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MINUTA DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º
XXXX/2019

O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA por intermédio da AGÊNCIA DE DESEN-
VOLVIMENTO DE TURISMO DE SANTA CATARINA - SANTUR torna público que fará reali-
zar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MAIOR OFERTA de pagamento pela OU-
TORGA inicial, a fim de selecionar proposta objetivando A CONCESSÃO DE USO, A TÍTULO
ONEROSO.  PARA  EXPLORAÇÃO,  OPERAÇÃO  E  PROMOÇÃO  DO  CENTRO  DE
EVENTOS  DE BALNEÁRIO CAMBORIU  –  CEBC,  E  EXPLORAÇÃO DE RECEITAS
ACESSÓRIAS NA ESTRUTURA FÍSICA, de acordo com a autorização contida no Processo N.º
SANTUR xxxx/xxxx, a ser regida pela Lei N.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posterio-
res, Lei 8.987 de 13 de fevereiro de 1995, pela Lei Complementar Federal N.º 123, de 14 de dezem-
bro de 2006, pelo Decreto Estadual N.º 2.617, de 16 de setembro 2009, observando-se ainda, o De-
creto Estadual N.º 1.537, de 10 de maio de 2013, e demais normas legais federais e estaduais perti-
nentes, além das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS
Data/Hora: Dia XX de XXXX de 2019, até as 14:00hs.

ABERTURA DA SESSÃO
Data/Hora: Dia XX de XXXX de 2019, as 14:15hs.
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Os documentos (ANEXOS) e QUADRO N.º 01 relacionados a seguir fazem parte integrante desta
Concorrência:

QUADRO N.º 01 Quadro Resumo
ANEXO N.º 01 Termo de Referência
ANEXO N.º 02 Caderno de encargos técnicos
ANEXO N.º 03 Minuta do Contrato
ANEXO N.º 04 Recibo de Documentos
ANEXO N.º 05 Modelo Da Declaração De Inexistência De Fato Superveniente
ANEXO N.º 06 Modelo de etiqueta dos envelopes
ANEXO Nº  07 Modelo de Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação
ANEXO N.º 08 Modelo de carta de apresentação da proposta de preço
ANEXO N.º 09 Modelo de Autorização de Participação da Equipe Técnica 
ANEXO N.º 10 Modelo de Declaração Comprobatória de Enquadramento como Microem-

presa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  (Lei  Complementar  N.º  123,  de
14/12/2006).

ANEXO N.º 11 Modelo de Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art.
7° da Constituição Federal

ANEXO N.º 12 Declaração De Análise De Viabilidade Da Proposta De Preço Emitida Por
Instituição/Entidade Financeira

ANEXO N.º 13 Modelo de Atestado de Visita Técnica
ANEXO N.º 14 Modelo de Declaração de Não Participação na Visita Técnica
ANEXO Nº 15 Revisão e Atualização do Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira
ANEXO Nº 16 Inventário de Bens Reversíveis
ANEXO Nº 17 Modelo de Compromisso de Contratação Futura com SPE 
ANEXO Nº 18 Declaração de Aceitação de Responsabilidade Solidária
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1. OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1 O objeto desta licitação é a  “CONCESSÃO DE

USO, A TÍTULO ONEROSO. PARA EXPLORAÇÃO, OPERAÇÃO E PROMOÇÃO
DO CENTRO DE EVENTOS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – CEBC, E EXPLO-
RAÇÃO DE RECEITAS ACESSÓRIAS NA ESTRUTURA FÍSICA”, conforme relaci-
onado no QUADRO N.º 01 (anexo a este Edital), do tipo MAIOR OFERTA de pagamento
pela OUTORGA inicial.

1.2 O EDITAL completo e todos os elementos que o integram podem ser obtidos gratuitamente
por meio da internet, no site www.portadecompras.sc.gov.br ou retirado na AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE SANTA CATARINA (SANTUR), situada na
Rua Eduardo Gonçalves D'Avila, 303 - Bairro Itacorubi - Florianópolis - SC - CEP: 88034-
496, das 13:00 às 19:00.

1.3 O PODER CONCEDENTE não se responsabiliza pelo texto do Edital e de seus ANEXOS
obtidos ou conhecidos de forma ou em local diverso do disposto no Item 1.2 deste Edital.

1.4 A obtenção do instrumento convocatório não constitui requisito para participação na LICI-
TAÇÃO.

1.5 A presente Licitação, nos termos do “caput” do art. 39, da Lei Federal n.º 8.666, de 1993,
foi precedida de consulta pública, conforme processo n.º SANTUR 670/2019, e audiência
pública, realizada em 24/07/2019, às 14h, no Teatro Municipal Bruno Nitz, localizado na
Avenida  Central,  Rua 300,  Centro,  Balneário  Camboriú/SC,  devidamente  divulgada no
Diário Oficial do Estado n.º 21.053, de 10 de julho de 2019, e nos sites www.turismo.sc.-
gov.br e www.ppi.sc.gov.br.

2. ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PRE-
ÇOS

2.1 Os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser entregues no Protoco-
lo da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – SANTUR, na Rua
Eduardo Gonçalves D'Avila, 303, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-496, Ita-
corubi, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88034-496, até as 14 hs do dia XX de XXXX
de 2019.

2.2 Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, Documentação de Habilitação e
Proposta de Preços após a data e hora definidas para esta licitação, ainda que tenham sido
despachadas, endereçadas e/ou enviadas por qualquer meio em data anterior à constante no
subitem 2.1.

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DOS DOCUMENTOS
3.1 Os Documentos de Habilitação (Envelope nº 1) e a Proposta de Preços (Envelope nº 2) de-

verão ser apresentados em envelopes fechados (preferencialmente opacos), de forma a não
permitir a violação de seu conteúdo, identificados conforme o ANEXO Nº 06. 

3.2 A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (Envelope N.º 01) deverá ser apresentada em
2 (duas) vias, sendo a 1ª via composta de documentos originais ou fotocópias autenticadas
e a 2ª via composta de cópias simples dos documentos constantes da 1ª via.

3.3 A PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope N.º 02) deverá ser apresentada em 2 (duas) vias,
devidamente assinada por representante legal da empresa.

3.4 Cada via, da Documentação de habilitação e da Proposta de Preços, deverá ser devidamen-
te encapada e encadernada, podendo ser utilizado o sistema de garras plásticas ou outro
dispositivo de fixação dos documentos que permita seu fácil manuseio, sem risco de des-
prendimento ou perda, recomendando-se a colocação de índice das peças juntadas. 
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3.5 As folhas da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços deverão ser devida-
mente rubricadas por representante credenciado da LICITANTE, recomendando-se a nu-
meração das mesmas.

3.6 No caso de empresa sem representante, na sessão, deverá ser entregue o envelope nº 3 com
os documentos para credenciamento, identificado conforme ANEXO Nº 06.

3.7 O Recibo de Documentos (ANEXO N.º 04) deverá ser preenchido em 02 (duas) vias e en-
tregue no Protocolo da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – SAN-
TUR na Rua Eduardo Gonçalves D'Avila, 303, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP
88034-496, Itacorubi, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88034-496 juntamente com os
envelopes.

3.8 Todos os documentos deverão ser apresentados: 
3.8.1 em original; ou
3.8.2 por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente; ou
3.8.3 publicação em órgão da imprensa oficial; ou
3.8.4 cópia simples a ser autenticada por servidor da Agência de Desenvolvimento do Turismo de

Santa Catarina – SANTUR mediante conferência com o original.  
3.9 As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 
3.10 Não serão aceitos documentos fotocopiados em papel termosensível (fac-símile). 
3.11 Os documentos deverão ser apresentados em linguagem clara, sem rasuras, emendas, entre-

linhas ou ressalvas e observar as regras da língua portuguesa e toda documentação será
compreendida e interpretada de acordo com o referido idioma.

3.12 A  documentação  deverá,  obrigatoriamente,  ser
apresentada em língua portuguesa, que é a língua oficial da licitação e do subsequente con-
trato.

3.12.1 Quaisquer documentos que sejam redigidos em língua estrangeira deverão ser apresentados
acompanhados de tradução juramentada e de sua respectiva consularização,  dispensada
esta nos casos previstos pela Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização
de Documentos Públicos Estrangeiros, aprovada pelo Decreto Legislativo no 148, de 06 de
Julho 2015.

