
14h às 20h Hackatour Cataratas Rafain Palace 
14h às 20h Salão do Vinho Argentino Rafain Palace 
14h às 20h Fórum Internacional do Turismo do Iguassu Rafain Palace 
14h às 20h Mostra Regional de Produtos Sustentáveis Rafain Palace 
14h às 20h Salão Adventure Cataratas Rafain Palace 
14h às 20h Salão E-Marketing Cataratas Rafain Palace 
14h às 20h Expo Hotel Cataratas Rafain Palace 
14h às 20h Arena Gastronômica Rafain Palace 
14h às 20h Salão de Tusimo Cultural e Espiritualidade Rafain Palace 
14h às 20h Salão de Turismo de Compras Rafain Palace 
14h às 20h Salão MICE Cataratas Rafain Palace 
19h Encerramento do Fórum Internacional de Turismo do Iguassu e 

premiação dos melhores trabalhos 
Rafain Palace 

21h Encerramento do Festival das Cataratas Rafain Palace 



 
 
 

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 locação de espaço consoante à participação do CITMAR na 12ª Edição do Festival das Cataratas Foz 
do Iguaçi Travel Market é estimado o valor de R$ 7.620,00 (sete mil seiscentos e vinte 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 

 

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

 Executar todas as atividades inerentes à implementação do Objeto; 

 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; 

 Comunicar ao CITMAR quaisquer alterações que venham ocorrer nas ações descritas nas 
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO; 

 Apresentar toda documentação exigida pelos órgãos de fiscalização, necessária para a plena 
realização de cada etapa; 

 
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 valor estimado para a participação na 12ª Edição do Festival das Cataratas Foz do Iguaçi Travel Market 
será pago em parcela única, através de empenho após a assinatura do contrato e realização do evento. 
 

11- ACOMPAMENTO E FISCALIZAÇÃO 



 
A participação no projeto na 12ª Edição do Festival das Cataratas Foz do Iguaçi Travel Market 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO nº IL ___/2017 
 
 
Pelo presente, comparecem partes, justas e contratadas, a saber, de um lado, na qualidade de contratante, o 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COSTA VERDE E MAR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
09.267.291/0001-53, com sede na Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1.655, sala 02, Bairro São Vicente, no 
Município de Itajaí – SC, CEP 99.309-421, neste ato representada pelo Diretor Executivo, Sr. Célio José 
Bernardino, neste ato simplesmente denominado CITMAR; e, de outro lado, na qualidade de contratada, a 
empresa __________, neste ato denominado de ______. E, assim sendo, firmado presente termo nos termos 
que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
É objeto do presente Contrato a locação de área para promoção 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), em ações de promoção e merchandising da marca COSTA 
VERDE E MAR como PARTICIPAÇÃO ESPECIAL na 12ª Edição do Festival das Cataratas Foz do Iguaçi 
Travel Market nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2017, conforme as especificações e condições estipuladas no 
Edital e Termo de Referência. 
 
Parágrafo Primeiro – A _______ obriga-se a executar o objeto do presente contrato, dentro dos padrões 
exigidos e em consonância com o CITMAR. 
 
Parágrafo Segundo - A _______ 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 – 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 TERCEIRA – DA LIMITAÇÃO CONTRATUAL 
 
As adjudicações de fornecimentos complementares são admitidas, desde que autorizado expressamente pelo 
Presidente da CITMAR, observadas as demais formalidades e disposições legais que regulam a matéria em 
questão. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE 



 
A _______ 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. 
 
Parágrafo Primeiro – O CITMAR deverá fornecer à _______ as informações a respeito da infraestrutura 
turística e outras informações dos municípios abrangidos no roteiro, necessárias à realização do serviço, 
quando estas estiverem disponíveis. 
 
Parágrafo Segundo – É de responsabilidade do CITMAR: 
 
I – Disponibilizar as informações e materiais 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 – Efetuar o pagamento na forma e datas convencionadas no presente Contrato. 
 
Parágrafo Terceiro – Compete à _______: 
 
I – Executar as ações em conformidade com as normas aplicáveis, notadamente as orientações emanadas 
pelo CITMAR; 
II – Executar todas as atividades inerentes à implementação do presente Contrato; 
III – 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; 
IV – Comunicar ao CITMAR quaisquer alterações que venham ocorrer nas ações descritas nas 
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO do Termo de Referência, especialmente quanto à Etapa 1; 
V – Apresentar toda documentação exigida pelos órgãos de fiscalização, necessária para a plena realização 
de cada etapa; 
 
Parágrafo Quarto – É dever da _______ 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 _______ quando da interrupção, o mesmo poderá ser dado como causa de rescisão do presente 
contrato. 
 
Parágrafo Quinto - O presente contrato será administrado por gestores devidamente designados pelas 
partes.  
 



