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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 
 
 
 

SETOR: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: Contratação de empresa para realização de Estudo de Avaliação de Risco 
(EAR) da Instalação Portuária de Turismo de Porto Belo (IPTur Porto Belo), 
para fins de elaboração do novo Plano de Segurança Pública Portuária, 
conforme especificações e quantitativos descritos no anexo I do edital. 

ENTREGA PROPOSTA DE PREÇOS, HABILITAÇÃO e CREDENCIAMENTO: até o dia 27/07/2021 às 
08h30min, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 27/07/2021 às 09h00min, no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

REGIMENTO: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal nº 1.021, de 
29 de Agosto de 2012, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

MAIORES INFORMAÇÕES: 
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no Setor de Licitações da PMPB, Rua 
José Guerreiro Filho, n° 265, Centro, Porto Belo/SC, ou nos sites: www.portobelo.sc.gov.br no link 
licitações e www.portaldecompraspublicas.com.br, informações pelo e-mail 
administracao@portobelo.sc.gov.br - Telefones: (0xx47) 3369-4111 ramal 237. 
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PREGÃO Nº 001/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 001/2021 - FUMTUR 

 
O MUNICÍPIO DE PORTO BELO/FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, por intermédio da Secretaria de Administração, torna público a realização de licitação na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, pelo tipo de licitação MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal nº 1.021, de 29 de Agosto de 
2012, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital, 
visando a Contratação de empresa para realização de Estudo de Avaliação de Risco (EAR) da Instalação 
Portuária de Turismo de Porto Belo (IPTur Porto Belo), para fins de elaboração do novo Plano de 
Segurança Pública Portuária, conforme especificações e quantitativos descritos no anexo I do edital, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
Proposta e Habilitação deverão ser registradas no sistema COMPRAS PÚBLICAS, até o horário de 
abertura da sessão eletrônica, conforme indicações abaixo: 
Data da sessão eletrônica: 27 de julho de 2021.  
Horário: 08h30min. 
Local: Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Maiores informações: no endereço fixado no rodapé, pelo telefone (47) 3369-4111 ramal 237, e-mail: 
administracao@portobelo.sc.gov.br ou site: www.portobelo.sc.gov.br 
 
1 - DA ABERTURA E TRANSMISSÃO 
1.1 - A abertura da documentação será às 09h00min do dia 27 de julho de 2021; 
1.2 - Os envelopes com documentos de habilitação e propostas deverão ser registradas até as 
08h30min do mesmo dia, no portal de compras publicas no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
1.3 - Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através do 
site descrito no item 1.2, até às 08h30min do dia 27 de julho de 2021; 
1.4 - LOCAL: Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
2 - DO OBJETO 
2.1 - Contratação de empresa para realização de Estudo de Avaliação de Risco (EAR) da Instalação 
Portuária de Turismo de Porto Belo (IPTur Porto Belo), para fins de elaboração do novo Plano de 
Segurança Pública Portuária, conforme especificações e quantitativos descritos no anexo I do edital. 
2.2 - O valor máximo aceitável pela Administração Municipal será o teto estabelecido no Anexo I; 
2.3 - O serviço deverá atender aos padrões mínimos de qualidade e segurança exigidos no objeto, em 
conformidade com a legislação específica aplicável e o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 
8078/1990), sendo que o serviço considerado inadequado ou que não atender às exigibilidades, não será 
aceito e o pagamento de toda a parcela ficará suspenso, até sua regularização de forma integral; 
2.4 - Os preços deverão ser ofertados com MENOR PREÇO POR ITEM, sendo que deverão estar incluídas 
todas as taxas, fretes, impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros, descontos, acréscimos de 
insalubridade e periculosidade, quando for o caso; 
2.5 - Entende-se por serviço inadequado, aquele que apresentar-se: com inferior qualidade, fora das 
determinações legais, em desacordo com as especificações constantes na relação de itens do Edital e 
termo de referência, deteriorações, diferentes da proposta apresentada e especificações diferentes do 
exigido e/ou ofertado; 
2.6 - Quaisquer divergências existentes entre a descrição do objeto deste Edital e o descritivo do objeto 
disposto no site www.portaldecompraspublicas.com.br, prevalecerá à descrição deste Edital. 
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3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CREDENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO 
3.1 - O Pregão Eletrônico será realizado pela Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de 
Porto Belo com apoio técnico e operacional do Departamento de Tecnologia da Informação Portal de 
Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico. 
3.2 - Poderão participar desta licitação quaisquer empresas interessadas, do ramo de atividade do objeto 
desta licitação, que preencham as condições estabelecidas neste Edital e Termo de Referência e 
comprovem sua qualificação mediante a apresentação da documentação exigida; 
3.3 - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão na forma eletrônica: 
3.3.1 - Dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e 
regulamento do sistema; 
3.3.2 - Credenciar-se previamente no sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br; 
3.3.3 - Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a 
proposta inicial e, quando necessário, os documentos complementares; 
3.3.4 - Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e 
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora 
da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
3.3.5 - Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema 
ou de sua desconexão. 
3.4 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 
ou a Administração Municipal responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros; 
3.5 - A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes 
às condições deste Edital. 
3.6 - Não será permitida a participação neste Pregão: 
3.6.1 - Empresa suspensa de participar de licitações e impedida de contratar, independente do órgão 
sancionador (Federal, Estadual ou Municipal); 
3.6.2 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Municipal, até que seja 
promovida sua reabilitação; 
3.6.3 - Empresa enquadrada nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 
3.6.4 - Cooperativas de mão de obra; 
3.6.5 - Empresas em consórcio; 
3.6.6 - Que possuam vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com a 
autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum dos membros da respectiva equipe 
de apoio, nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993; 
3.6.7 - Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativamente ou judicialmente; 
3.6.8 - Empresa sob falência ou recuperação judicial e/ou extrajudicial, que não apresente, durante a fase 
de habilitação, Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem 
prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico- financeiro estabelecidos neste 
edital; 
 