3.12.2 No caso de divergência entre o documento no idioma original e a sua tradução, prevalecerá o
texto traduzido para a Língua Portuguesa.

3.13 O prazo de validade das Certidões que omitirem sua validade será de 90 (noventa) dias da
data de sua emissão.

3.14 No caso de Certidões expedidas via Internet que tiverem suas validades condicionadas a
verificação via Internet, a situação habilitatória da empresa ficará vinculada a esta consulta
ou a diligência pela Comissão de Licitação junto à Instituição responsável pela emissão de
tal documentação.

3.15 Para efeito de padronização, os modelos constantes nos Anexos deste Edital deverão ser
obedecidos.

3.16 No caso de divergência entre o documento no idioma original e a sua tradução, prevalecerá
o documento em Língua Portuguesa.

3.17 Havendo divergência entre os valores numéricos e aqueles por extenso na documentação
apresentada, prevalecerão os últimos.
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4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1 A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos

os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a
observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qual-
quer fase do processo.

4.2 Poderão participar da LICITAÇÃO empresas brasileiras ou empresas estrangeiras devida-
mente autorizadas para funcionar no país, isoladamente ou como membro de consórcio,
desde que satisfaçam plenamente todos os termos e condições deste EDITAL.

4.3 As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto possível, atenderão às
exigências do EDITAL, mediante documentos equivalentes, devendo ter representação le-
gal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou ju-
dicialmente.

4.4 Será admitida a participação de consórcios na presente licitação, atendidas as condições
previstas no art. 33 da Lei Federal nº 8.666/93,e art. 19 da Lei Federal nº 8.987/95e aquelas
estabelecidas neste Edital.

4.4.1 Cada consorciado deverá atender individualmente às exigências relativas à habilitação ju-
rídica, regularidade fiscal, trabalhista e econômico-financeira.

4.4.2 Para fins de qualificação técnica, poderão ser apresentados as certidões de acervos técnicos e
os atestados de capacidade técnica das empresas constituintes do consórcio,serviços de ca-
racterísticas semelhantes ao do objeto desta licitação, desde que em 1 (um) único ates-
tado ou certidão atenda-se ao critério mínimo exigido. Já para fins de qualificação eco-
nômico-financeira, admite-se o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção
de sua respectiva participação.

4.4.3 Não será permitida a participação de um mesmo LICITANTE como consorciado em mais de
um consórcio;

4.4.4 Não será permitida a participação de sociedades controladas, controladoras ou sob controle
comum de um mesmo LICITANTE como consorciado em mais de um consórcio;

4.4.5 No consórcio de empresas e/ou outras entidades, brasileiras e estrangeiras, a liderança cabe-
rá, obrigatoriamente, à empresa ou entidade brasileira;

4.4.6 Os consorciados deverão apresentar juntamente com a Documentação de Habilitação reque-
rida para cada uma das integrantes do consórcio o compromisso de constituição do consór-
cio, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de
Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, bem como a participação, as obriga-
ções e a responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos praticados por qualquer
deles, tanto na fase da licitação quanto na de execução do contrato dela eventualmente de-
corrente. Este documento deverá ser apresentado juntamente com o restante da documenta-
ção referente à habilitação.

4.4.7 Os integrantes do consórcio serão solidariamente responsáveis, perante o Poder Público, pe-
los atos praticados durante a LICITAÇÃO;

4.4.8 O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do
objeto licitatório, até sua aceitação definitiva.

4.5 Não será admitida a participação de:
4.5.1 Empresas em concordata ou cuja falência tenha sido declarada, que se encontram sob con-

curso de credores ou em dissolução ou em liquidação.
4.5.1.1A Administração Pública reserva-se o direito de inabilitar empresa em recuperação judicial

ou extrajudicial que não atenda os seguintes requisitos, conforme jurisprudência do Superior
Tribunal  de  Justiça  (ARE  n.  309.867/ES)  e  do  Tribunal  de  contas  da  União  (Ac  n.
5686/2017, Primeira Câmara): I) apresentar na fase de habilitação a sua viabilidade econô-
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mica e II) apresentar prova de que o plano de recuperação foi acolhido judicialmente, nos ca-
sos de empresas em recuperação judicial, ou de que o plano de recuperação foi homologado
judicialmente, nos casos de empresas em recuperação extrajudicial.

4.5.2 Empresas punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração
usuária do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina – SEA, durante o
prazo estabelecido para a penalidade;

4.5.3 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administra-
ção Pública;

4.5.4 Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do
órgão/entidade licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão de Licitação.

4.5.5 Pessoa física ou jurídica que tenha sido indicada, nesta mesma licitação como subcontratada
de outra licitante;

4.5.6 Qualquer  interessado  que  se  enquadre  nas  vedações  previstas  no  artigo  9º  da  Lei  N.º
8.666/93. 

4.5.7 Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma proposta.

5. ABERTURA DA SESSÃO
5.1 A abertura da sessão será na sala de reuniões, na sede da Agência de Desenvolvimento do

Turismo de Santa Catarina – SANTUR, situada na Rua Eduardo Gonçalves D'Avila, 303,
Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-496, no dia XX de XXXX de 2019, às 14 hs
15 min.

6. CREDENCIAMENTO
6.1 Cada LICITANTE deverá se apresentar para credenciamento junto à Comissão Especial de

Licitação por meio um representante que, devidamente munido de documento que o creden-
cie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada.

6.2 Para comprovar a condição de representante da licitante entregar-se-á comissão de licitação:
6.2.1 Cópia do documento de identidade de fé pública com foto;
6.2.2 Se procurador, procuração pública ou particular (acompanhada de cópia autenticada do con-

trato social da empresa), com poderes específicos para representar a empresa em licitações
em todas as suas fases e em todos os demais atos, em nome da licitante;

6.2.3 Se dirigente/proprietário, cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do
dirigente da licitante;

6.2.4 A entrega da declaração (ANEXO Nº 07);
6.2.5 A entrega da Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte para as empresas

que pretendam usufruir os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, declarando que se enquadram nesta categoria jurídica empresa-
rial, e que não se enquadram nas exceções do § 4º do art. 3º, conforme modelo do ANEXO
Nº 10;

6.2.5.1A não apresentação da declaração de que trata o ANEXO Nº 10 leva ao entendimento de que
as empresas proponentes não têm interesse nos benefícios previstos na Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 ou não se enquadram nesta categoria jurídica;

6.2.5.2A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como micro-
empresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-
se as sanções do art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;
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6.3 Cada representante credenciado somente poderá exercer a representação de 1 (uma) única
licitante. 

6.4 Caso a empresa licitante não enviar representante, deverá realizar o seu credenciamento
através da entrega do envelope Nº 03, vide ANEXO Nº 06, contendo os documentos do
credenciamento, conforme item 6 do Edital.

6.5 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não
impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o interessado de
manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão.

7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 01)
7.1 QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA - Para efeito da habilitação jurídica deverá ser

apresentado pelo LICITANTE individual ou por cada CONSORCIADO
7.1.1 Registro Comercial no caso de empresa individual.
7.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratan-

do de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documen-
tos de eleição de seus administradores.

7.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de direto-
ria em exercício.

7.1.4 No caso de fundos:  
7.1.4.1Ato constitutivo com a última alteração arquivada perante o órgão competente;
7.1.4.2Prova de contratação de gestor, se houver, bem como de eleição do administrador em exercí-

cio;
7.1.4.3Comprovante de registro do fundo de investimento na Comissão de Valores Mobiliários –

CVM;
7.1.4.4Regulamento em vigor do fundo de investimento;
7.1.4.5Comprovante de registro do regulamento do fundo de investimento perante o Registro de Tí-

tulos e Documentos competente;
7.1.4.6Comprovação de que o fundo de investimento se encontra devidamente autorizado a partici-

par da LICITAÇÃO e de que o seu administrador pode representá-lo em todos os atos e para
todos os efeitos da LICITAÇÃO, assumindo, em nome do fundo de investimento, todas as
obrigações e direitos que dela decorrerem; e

7.1.4.7Comprovante de qualificação do administrador e, se houver, do gestor do fundo de investi-
mento, perante a CVM.