Parágrafo Sexto – Aos gestores competirá supervisionar e gerenciar a execução dos trabalhos, em 
conformidade com o que for ajustado, bem como, propor solução a questões técnicas e administrativas que 
eventualmente venham ocorrer durante a vigência deste Contrato.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 
 
O valor global previsto para a execução do presente contrato é de __________, pagos após a assinatura do 
contrato e realização do evento. 
 
Parágrafo Primeiro – E recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será 
efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo, O pagamento será efetuado diretamente à _______, 
através de seu representante legal, proposta ou procurador, previamente credenciado pela _______, perante 
o CITMAR. 
 
Parágrafo Segundo – O preço do serviço expresso nesta cláusula incluirá todos os tributos e contribuições 
incidentes sobre os serviços contratados.  
 
Parágrafo Terceiro – Não incidirá sob o presente contrato, quaisquer tipos de comissão sob a produção 
realizada. 
 
Parágrafo Quarto – Em função da forma de pagamento deverá ser fornecida pela _______ Nota Fiscal, do 
valor compreendido no caput desta Cláusula em nome do CITMAR 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Os valores decorrentes do presente contato correrão por conta da 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 
 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA _______ 
 
A _______ prestará os serviços, de acordo com negociação realizada com o CITMAR, ora abaixo descrito, 
bem como a todos as disposições, cláusulas e condições constantes do presente contrato, e a realizar os 
serviços antes, durante e após o evento. 

 



A participação do CITMAR na 12ª Edição do Festival das Cataratas Foz do Iguaçi Travel Market 
contará com a locação de espaço com as seguintes especificações: 
 

 espaço de 12m², estande nº 104 , com montagem básica mais plotagem e 01 balcão de 
atendimento:  

 

 
 
Parágrafo Primeiro – A _______ se dará no direito de interromper ou não cumprir de forma total ou parcial a 
execução dos serviços a serem executados conforme esta Cláusula deste, se o CITMAR deixar de realizar o 
pagamento do serviço de forma total ou parcial dos valores, conforme cláusula quinta. 
 



 
CLÁUSULA OITAVA – 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: 
 

III- advertência; 
IV- 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 NONA -  DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
 
A _______ 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 NONA – DA RESCISÃO 
 
A inexecução total ou parcial deste contrato, por parte da _______ assegurará ao 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: 
 
I - Determinada por ato unilateral e escrito do CITMAR. 
II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo contrato, desde que haja 
conveniência para o CITMAR. 
III - Judicial, nos termos da legislação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
O prazo de vigência do presente contrato será até _________, podendo ser renovado por necessidade, 
através de Termo Aditivo mediante a vontade expressa das partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 
 
Este contrato poderá ser alterado, sempre através de Termo Aditivo. 



 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO COMPLIANCE 
  
As partes se comprometem que, no que diz respeito a este Contrato, que nem elas nem qualquer membro dos 
seus grupos, nem qualquer agente, consultor ou outro intermediário que atua em seu nome ou dos seus 
grupos, irão, direta ou indiretamente dar, prometer, oferecer, aprovar ou autorizar a oferta de algo de valor a:  
 

I. qualquer empregado, oficial ou diretor, ou qualquer pessoa que represente de empresas públicas 
ou privadas ou companhia afiliada do mesmo, que estejam e venham a se relacionar em razão 
do objeto contratual; 

II. qualquer outra pessoa, incluindo qualquer Funcionário Público; 
III. partidos políticos ou sindicatos controlados pelo Governo ou por qualquer partido político; ou, 
IV. organizações de caridade ou administradores, diretores ou empregados das mesmas, ou 

qualquer pessoa que atue direta ou indiretamente em nome das mesmas, com a finalidade de: 
(a) garantir qualquer vantagem indevida para qualquer funcionário das partes CONTRAENTES 
E/OU DE QUALQUER EMPRESA com quem se relacionem em razão do objeto contratual ou 
empresa afiliada da mesma; (b) induzir ou influenciar indevidamente Funcionários Públicos para 
que tomem medidas ou abstenham-se de tomá-las para beneficio de qualquer das partes, ou 
para assegurar a direção dos negócios a qualquer das Partes. 

 
As partes garantem ainda que: 

 
I. segundo seu melhor conhecimento, nem elas nem qualquer de seus afiliados, diretores, 

acionistas, empregados, agentes, outros intermediários, ou qualquer outra pessoa que atue 
direta ou indiretamente da sua parte, executarão qualquer das ações descritas nos itens acima; 

II. as pessoas descritas acima, cumprirão com as disposições desta cláusula. 
III. asseguram e garantem que elas e os seus afiliados, oficiais, diretores, acionistas, empregados, 

agentes ou outros intermediários, ou qualquer outra pessoa que atue direta ou indiretamente de 
sua parte, cumprirão totalmente com as Diretrizes de Anticorrupção em vigor no Brasil (Lei 
Federal 12.846/2013). 