4 - DO CREDENCIAMENTO 
4.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Portal de Compras Públicas e permite a 
participação dos interessados nas licitações eletrônicas realizadas pela Prefeitura Municipal de Porto 
Belo; 
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4.2 - O cadastro no portal de compras públicas deverá ser feito no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br, por meio de login e senha; 
5.3 - O participante, com poderes de representação, poderá tomar decisões relativamente a todas as 
fases do procedimento licitatório; 
4.4 - O Licitante responde integralmente por todos os atos praticados no certame por seu representante 
ou procurador; 
4.5 - O Credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a 
esta Licitação; 
4.6 - É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso do sistema, cabendo-lhe zelar por todas as 
transações efetuadas diretamente ou por seu representante; 
4.7 - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema e mantê-
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. 
 
5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
5.1 - Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema (enviar anexo), 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta inicial (podendo 
usar como modelo do Anexo II), com duas casas decimais (R$), até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 
propostas. 
5.1.1 - Após a realização da habilitação das empresas, o pregoeiro solicitará via chat o envio da proposta 
readequada, apenas do(s) item(ns) vencido por cada empresa anexando ao item na negociação ou para o 
e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, sendo o registro enviado de acordo com o número informado 
para cada item. 
5.2 - O prazo de validade das propostas não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
negociação com o pregoeiro. 
5.3 - A CONTRATADA deverá iniciar os serviços, após recebimento da Ordem de Compra, em até 03 
(TRÊS) DIAS ÚTEIS; 
5.4 - Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todos os encargos (sociais, trabalhistas, 
previdenciários e comerciais, bem como demais encargos incidentes), os tributos (impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais, e parafiscais, etc.), o fornecimento de mão-de-obra especializada, 
materiais, ferramentas, acessórios, a administração, as despesas decorrentes de carregamento, 
descarregamento, fretes, transportes e deslocamentos de qualquer natureza, correndo tal operação, 
única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora da licitação, bem como 
qualquer outro encargo ou despesa, ainda que aqui não especificada, que possa incidir ou ser necessária 
à execução do objeto da licitação. 
5.5 - A simples participação neste certame implica na concordância de todos os dispostos indicados neste 
instrumento convocatório; 
5.6 - A proposta deverá, obrigatoriamente, contemplar 100% (cem por cento) do(s) item(ns) a que 
propõe; 
5.7 - A proposta apresentada não poderá ser alterada, seja com relação a prazo e especificações do 
serviço ofertado, seja com relação a qualquer condição que importe modificação dos seus termos 
originais, bem como, não serão admitidos quaisquer acréscimos, supressões, retificações ou desistência 
de propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro para 
revelação de erros ou omissões formais, de que não resultem prejuízo para o entendimento das 
propostas: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br,/
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5.7.1 - A omissão de qualquer despesa ou custo necessário à perfeita execução do objeto desta licitação 
será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear 
quaisquer acréscimos após a entrega da proposta; 
5.8 - Cada licitante poderá apresentar apenas uma proposta de preço; 
5.9 - O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente 
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital; 
5.10 - Deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega 
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 
5.11 - Caso esteja enquadrada como entidade preferencial, o licitante deverá declarar, em campo próprio 
do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos 
nessa lei: 
5.11.1 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante 
às sanções previstas neste Edital; 
5.12 - Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente encaminhados; 
5.13 - A sessão poderá ser suspensa pelo pregoeiro a qualquer momento para análise e conformidade das 
propostas, conforme art. 28 do Decreto nº 10.024/2019: 
5.13.1 - Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagem às licitantes 
informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances; 
 
6 - DA ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
6.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora 
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.portaldecompraspublicos.gov.br. 
6.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente 
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
6.3 - Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão; 
 
7 - DA CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS 
7.1 - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital; 
7.2 - A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo 
real por todos os participantes; 
7.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro; 
7.4 - Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances; 
 
8 - DA FASE DE LANCES 
8.1 - Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os 
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico; 
8.2 - O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no 
registro, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante; 
8.3 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da 
sessão pública e as regras estabelecidas no edital; 
8.4 - O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo 
sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PORTO BELO 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

“Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlânticos” 
Centro Administrativo “Prefeito Antonio Stadler Filho”, Av. Gov. Celso Ramos, nº 2.500, Centro, Porto Belo/SC – 88.210-000 – Fone/Fax: 0**47 – 3369-4111  

 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 
oferta; 
8.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado 
primeiro; 
8.6 - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante; 
8.7 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 
total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração; 
8.8 - Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados; 
8.8.1 - No caso de desconexão por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e 
reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação expressa do fato aos 
participantes. 
 