7.1.5 No caso de entidades abertas ou fechadas de previdência complementar:  
7.1.5.1Inscrição ou registro do ato constitutivo;
7.1.5.2Ata que elegeu a administração em exercício;
7.1.5.3Regulamento em vigor;
7.1.5.4Comprovante de autorização expressa e específica quanto à constituição e funcionamento da

entidade de previdência complementar, concedida pelo órgão fiscalizador competente;
7.1.5.5Declaração de que os planos e benefícios por ela administrados não se encontram sob liqui-

dação ou intervenção da Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdên-
cia Social;

7.1.6 No caso de instituições financeiras:  
7.1.6.1Comprovação da autorização de funcionamento como instituição financeira;
7.1.6.2Comprovação da homologação da eleição do seu administrador, emitida pelo Banco Central

do Brasil; e
7.1.6.3Demais exigências aplicáveis a este tipo de instituição pela regulamentação pertinente.
7.1.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país:  
7.1.7.1Decreto de autorização ou equivalente, nos termos do art. 28, V, da Lei Federal no 8.666/93;
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7.1.7.2Ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando
a atividade assim o exigir.

7.2 QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
7.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
7.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão

Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Portaria
Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007).

7.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela Fazen-
da do Estado onde está sediada a empresa.

7.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão emitida pela Fa-
zenda do Município onde está sediada a empresa.

7.2.4.1Para os municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, as LICITAN-
TEs deverão apresentar as duas certidões, isto é, Certidão sobre Tributos Imobiliários e Cer-
tidão sobre Tributos Mobiliários.

7.2.4.2As empresas que não possuem imóveis cadastradas e/ou isentas, caso se enquadrem no subi-
tem 8.2.4.1, deverão apresentar documento, emitido por órgão da Prefeitura que comprove as
respectivas situações.

7.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
7.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante

a apresentação de Certidão Negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consoli-
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

7.2.7 As Microempresas (MEI) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), por ocasião da partici-
pação no certame licitatório,  deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restrição.

7.2.7.1Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegu-
rado o prazo de 5 (cinco) dias, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o LICI-
TANTE for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão ne-
gativa.

7.2.7.2A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.2.7.1, implicará deca-
dência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal
nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na or-
dem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.2.8 Todas as Certidões e Provas devem ter validade na data prevista para o recebimento da do-
cumentação e das propostas.

7.3 QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.3.1 Comprovação de aptidão da LICITANTE ou de Técnico Profissional que detenha vín-

culo com a licitante, por meio da apresentação de Atestado(s) ou Certidão(ões) de ca-
pacidade técnico-operacional,  fornecido(s)  por terceiros,  pessoa jurídica  de  direito
público ou privado, o(s) qual(is) comprove(m) que a LICITANTE ou o Técnico Pro-
fissional tenha gerido economicamente equipamento multiuso ou centro de eventos
que possua área constituída mínima de 16.000 m2 (dezesseis mil metros quadrados)
ou capacidade de público mínima de 5.000 (cinco mil) pessoas.

7.3.1.1Atestado(s) ou Certidão(ões) de capacidade técnico-operacional deverá conter no míni-
mo:
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7.3.1.1.1Objeto a que se refere com suas devidas características;
7.3.1.1.2Local da realização das atividades a que se refere, com especificação do tipo de empreen-

dimento; 
7.3.1.1.3Descrição das atividades exercidas no consórcio pelo LICITANTE, quando o atestado tiver

sido emitido em nome de consórcio;
7.3.1.1.4Datas de início e de término da realização das atividades e serviços a que se refere;
7.3.1.1.5Nome do emitente; e
7.3.1.1.6 Nome e identificação do signatário do atestado, com informações atualizadas de seus tele-

fones e e-mail para contato, acompanhado de documentação comprobatória de sua condi-
ção de representante do emitente.

7.3.1.2  A conformidade do(s) atestado(s) e certidão(ões) de que trata o item 7.3.1.1 poderá ser
confirmada por meio de diligência da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO destinada
a averiguar a qualificação técnica do LICITANTE, nos termos deste EDITAL, sendo que o
não atendimento dos requisitos editalícios implicará a inabilitação do LICITANTE, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis em virtude de falsidade das informações prestadas.

7.3.1.3  O Técnico Profissional indicado pelo licitante deverá participar dos serviços objeto da lici-
tação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que aprovada previamente pela Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa
Catarina – SANTUR.

7.3.1.4 O vinculo será comprovado mediante cópia do registro de empregado, ou cópia do
contrato de trabalho, cópia do contrato de prestação de serviços, ou autorização con-
forme ANEXO Nº 09;

7.3.1.5 Serão admitidos, para efeito da comprovação da qualificação técnica da LICITANTE,
os atestados emitidos em nome de CONTROLADA, CONTROLADORA ou de enti-
dade(s) sujeita(s) ao mesmo CONTROLE, ou em nome de pessoa(s) jurídica(s) que
assuma(m) o compromisso perante o LICITANTE de contratação com a futura SPE
para realização dos serviços de gestão e operação correspondentes, nacionais ou es-
trangeiras. ANEXO Nº 17

7.3.2 Na hipótese de utilização,  por um LICITANTE, de atestados emitidos em nome de
CONTROLADA, CONTROLADORA ou de entidade(s) sujeita(s) ao mesmo CON-
TROLE, ou em nome de pessoa(s) jurídica(s) subcontratada(s), conforme o subitem
anterior,  o LICITANTE deverá declarar,  indicando tal condição, acompanhada do
respectivo organograma do grupo econômico e respectivas relações societárias,  de-
monstrando efetivamente a vinculação entre as pessoas jurídicas, ou o compromisso
de contratação com a futura SPE, nos termos do modelo constante no ANEXO Nº 17.

7.3.3 Tratando-se de LICITANTES estrangeiros, o atendimento das exigências habilitatórias indi-
cadas no subitem  7.3.1.1 dar-se-á mediante a apresentação de documentos equivalentes,
caso existentes, observado, para todos os efeitos, o disposto nos subitens  3.12.1 e 3.12.2
deste EDITAL.

7.3.3.1 Será permitida a apresentação de mais de 1 (um) atestado(s) ou certidão(ões), porém em 1
(um) único atestado ou certidão deverá ser atingido, no mínimo 1 (um) dos critérios exigi-
dos.

7.3.3.2 Declaração de visita técnica, conforme modelo do ANEXO Nº 13, quando tiver sido
realizada, ou declaração de não participação na visita técnica, conforme modelo do
ANEXO Nº 14; 

7.3.3.3 O Agendamento da visita técnica deverá ser solicitado por escrito, protocolado junto ao se-
tor de protocolo da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – SAN-
TUR endereçada à Diretoria de Planejamento; ou Por correio eletrônico através dos e-mail:
diplan@santur.sc.gov.br. 

Página 10 de 25



GOVERNO DE SANTA CATARINA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE SANTA CATARINA – SANTUR
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - Portaria 003/2019, DOE: 21.059, pg.07

7.3.3.4 Para esclarecimentos que se fizerem necessários em relação ao agendamento ou a visita
técnica, as LICITANTES poderão manter contato por intermédio dos telefones: (48) 3665-
7457 /(48) 3665-7413 com Gerente de Infraestrutura e/ou Diretor de Planejamento.

7.3.3.5 Em hipótese alguma será efetuado agendamento de visitas técnicas por telefone. 

7.4 QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA -  Prova de Qualifica-
ção Econômico-Financeira da empresa licitante, mediante apresentação dos seguintes do-
cumentos:

7.4.1 Balanço patrimonial e Demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atuali-
zados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apre-
sentação da proposta. O balanço das Sociedades Anônimas ou por Ações, deverá ser
apresentado  a  publicação  no  “Diário  Oficial”  (fotocópia  autenticada  ou original)  e
comprovação do registro na Junta Comercial do seu Estado na forma da Lei Federal no
6.404/1976, as demais empresas deverão apresentar fotocópia autenticada das folhas do
livro “Diário” onde o balanço se acha regularmente transcrito, (com fotocópias autenti-
cadas da página de abertura e da página de fechamento desse Livro Diário).