IV. certificam e garantem que manterão registros adequados de forma a possibilitar verificação do 
cumprimento dos dispositivos da presente Cláusula, e, sem prejuízo das demais disposições do 
presente Contrato relativas a auditorias.  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Compete ao CITMAR a gestão do presente contrato. 
 
Parágrafo Primeiro – 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 _______ e/ou seus representantes, prepostos ou empregados, 



comprometendo-se a _______, em decorrência deste preceito, a promover, por sua exclusiva conta e 
responsabilidade, quaisquer recolhimentos compulsórios derivados dos serviços que se obrigaram a realizar. 
 
Parágrafo Segundo – 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 Terceiro – 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 QUARTA – DO FORO 
 
As partes elegem a 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, por 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. 

 
 

CONSÓRCIO INTERM. TURISMO COSTA VERDE E MAR – CITMAR 
Célio José Bernardino 

Diretor Executivo do CITMAR 
 
 
 

___________________________________ 
Contratado 

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



PARECER JURÍDICO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. IL 04/2017 

 

De acordo com procedimento de inexigibilidade de licitação, processo este sob o nº IL 

04/2017, para Contrato de locação de área visando 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), em ações de promoção e merchandising da marca COSTA 

VERDE E MAR como PARTICIPAÇÃO ESPECIAL na 12ª Edição do Festival das Cataratas Foz do Iguaçi 

Travel Market nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2017, conforme as especificações e condições estipuladas no 

Edital e Termo de Referência. 

Vimos expor o seguinte: 

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

, notadamente no artigo 25, o qual dispõe que será inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição. 

Dando continuidade ao respectivo artigo, verifica-se que o mesmo dá atenção à inexigibilidade 

de licitação, quando: 

“I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a 

preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de 

atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria 

a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação 

Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada 

a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou 

através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada 

ou pela opinião pública”. 

No presente caso não se demonstra nenhuma daquelas especialidades previstas, como a 

aquisição de bens ou ainda a contratação de serviços técnicos ou profissionais de qualquer setor artístico. 



Está-se tratando de realização de evento, portanto, seguirá a regra prevista no caput do artigo 

25, quando tornará inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. 

Segundo Justen Filho: 

“As causas de inviabilidade de competição podem ser agrupadas em dois grandes 

grupos, tendo por critério a sua natureza. Há uma primeira espécie que envolve 

inviabilidade de competição derivada de circunstancias atinentes ao sujeito a ser 

contratado. A segunda espécie abrange os casos de inviabilidade de competição 

relacionada com a natureza do objeto a ser contratado. 

(...)  

Na segunda categoria, podem existir inúmeros sujeitos desempenhando a atividade 

que satisfaz o interesse público. O problema da inviabilidade de competição não é 

de natureza numérica, mas se relaciona com a natureza da atividade a ser 

desenvolvida ou de peculiaridade quanto à própria profissão desempenhada. Não é 

viável a competição porque características do objeto funcionam como causas 

impeditivas”. (grifamos). (MARÇAL JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos. 10 ed. São Paulo : Dialética, 2004, p. 271). 

Isto que dizer que, o objeto em análise, locação de espaço/área, podem existir em inúmeros 

eventos, locais e expositores, não obstante, cada evento realizado seja único, além do que existe apenas uma 

única empresa que é responsável pelo aluguel das respectivas áreas, tornando-se deste modo inviável a 

competição. 

Neste sentido já decidiu o Tribunal de Contas da UNIÃO, vejamos: 

“O TCU considerou lícita a contratação de serviços com fulcro no art. 25, 

caput, sempre que comprovada a inviabilidade de competição. Ressalte-se que, 

ma hipótese de contratação de serviços, o fundamento legal deverá ser o caput, 

posto que o inciso I trata apenas de compras. É mister, ainda, a comprovação da 

exclusividade na prestação do serviço”. (grifamos). (TCU. Processo nº. TC – 

300.061/95-1. Decisão nº. 63/1998 – Plenário). 

Veja-se que consta do procedimento administrativo declaração de exclusividade (fls. 24), a 

empresa na organização e execução da 12ª Edição do Festival das Cataratas Foz do Iguaçi Travel Market nos 

dias 28, 29 e 30 de junho de 2017. 



Portanto, o presente objeto ora contratado, não será passível de concorrência, haja vista a 

empresa, é a única responsável pela organização do evento, devendo as áreas para exposição do Consórcio 

Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar serem diretamente locadas com a referida empresa. 

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

inexigibilidade de licitação, processo de nº. IL 04/2017, por se tratar de objeto praticado exclusivamente por 

uma única empresa, nos termos das justificativas apresentadas pela área técnica. 

É O PARECER, SALVO MELHOR JUÍZO! 

 

Itajaí/SC, 28 de março de 2017. 

 

 

___________________________ 

Henry Rossdeutscher 

OAB/SC 15.289 

 