7.4.2 Em caso de desobrigação por força de lei da apresentação de algum dos documentos cons-
tantes no item 7.4.1, a empresa deverá justificar e comprovar o embasamento legal. 

7.4.3 Apresentação dos cálculos dos seguintes índices, provenientes de dados do balanço do últi-
mo exercício financeiro:

7.4.3.1 “Índice de Liquidez Geral”, aplicando a seguinte fórmula:

resultando: 

onde: ILG = Índice de Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante
ANCRLP = Ativo Não Circulante, subgrupo Realizável Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante 

7.4.3.1.1 Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Geral” for inferior a
1 (um). 

7.4.3.1.2 Em se tratando de consórcio, cada consorciado deverá apresentar e atender individu-
almente o item anterior.

7.4.3.2 “Índice de Liquidez Corrente”, aplicando-se a seguinte fórmula:

 resultando: 

onde: ILC = Índice de Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante. 

7.4.3.3 “Índice de Solvência Geral”, aplicando-se a seguinte fórmula:
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     resultando: 

onde: ISG  =  Índice de Solvência Geral
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante

7.4.3.3.1 Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Solvência Geral” for inferior
a 1 (um).

7.4.3.3.2 Em se tratando de consórcio, cada consorciado deverá apresentar e atender individu-
almente o item anterior.

7.4.3.3.3 Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Corrente” for inferi-
or a 1 (um).

7.4.3.3.4 Em se tratando de consórcio, cada consorciado deverá apresentar e atender individu-
almente o item anterior.

7.4.4 Comprovação, com dados de Balanço Patrimonial, de que possui Patrimônio Líquido
(PL) mínimo de no mínimo de R$: 3.000.000,00 (Três Milhões).

7.4.4.1 No caso de CONSÓRCIO,  com exceção dos compostos em sua totalidade por micro e
pequenas empresas assim definidas em lei, o patrimônio líquido mínimo exigido será
majorado em 30%, podendo ser atendido pela soma dos patrimônios líquidos dos res-
pectivos  CONSORCIADOS,  ponderados segundo a sua porcentagem no CONSÓR-
CIO. 

7.4.4.1.1 Na hipótese de participação de CONSÓRCIO formado por entidades do mesmo gru-
po econômico, não será admitido o cômputo do patrimônio líquido apresentado por uma en-
tidade para fins de comprovação do patrimônio líquido de outra(s), ou seja, será computado
isoladamente.

7.4.5 Certidão(ões) Negativa(s) de Pedido de Falência ou Concordata, passada(s) pelo(s) Dis-
tribuidor(es) Judicial(ais).

7.4.5.1.1 A Administração Pública reserva-se o direito de inabilitar empresa em recuperação
judicial ou extrajudicial que não atenda os seguintes requisitos, conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (ARE n. 309.867/ES) e do Tribunal de contas da União (Ac n.
5686/2017, Primeira Câmara): I) apresentar na fase de habilitação a sua viabilidade econô-
mica e II) apresentar prova de que o plano de recuperação foi acolhido judicialmente, nos
casos de empresas em recuperação judicial, ou de que o plano de recuperação foi homologa-
do judicialmente, nos casos de empresas em recuperação extrajudicial.

7.4.6 As Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte que pretendam usufruir os benefí-
cios previstos no Capítulo V da Lei Complementar N.º 123, de 14 de dezembro de 2006,
deverão apresentar declaração de que se enquadram nesta categoria jurídica empresa-
rial, e de que não se enquadram nas exceções do § 4º do art. 3º da referida Lei Comple-
mentar, conforme modelo do ANEXO N.º 10.

7.4.6.1 A não apresentação da declaração de que trata o ANEXO N.º 10 será considerada como ma-
nifestação de que a LICITANTE não tem interesse nos benefícios previstos na Lei Comple-
mentar N.º 123/2006 ou não se enquadra nessa categoria jurídica.

7.4.6.2 A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como Micro-
empresa ou Empresa de Pequeno Porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme
previsto no art. 90 da Lei Federal N.º 8.666/93 e, ainda, implicará a aplicação da penalidade
de suspensão de até 24 (vinte e quatro) meses, garantido o direito ao contraditório e ampla
defesa.
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7.5 OUTROS DOCUMENTOS:
7.5.1 O LICITANTE deverá ainda apresentar no interior do Envelope 01, DECLARAÇÃO

devidamente assinada (no caso de CONSÓRCIO, poderá ser firmada apenas pela em-
presa líder), contendo:

7.5.1.1 Identificação da Licitante;
7.5.1.2 Compromisso de integralização de capital social mínimo da SPE, nos termos do CON-

TRATO;
7.5.1.3 Compromisso de adoção, pela SPE a ser estruturada sob a forma de sociedade por ações,

de padrões adequados de governança corporativa e de contabilidade, e de elaboração de de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas
na Legislação Societária Brasileira (Lei Federal no 6.404/76 e alterações posteriores) e nas
Normas Internacionais de Contabilidade;

7.5.1.4 Compromisso de que a empresa adotará mecanismos e procedimentos internos de integri-
dade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos
de ética e de conduta, nos termos do ANEXO Nº 03 – MINUTA DE CONTRATO;

7.5.1.5 Declaração quanto à inexistência de fato impeditivo em participar da LICITAÇÃO, confor-
me ANEXO Nº 05 – MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SU-
PERVENIENTE

7.5.2 Os consorciados deverão apresentar juntamente com a Documentação de Habilitação
requerida para cada uma das integrantes do consórcio o compromisso de constituição
do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório
de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder,  bem como a
participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciado pelos
atos praticados por qualquer deles, tanto na fase da licitação quanto na de execução
do contrato dela eventualmente decorrente.  Este documento deverá ser apresentado
juntamente com o restante da documentação referente à habilitação, contendo:

7.5.2.1 Denominação do CONSÓRCIO;
7.5.2.2 Composição do CONSÓRCIO, indicando o percentual de participação de cada CONSOR-

CIADO no capital da futura SPE, observadas as condições do presente EDITAL;
7.5.2.3 Objetivo do CONSÓRCIO, que deverá ser compatível com esta LICITAÇÃO e com o OB-

JETO do CONTRATO;
7.5.2.4 Indicação do líder do CONSÓRCIO, que deverá ter representante legal com domicílio no

Brasil, e a quem se reconhecerão poderes expressos para representar o CONSÓRCIO na
LICITAÇÃO, podendo receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente,
concordar com condições, transigir, compromissar-se e praticar outros atos necessários à
participação do CONSÓRCIO nesta LICITAÇÃO, até a DATA DE PUBLICAÇÃO DO
CONTRATO; e

7.5.2.5 Declaração expressa de todos os participantes do CONSÓRCIO, vigente a partir da
DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, de aceitação de responsabilidade solidária,
nos termos do art. 33 da Lei Federal no 8.666/93, no tocante ao OBJETO desta LICI-
TAÇÃO, cobrindo integralmente todas as obrigações assumidas na proposta apresen-
tada, sendo que tal responsabilidade solidária somente cessará após a DATA DE PU-
BLICAÇÃO DO CONTRATO. ANEXO Nº 18

7.5.3 O LICITANTE deverá apresentar declaração de que cumpre o disposto no inciso XX-
XIII do art. 7º da Constituição Federal (“proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”), em observância à
Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, conforme ANEXO Nº 11.
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8. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
8.1 As LICITANTES poderão ser inabilitadas por descumprimento dos requisitos de habilita-

ção (item 7 deste edital) ou por falhas existentes na documentação apresentada, no entanto,
a Comissão poderá solicitar informações ou esclarecimentos complementares e permitir a
regularização de falhas formais de documentos.

8.2 A Comissão verificará, nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, a
autenticidade dos documentos solicitados e enviados, constituindo meio legal de prova.

8.3 A Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – SANTUR poderá aceitar
os documentos de habilitação em que se verifiquem erros de cálculos nos Índice de Liqui-
dez Geral, Índice de Solvência Geral e Índice de Liquidez Corrente, mas reservando-se o
direito de corrigi-los na forma seguinte:

8.3.1 Índice de Liquidez Geral: Serão utilizados os valores de AC (Ativo Circulante), ANCRLP
(Ativo Não Circulante, subgrupo Realizável Longo Prazo), PC (Passivo Circulante) e PNC
(Passivo Não Circulante) constantes no Balanço Patrimonial apresentado, confrontando-se
o Índice calculado pela comissão com o Índice apresentado na documentação.  

8.3.2 Índice de Solvência Geral: Serão utilizados os valores de AT (Ativo Total), PC (Passivo Cir-
culante) e PNC (Passivo Não Circulante) constantes no Balanço Patrimonial apresentado,
confrontando-se o Índice calculado pela comissão com o Índice apresentado na documen-
tação.

8.3.3 Índice de Liquidez Corrente: Serão utilizados os valores de AC (Ativo Circulante) e PC
(Passivo Circulante)  constantes  no Balanço Patrimonial  apresentado,  confrontando-se o
Índice calculado pela comissão com o Índice apresentado na documentação.

8.3.4 Qualquer um dos índices não apresentados será considerado com valor 0 (zero), implicando
na automática inabilitação;

8.3.5 Havendo discrepância entres algum Índice calculado e algum Índice apresentado, será consi-
derado verdadeiro o Índice calculado pela comissão a partir dos dados do Balanço Patrimo-
nial apresentado.

8.3.6 A Comissão de Licitação terá autoridade para proceder a tais correções, com ressalva do
Presidente da Comissão ou de quem venha este a delegar tal encargo.

8.4 Os comprovantes de regularidade fiscal exigidos,
deverão apresentar prazo de validade, no mínimo, até a data limite fixada para a sessão
inaugural. Não constando a vigência, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias da data
da emissão.

8.5 A  desclassificação  ou  inabilitação  de  qualquer
consorciado acarretará a desclassificação ou inabilitação automática do consórcio da LICI-
TAÇÃO;
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9. PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE N.º 02)
9.1 A proposta de preço deverá ser apresentada no invólucro ou envelope de nº. "2", na forma

prevista neste edital (ANEXO Nº 06) e de acordo com o “Termo de Referência”, objeto do
ANEXO Nº 01, e atender aos requisitos abaixo:

9.1.1 Impressão em papel tamanho A-4, com timbre da licitante, devidamente assinadas por seu
representante legal, e também rubricadas em todas as suas páginas e anexos, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas em linguagem clara, objetiva e que não dificulte a exata compreen-
são do seu enunciado, datadas para o dia fixado para a entrega dos envelopes, os quais de-
verão estar inteiramente fechados;

9.1.2 As páginas deverão estar numeradas em ordem sequencial, incluindo as folhas de separação,
de modo que o número da última página reflita o total de páginas contidas na proposta.

9.2 A proposta de preço (envelope nº. “2”), deverá ob-
servar e atender aos quesitos e especificações constantes no edital e seus anexos, constan-
do;

9.2.1 OFERTA total proposta, objeto desta licitação, em moeda brasileira, em algarismos e por ex-
tenso (ANEXO Nº 08).

9.2.2 Prazo de validade da proposta, com período mínimo de 180 (Cento e Oitenta) dias, corri-
dos e contados a partir da data limite para sua apresentação;

9.3 Não poderão ser incluídos outros documentos/pe-
ças nas propostas além dos indicados neste edital.

9.4 É de inteira responsabilidade da empresa licitante,
obter, dos órgãos competentes, informações sobre a incidência ou não de tributos e taxas de
qualquer natureza devidas para a execução do objeto desta licitação, não se admitindo ale-
gação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas.

9.5 A PROPOSTA DE PREÇO  deve  ser  dirigida  à
COMISSÃO DE LICITAÇÃO e observar todos os requisitos formais, inclusive o modelo
previsto no ANEXO Nº 08 deste EDITAL, e ser assinada pelo representante legal/procura-
dor do LICITANTE ou do CONSÓRCIO.

9.6 Somente serão consideradas as PROPOSTAS DE
PREÇOS que abranjam a totalidade do OBJETO, nos exatos termos deste EDITAL.

9.7 Cada LICITANTE deverá apresentar apenas uma
PROPOSTA DE PREÇO, sob pena de desclassificação.

9.8 Para a elaboração da PROPOSTA DE PREÇO
a LICITANTE deverá considerar, dentre outros:

9.8.1 A projeção de demonstrativo de resultado, fluxo de caixa e balanço patrimonial, consolidan-
do os valores de investimentos, fontes de receita, tributos, custos e despesas (incluindo,
mas não se limitando às financeiras) necessárias para a execução do objeto da CONCES-
SÃO e ao longo do prazo da CONCESSÃO;

9.8.2 Memória de cálculo, com todas as premissas que compõem os valores acima descritos.
9.8.3 Os riscos a serem assumidos pela CONCESSIONÁRIA em virtude da execução do OBJETO

da CONCESSÃO;
9.8.4 O prazo da CONCESSÃO;
9.8.5 Os BENS REVERSÍVEIS, nos termos das condições fixadas no CONTRATO.
9.9 A PROPOSTA DE PREÇO deve constar, confor-

me o ANEXO Nº 08 – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE
PREÇO do EDITAL:

9.9.1 A oferta do LICITANTE quanto à PARCELA INICIAL DO VALOR PELA OUTORGA, ob-
servados os termos e condições previstos neste EDITAL;
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9.9.2 A sua validade de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias contados da DATA DE ENTREGA
DAS PROPOSTAS, devendo ser mantidas, neste período, todas as condições nela contidas;

9.9.3 Os dados do LICITANTE.
9.10 Os valores apresentados na PROPOSTA DE PREÇO terão como data base a DATA DE

ENTREGA DAS PROPOSTAS.
9.11 Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas no pre-

sente EDITAL, nem preços ou vantagens baseadas  nas PROPOSTAS DE PREÇOS de
quaisquer dos demais LICITANTES.

9.12 A proposta, nos moldes do ANEXO Nº 12 – DECLARAÇÃO DE ANÁLISE DE VIA-
BILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO EMITIDA POR INSTITUIÇÃO/ENTIDA-
DE FINANCEIRA deve ser avalizada por Instituição/Entidade Financeira.

10. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1 O julgamento se fará entre as propostas aceitas e a classificação delas será feita levando-se

em conta a MAIOR OFERTA.
10.2 Serão desclassificadas as propostas que:
10.2.1 Apresentarem OFERTA INFERIOR ao valor de outorga mínima, baseado no Estudo de via-

bilidade (ANEXO Nº 15).
10.2.2 Apresentarem falhas existentes na documentação apresentada, no entanto, a Comissão pode-

rá solicitar informações ou esclarecimentos complementares e permitir a regularização de
falhas formais de documentos.

10.3 O OBJETO será adjudicado ao LICITANTE que apresentar o MAIOR OFERTA,
conforme disposto no item 10.1.

10.4 Ocorrendo empate proceder-se-á do seguinte modo:
10.4.1 Quando participarem Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte que atenderem o item

7.4.6 deste Edital e seus subitens, será assegurada, como critério de desempate, preferência
de contratação para essas empresas, conforme disposto na Lei Complementar N.º 123, de
14 de dezembro de 2006.

10.4.1.1 Entendem-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Micro-
empresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores
à proposta mais bem classificada, desde que de empresa não enquadrada como ME ou EPP

10.4.1.2 Nessa situação proceder-se-á da seguinte forma:
10.4.1.2.1 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,  cuja  proposta  for mais

bem classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vence-
dora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado, para isso
será convocada para apresentar esta nova proposta no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da
divulgação do resultado do julgamento das propostas, determinado pela Comissão de Lici-
tação, sob pena de preclusão.

10.4.1.2.2 Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, na forma do inciso I do caput do art. 45 da Lei Complementar N.º 123/2006, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do
art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direi-
to; e,

10.4.1.2.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º
do art. 44 da Lei Complementar N.° 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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10.4.2 Quando não participarem Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte, ou essas não
atenderem o disposto no item 11.6.1, a classificação será feita por sorteio, observando-se,
porém, o disposto no § 2º do art 3º da Lei N.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

10.4.2.1 O sorteio poderá ser realizado na mesma sessão de abertura das propostas de preços, no
caso de estarem presentes todos os representantes das LICITANTES.

10.4.2.2 No caso de não estarem presentes todos os representantes das empresas, será marca-
da data para a realização do sorteio, o qual será realizado estando presentes, ou não, os re-
presentantes das LICITANTES.

10.4.2.3 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 10.4.1, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

11. SESSÕES PÚBLICAS DA LICITAÇÃO
11.1 A Comissão encarregada pela licitação, nomeada

por Portaria do(a) Sr (a). Presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa
Catarina – SANTUR e reunir-se-á conforme o previsto no preâmbulo deste Edital e, na
presença, ou não, de representantes das Empresas que apresentaram propostas, procederá
como adiante indicado.

11.2 A Comissão procederá inicialmente com o creden-
ciamento dos representantes conforme item 6.

11.3 A Comissão procederá com a abertura dos envelo-
pes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, rubricando os documentos neles conti-
dos, e submetendo-os à rubrica e ao exame dos Representantes Legais presentes, devida-
mente credenciados, das LICITANTES.

11.4 A Comissão e os representantes presentes rubrica-
rão os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”, que serão mantidos fechados em poder da
Comissão.

11.5 O Presidente da Comissão de Licitação comunica-
rá que ao resultado da análise da Documentação de Habilitação será dada a devida publici-
dade e nessa oportunidade serão indicados o dia, a hora e o local da sessão de abertura das
Propostas de Preços das empresas habilitadas.

11.6 Será  comunicado,  também,  que  as  Propostas  de
Preços das empresas não qualificadas na Habilitação serão devolvidas intactas, mediante
solicitação protocolada.

11.7 Lavrada,  lida,  posta  em discussão  e  aprovada  a
Ata circunstanciada da reunião, será a mesma assinada pelos membros da Comissão e pe-
los Representantes presentes, após o que o presidente da Comissão encerrará a reunião.

11.8 Instalada  a  sessão  para  abertura  dos  envelopes
contendo a “PROPOSTA DE PREÇOS”, conforme indicado no item 11.5, com a presença
de qualquer número de Representantes das Empresas Habilitadas, e após verificar se todos
os envelopes encontram-se fechados e inviolados, serão estes abertos e seu conteúdo será
rubricado pelos membros da Comissão e pelos Representantes presentes, dando-se, assim,
conhecimento das Ofertas propostas, apresentados pelas empresas. Proceder-se-á, em se-
guida, conforme o descrito no item 11.9.

11.9 Poderá a Comissão, na sessão de abertura dos en-
velopes contendo a Documentação de Habilitação, optar pela abertura das Propostas de
Preços, se todos os representantes estiverem presentes e se não houver restrição por parte
de nenhum concorrente. Nesse caso serão abertos os invólucros contendo as propostas das
empresas consideradas habilitadas e seu conteúdo será rubricado pelos membros da Comis-
são e pelos Representantes das empresas. Será lavrada ata, conforme item 11.7.
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12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
12.1 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da publicação do instrumento contratual.
12.2 Fornecer todas as informações necessárias para a plena execução do objeto desta licitação; 
12.3 Cumprir todos os compromissos assumidos com a Contratada; 
12.4 Garantir o acesso da equipe da contratada a toda informação disponível que seja necessária

para o desenvolvimento dos trabalhos;
12.5 Fiscalizar o contrato estabelecido entre as partes.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.1 A Empresa Contratada ficará obrigada a:
13.1.1   Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assu-

midas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital e seus Ane-
xos, garantindo a proteção e a conservação dos serviços executados, bem como, a vigilân-
cia necessária à segurança;

13.1.2   Efetuar as aprovações e o pagamento das despesas referentes às taxas, alvarás e registros
em órgãos públicos e cópias dos projetos necessários à obra;

13.1.3   A Contratada deverá apresentar no ato da assinatura do contrato uma das garantias
constantes no Art. 56, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, no valor de 1% do Contrato.

13.1.3.1 Caso seja  necessária  a  apresentação do contrato  previamente  à  contratação do seguro-
garantia, a garantia contratual de que trata este inciso poderá ocorrer em até 10 (dez) dias
da assinatura do contrato.

13.2 Não serão admitidas a inclusão, a substituição ou a exclusão dos consorciados até a data de
publicação do contrato, a partir do que deverão ser observadas as regras de transferência da
concessão e de transferência do controle da CONCESSIONÁRIA estabelecidas no contra-
to.

13.3 O vencedor deverá promover, antes da celebração
do contrato, a constituição da Sociedade de Propósito Específico (SPE), nos termos do art.
20 da Lei Federal n. 8.987/95 observando na composição de seu capital social, participa-
ções idênticas àquelas constantes no termo de compromisso de constituição de consórcio,
ou na cópia do correspondente ato constitutivo do consórcio,  devidamente registrado e
apresentado na LICITAÇÃO.

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1 O resultado da LICITAÇÃO será submetido pela COMISSÃO ao(a) Presidente da SAN-

TUR para adjudicação e homologação.
14.2 Após a homologação, o PODER CONCEDENTE poderá adjudicar o objeto da LICITA-

ÇÃO ao LICITANTE melhor classificado, convocando-o, na condição de ADJUDICATÁ-
RIO, mediante publicação no Diário Oficial do Estado a assinar o CONTRATO no prazo
de até 60 (sessenta) dias contados da data da mencionada publicação.

14.3 Na data prevista para assinatura do CONTRATO, o ADJUDICATÁRIO deverá comprovar
ao PODER CONCEDENTE que prestou as garantias previstas no CONTRATO.

14.4 Deixando o ADJUDICATÁRIO de assinar o CONTRATO no prazo fixado, ou não aten-
dendo a qualquer das condições fixadas neste Edital, para tanto, poderá o PODER CON-
CEDENTE, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas, convocar os LICITAN-
TES remanescentes na respectiva ordem de classificação para fazê-lo.

Página 18 de 25



GOVERNO DE SANTA CATARINA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE SANTA CATARINA – SANTUR
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - Portaria 003/2019, DOE: 21.059, pg.07

15. DO CONTRATO
15.1 Em até 5 (cinco) dias úteis antes da data prevista

para assinatura do CONTRATO, o ADJUDICATÁRIO deverá comprovar:
15.1.1 Que realizou pagamento total da OUTORGA INICIAL, conforme PROPOSTA DE PREÇO

apresentada. 
15.1.2 Ter constituído a SPE nos termos deste Edital, mediante a apresentação da correspondente

certidão emitida pela Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC e da inscri-
ção no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); Que constituiu a GARANTIA DE
EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos termos do ANEXO Nº 03 – MINUTA DO CONTRA-
TO. 

15.1.3 Que o ADJUDICATÁRIO ou cada integrante do respectivo CONSÓRCIO vencedor não está
impedido de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, do Estado de Santa
Catarina; e 

15.1.4 Que o ADJUDICATÁRIO ou cada integrante do respectivo CONSÓRCIO vencedor possui
os documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos neste EDITAL, devidamente
atualizados na ocasião da contratação. 

15.1.5 Os documentos mencionados acima deverão ser apresentados em cópias autenticadas ou có-
pia simples acompanhada do documento original, com prazo de validade em vigor na data
da apresentação, sendo retidos para oportuna juntada no processo administrativo pertinente
à contratação.

15.2 Caso o ADJUDICATÁRIO seja LICITANTE individual, deverá criar subsidiária integral
para atender ao disposto acima.

15.3 Caso o ADJUDICATÁRIO seja CONSÓRCIO, deverá constituir sociedade por ações cujos
acionistas sejam os CONSORCIADOS, conforme previsto no compromisso de constitui-
ção de CONSÓRCIO, ou no seu ato constitutivo devidamente registrado, e neste EDITAL. 

15.3.1 Preenchidas todas as condições precedentes exigidas,  será providenciada a assinatura do
CONTRATO e a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina.

15.3.2 Poderá a autoridade competente, até a assinatura do CONTRATO, excluir o LICITANTE ou
o ADJUDICATÁRIO, por despacho motivado, se, após a fase de habilitação, tiver ciência
de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da LICITAÇÃO, que revele
falta ou perda das condições de habilitação, inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou
financeira.

15.4 O objeto do presente Edital, dependerá da celebra-
ção de Contrato com a licitante vencedora, nos termos da Minuta constante do ANEXO N.º
03.

15.5 Constará do contrato a obrigação da Contratada de
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas por esta licitação.

15.6 Farão parte integrante do Contrato, todos os ele-
mentos apresentados pela Licitante vencedora que tenham servido de base para o julga-
mento desta Concorrência, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Ane-
xos, independentemente de transcrição.

15.7 O contrato conterá cláusula segundo a qual o mes-
mo poderá ser rescindido unilateralmente pela Agência de Desenvolvimento do Turismo de
Santa Catarina – SANTUR , nos termos do art. 79, inciso I, da Lei N.º 8.666/93, cabendo à
CONTRATADA o que preceitua o §2º desse mesmo art. 79.
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15.8 Constará, também, no contrato, cláusula segundo
a qual a Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – SANTUR  promo-
verá a rescisão do mesmo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial,
quando:

15.8.1 Não cumprir qualquer uma de suas obrigações contratuais;
15.8.2 Transferir os serviços, no todo ou em parte não autorizada neste Edital ou na Minuta do con-

trato (ANEXO N.º 03); ou,
15.8.3 Incidir em quaisquer das demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei de Licitações.
15.9 Convocação para a assinatura do Contrato:
15.9.1 Transcorrido o prazo recursal, adjudicado o objeto e homologado o resultado, a licitante

vencedora será convocada à assinar o Contrato no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
data do recebimento da convocação. 

15.9.2 A licitante convocada poderá pedir prorrogação do prazo, por igual período, para assinar o
Contrato, desde que o pedido seja formulado no curso do prazo inicial e alegado justo mo-
tivo, condicionado o atendimento do requerido à aceitação dos motivos pela Contratante.

15.9.3 É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo
e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com ato convocatório, ou revogar
a licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei n° 8.666/93.

15.10 É vedada a sub-rogação total do objeto deste cer-
tame licitatório a terceiros, sendo permitido, todavia, à LICITANTE Vencedora, sem preju-
ízo das responsabilidades contratuais e legais e em conformidade com a Lei nº 8.666/93,
subcontratar parte de fornecimento e/ou subcontratar a prestação de serviços.

15.10.1 Na ocorrência ou necessidade de subcontratação, a LICITANTE Vencedora deverá infor-
mar ao PODER CONCEDENTE, os limites da subcontratação, sendo facultado a este esti-
pular os limites admitidos para tal.

15.10.2 Deverá, o subcontratado, apresentar documentação que comprovem a sua qualificação téc-
nica para o desempenho das atividades a ele delegadas, bem como será obrigatório a apre-
sentação de documentos relativos à regularidade jurídica, fiscal, econômica-financeira e de
cumprimento do disposto no Art. 7º, XXX da Constituição Federal, tudo em conformidade
com o edital do certame licitatório.

15.11 A Contratada deverá apresentar no ato da assi-
natura do contrato uma das garantias constantes no Art. 56, da Lei Federal 8.666, de
1993, no valor de 1% do contrato. 

15.11.1Caso seja necessária a apresentação do contrato previamente à contratação do seguro-garan-
tia, a garantia contratual de que trata este inciso poderá ocorrer em até 10 (dez) dias da pu-
blicação do extrato deste contrato.

15.12 A contratada fica obrigada a aceitar acréscimos ou
supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
do contrato, conforme prevê o disposto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

15.13 O valor do CONTRATO será a soma da OU-
TORGA INICIAL e a projeção das receitas advindas da Concessão para o CENTRO
DE EVENTOS para o prazo de vigência que será de 20 (vinte) anos, contados da
DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO.

15.14 A  fiscalização  da  execução  do  CONTRATO,
abrangendo todas as atividades da CONCESSIONÁRIA, durante todo o seu prazo de vi-
gência, será desempenhada pelo PODER CONCEDENTE, que poderá se valer de apoio
técnico de terceiros, nos termos da legislação e do CONTRATO.
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15.15 O CONTRATO prevê, em contrapartida ao cum-
primento pela CONCESSIONÁRIA das obrigações previstas neste, o direito de exploração
e operação do CENTRO DE EVENTOS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, observado, con-
tudo, que a obtenção das receitas principais e das receitas acessórias dar-se-á por conta e
risco exclusivo da CONCESSIONÁRIA.

15.16 O  CENTRO  DE  EVENTOS  DE  BALNEÁRIO
CAMBORIÚ é objeto das matrículas sob números 2134, 26039 e 26040, registradas no 2o
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Balneário Camboriú, que totalizam a área de
67.977,53 m2 (sessenta e sete mil, novecentos e setenta e sete metros e cinquenta e três de-
címetros quadrados).

15.17 Dentre as obrigações previstas para a CONCESSI-
ONÁRIA encontram-se aquela referentes aos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS previs-
tos no CADERNO DE ENCARGOS TÉCNICOS - ANEXO Nº 02 deste EDITAL.

15.18 Todos  os  bens  imóveis  ou  móveis  incorporados
pela CONCESSIONÁRIA no bem público concedido, por acessão física ou intelectual, re-
verter-se-ão ao patrimônio público ao final da concessão, assim como todas as benfeitorias,
ainda que úteis ou necessárias, sem direito a indenização por bens móveis ou imóveis ainda
não depreciados quando do termo final da concessão.

15.19 Caberá à CONCESSIONÁRIA obter e manter as
licenças e autorizações necessárias à execução contratual.

15.20 O prazo da concessão se encerrará com a formali-
zação do Termo de Devolução do Bem Público concedido.

16. DAS CONDIÇÕES RELATIVAS À SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
16.1 A CONCESSIONÁRIA será uma SPE, constituída

sob a forma de sociedade por ações, nos termos das leis brasileiras, sediada no Estado de
Santa Catarina, e com objeto específico compatível com a exploração do OBJETO da CON-
CESSÃO.

16.2 O capital social mínimo subscrito da SPE, por
toda a duração do CONTRATO, será de R$ 3.000.000 (três milhões de reais), devendo
ser integralizados antes da DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.

16.3 A SPE não poderá, durante o prazo da CONCES-
SÃO, reduzir o seu capital social abaixo do valor mínimo acima especificado, sem prévia e
expressa autorização, por escrito, do PODER CONCEDENTE.

16.4 O estatuto social da SPE deverá contemplar cláu-
sula que vede alteração de seu objeto social sem prévia e expressa anuência, por escrito, do
PODER CONCEDENTE.

16.5 O exercício social da SPE e o exercício financeiro
do CONTRATO coincidirão com o ano civil, feita exceção ao primeiro ano, que terá início
com a data da publicação do contrato, e ao último ano.

16.6 A SPE deverá obedecer padrões adequados de go-
vernança corporativa e de contabilidade, e elaborar suas demonstrações financeiras de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasilei-
ra (Lei Federal no 6.404/76 e alterações posteriores) e nas Normas Internacionais de Conta-
bilidade.

16.7 A SPE estará vinculada, durante todo o prazo da
CONCESSÃO, ao disposto no CONTRATO, no EDITAL, na documentação por ela apre-
sentada, inclusive na PROPOSTA DE PREÇO, bem como à legislação municipal, estadual e
federal.
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17. SANÇÕES E RESCISÃO CONTRATUAL
17.1 As  penalidades  aplicáveis  reger-se-ão  de  acordo

com o estabelecido nos arts. 77 a 88 da Lei N.° 8.666/93, Lei N.° 8.987/95 e no Decreto
Estadual N.º 2.617/09.

17.2 As empresas que não cumprirem as obrigações as-
sumidas estão sujeitas às seguintes sanções

17.2.1 Advertência;
17.2.2 Multa na forma a seguir:
17.2.3 de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, cal-

culado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vír-
gula nove por cento);

17.2.4 10 % (dez por cento) em caso de não conclusão do serviço ou rescisão do contrato por culpa
da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;

17.2.5 até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláu-
sula do contrato, exceto prazo de entrega;

17.2.6 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado da contratação no caso de a licitante vencedora
recusar-se a assinar o Contrato quando regularmente convocada, sem prejuízo da sanção
prevista no art. 111, III, do Decreto Estadual N.° 2.617/09.

17.2.7 Suspensão temporária do direito de licitar pelo período de até 2 (dois) anos, aplicada segun-
do a natureza e a gravidade da falta cometida, conforme disposto no artigo 111 do Decreto
Estadual N.° 2.617/09; e

17.2.8 Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, em caso de faltas
graves apuradas por intermédio de processo administrativo.

17.3 Constituem  motivos  para  rescisão  do  contrato
aqueles elencados nos arts. 77 e 78 da Lei N.° 8.666/93.

17.4 A rescisão do contrato poderá ser determinada por
ato unilateral e escrito da Administração, por acordo entre as partes ou judicialmente, con-
forme disposto no art. 79 da Lei N.° 8.666/93.

18. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS
18.1 Será admitido o encaminhamento de impugnação

ou recurso administrativo à Comissão de Licitação por intermédio de petição escrita, proto-
colado no endereço do item 2.1, dentro do prazo legal.

18.2 As impugnações ao presente Edital, na forma do
art. 41, da Lei Federal N.º 8.666/93, deverão ser dirigidas à Comissão de Licitação:

18.2.1 Até o 5º (quinto) dia útil que anteceder à abertura dos Envelopes de Habilitação, quando a
impugnação for feita por qualquer cidadão, devendo a Administração julgar e responder a
impugnação em até 03 (três) dias úteis; e,

18.2.2 Até o 2º (segundo) dia útil que anteceder à abertura dos Envelopes de Habilitação, quando
a impugnação for feita por licitante, apontando as falhas ou irregularidades, hipótese em
que tal comunicação não terá efeito de recurso.

18.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante
não a impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a
ela pertinente.

18.4 A eventual  interposição  de recursos  referentes  à
presente licitação deverá efetivar-se no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis a contar
da intimação do ato ou da lavratura da ata, por meio de petição escrita dirigida à Comissão
de Licitação.
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18.5 Será assegurada aos  interessados,  desde o início
dos prazos definidos para impetração de impugnações e recursos, até seu término, vistas
aos autos do processo licitatório, no horário e local designados pela Comissão de Licitação.

18.6 O recurso interposto será levado, pela Comissão
de Licitação, ao conhecimento das demais LICITANTES, que poderão impugná-lo num
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

18.7 Caso todos os licitantes, abdicarem por escrito do
direito ao prazo recursal, poderá a comissão de licitação dar prosseguimento aos trâmites
do processo licitatório.

19. PRAZOS
19.1 O prazo de validade da proposta de preços não po-

derá ser inferior a 180 (Cento e Oitenta) dias. 
19.2 No caso de omissão será considerado o prazo de

180 (Cento e Oitenta) dias como validade da proposta de preços.
19.3 A LICITANTE Vencedora fica desde já convo-

cada para comparecer na Procuradoria Jurídica da Agência de Desenvolvimento do Turis-
mo de Santa Catarina – SANTUR, na Rua Eduardo Gonçalves D'Avila, 303, Bairro Itaco-
rubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-496,  para assinar o contrato e retirar o respectivo
instrumento contratual, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a publicação no
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, da homologação do resultado da licitação
procedida pelo(a) Presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo, atendido o
disposto no § 3º do art. 64 da Lei n.º 8.666/93. Caso contrário, estará sujeita à multa pe-
cuniária conforme item 18.

19.4 Para assinatura do contrato será exigida compro-
vação de regularidade com a Fazenda do Estado de Santa Catarina, mediante apresentação
de Certidão emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Santa Catarina.

19.5 O não cumprimento do disposto no item 19.4 im-
plicará na declaração de inidoneidade da LICITENTE, além do enquadramento no previsto
nos artigos 64 e 81 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

20. LOCAL PARA INFORMAÇÕES SOBRE O OBJETO DA LICITAÇÃO
20.1 As  informações  relativas  aos  serviços,  projetos,

especificações e memoriais serão prestadas pela Diretoria de Planejamento da Agência de
Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – SANTUR, localizada na Rua Eduardo
Gonçalves D'Avila, 303, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-496, ou pelos tele-
fones (048) 3665-7457.

20.2 Todas as demais informações relativas a esta Con-
corrência poderão ser obtidas, até o 5º (quinto) dia anterior a data de entrega dos envelopes
de Documentação e Proposta de Preços, com a Comissão de Licitações da Agência de De-
senvolvimento do Turismo de Santa Catarina – SANTUR , no endereço mencionado no
item anterior ou pelo endereço eletrônico [licitacao@santur.sc.gov.br]

20.3 A Agência  de  Desenvolvimento  do  Turismo  de
Santa Catarina – SANTUR  responderá os pedidos considerados procedentes, pelo portal
de compras do Estado “http://www.portaldecompras.sc.gov.br/”, através do gerenciador de
questionamentos, a todas as empresas que tiverem retirado este Edital e seus Anexos, apre-
sentando a pergunta formulada e sua respectiva resposta, até o 2º (segundo) dia anterior à
data de entrega das propostas.
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20.4 O  Edital  e  seus  Anexos  estão  disponíveis,  em
meio eletrônico, no site  http://www.portaldecompras.sc.gov.br/ do Portal de compras do
Estado de Santa Catarina.

20.5 A Agência  de  Desenvolvimento  do  Turismo  de
Santa Catarina – SANTUR  não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias
desta Concorrência, senão aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente,
ou sua cópia fiel.

20.6 O horário de expediente da Agência de Desenvol-
vimento do Turismo de Santa Catarina – SANTUR é das 13h às 19h, de segunda a sexta-
feira.

21. DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1 A Agência  de  Desenvolvimento  do  Turismo  de

Santa Catarina – SANTUR  reserva-se o direito de contratar, a qualquer tempo, empresa
consultora para acompanhamento dos serviços.

21.2 A participação na licitação implica plena aceita-
ção, por parte da empresa licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos,
bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.

21.3 A apresentação de proposta pressupõe o pleno co-
nhecimento, atendimento, aceitação e subordinação, por parte do proponente, das exigên-
cias e condições estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS.

21.4 A falsidade  de  qualquer  documento  apresentado
ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do pro-
ponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato,
sem prejuízo de demais sanções cabíveis.

21.5 É facultado à COMISSÃO DE LICITAÇÃO ou à
autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

21.6 As normas que disciplinam esta CONCORRÊN-
CIA pelo MAIOR VALOR DA OUTORGA INICIAL serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

21.7 Os casos omissos no presente Edital serão resolvi-
dos pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO com base na legislação vigente.

21.8 A COMISSÃO  DE  LICITAÇÃO  poderá  subsi-
diar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta Licita-
ção.

21.9 Os erros materiais irrelevantes serão objetos de sa-
neamento, mediante ato motivado da COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
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21.10 O LICITANTE deverá arcar com todos os custos
associados com a preparação e apresentação de sua proposta. A Agência de Desenvolvi-
mento do Turismo de Santa Catarina – SANTUR , em nenhuma hipótese, será responsável
por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os resulta-
dos desta.

21.11 Os proponentes intimados para prestar quaisquer
esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela COMISSÃO DE LI-
CITAÇÃO, sob pena de desclassificação/inabilitação.

21.12 Havendo  qualquer  disposição  conflitante  entre
este Edital e seus ANEXOS, prevalecerá aquela que seja mais favorável ao PODER CON-
CEDENTE.

21.13 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital
e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e
vencem os prazos em dias e até o horário de expediente na Administração.

21.14 Sem prejuízo das obrigações contratuais, as informações, estudos, pesquisas, investigações,
levantamentos, projetos, planilhas e demais documentos ou dados relacionados à concessão e
disponibilizados pelo poder Concedente têm caráter meramente referencial e não vinculante,
cabendo aos interessados o exame de todas as instruções, condições, exigências, leis, decre-
tos, normas, especificações e regulamentos aplicáveis à concessão.

21.15 A autoridade competente, antes de determinar a contratação, poderá revogar a licitação em
face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprova-
do, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado

21.16 A anulação do processo licitatório induz à anulação do contrato. As licitantes não terão direi-
to à indenização em decorrência da anulação do processo licitatório, ressalvado o direito da
contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do
contrato. 

21.17 O presente EDITAL poderá ser modificado até a data de entrega das propostas, nos termos
do art. 21, § 4o, da Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993.

21.18 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com prevalência so-
bre qualquer outro,  por mais privilegiado que seja, para apreciação judicial de quaisquer
questões resultantes deste edital.

Florianópolis, XX de XXXX de 2019.

Flávia Didomenico
Secretária de Estado de Turismo, Cultura e Esporte
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