9 - DO MODO DE DISPUTA 
9.1 - O modo de disputa definido neste Pregão será ABERTO, conforme inciso I, art. 31 do decreto nº 
10.024/2019; 
9.1.1 - A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública; 
9.1.2 - A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se 
tratar de lances intermediários; 
9.1.3 - Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida itens 9.1.1 e 9.1.2, a sessão pública 
será encerrada automaticamente; 
9.2 - O intervalo de diferença entre os lances deverá ser, de no mínimo, R$ 10,00 (dez reais), tanto em 
relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta. 
 
10 - DA NEGOCIAÇÃO 
10.1 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital; 
10.1.1 - A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
11 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
11.1 - Encerrada a etapa de negociação de que trata o item 10, o pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação no edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 
9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante; 
11.2 - Os originais ou cópias autenticadas, poderão ser solicitadas pelo pregoeiro e encaminhados ao 
Departamento de Compras, situada na Rua José Guerreiro Filho, nº 265, Centro, Porto Belo, CEP: 88210-
000; 
11.2.1 - O licitante que convocado, deixar de enviar a documentação acima exigida será desclassificado e 
sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital; 
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11.3 - Ainda como CONDIÇÃO PRÉVIA para a habilitação do Licitante, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
11.3.1 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria- Geral 
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
11.3.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ, trata-se de verificação da própria condição 
de participação na licitação, nos termos do Acórdão n° 1.793/2011 (Plenário- TCU). 
11.4 - Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o Licitante Vencedor; 
11.5 - Na hipótese da proposta ou do lance de menor preço não ser aceito, ou se o Licitante Vencedor 
desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e procederá a sua habilitação na ordem de classificação, segundo o 
critério do menor preço, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 
ao Edital. 
11.6 - Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo Licitante Vencedor, em razão das 
especificações indicadas na proposta, o Pregoeiro poderá solicitar ao Licitante declaração expedida pela 
empresa, de que o objeto possui as características indicadas na proposta, como condição necessária para 
adjudicação do objeto. 
11.7 - O Licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo Pregoeiro, 
estará sujeito à desclassificação do item proposto. 
 
12 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
12.1 - A habilitação dos licitantes será verificada por meio do portal (habilitação parcial) e dos 
documentos de habilitação especificados neste Edital. 
12.2 - A habilitação deverá ser encaminhada concomitantemente com a proposta, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, até a data e O horário marcados para abertura da sessão pública. 
 
12.3 - Habilitação Jurídica 
12.3.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; decreto de 
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir. 
12.3.2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
12.3.3 - Declaração de não Parentesco, conforme modelo Anexo III; 
 
12.4 - Regularidade Fiscal e Trabalhista 
12.4.1 - Certidão Negativa Conjunta de regularidade fiscal e previdenciária perante a Fazenda Nacional 
(Portaria MF 358, de 05/09/14), com validade na data da apresentação. Somente será aceita a Certidão 
Negativa de Débito obtida através da INTERNET, ou fotocópia autenticada; 
12.4.2 - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente; 
12.4.3 - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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12.4.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
12.4.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (incluído pela Lei nº 12.440, de 2011). OBS: A 
obtenção da certidão, é eletrônica e gratuita, encontra-se disponível no site www.tst.jus.br/certidao e 
em todos os demais portais da Justiça do Trabalho disponíveis na internet (Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho).  
Atenção: O documento exigido é de DÉBITOS trabalhistas, e não de ações; 
 
12.5 - Qualificação Econômico-Financeira 
12.5.1 - Certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar 
expressamente no documento o seu prazo de validade; 
12.5.1.1 - Observação: Considerando a implantação do sistema EPROC no Poder Judiciário de Santa 
Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e "Falência, Concordata e Recuperação 
Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema EPROC quando no SAJ. As duas certidões deverão ser 
apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade. É facultado ao Pregoeiro realizar 
diligência no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para verificar a certidão do sistema eproc. 
 
12.6 - Qualificação Técnica 
12.6.1 - Apresentação de atestado de capacidade técnica, que comprove já ter realizado da natureza da 
presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando sempre, 
quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, 
bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos serviços. 
12.6.2 - Conforme art. 37, da resolução 53/2020, comprovante de credenciamento dentro da validade 
junto à Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis do Ministério da 
Justiça – CONPORTOS/MJ; 
12.6.3 - Conforme art. 39, inciso II da resolução 53/2020, todo o corpo técnico deve possuir certificação 
ABNT NBR ISO/IEC 31000 para Análise de Riscos com Ênfase na Segurança Portuária" (ARESP); 
12.6.4 - Conforme art. 10 e 31 da resolução 53/2020, o corpo técnico deve possuir pelo menos um 
profissional com CURSO ESPECIAL DE SUPERVISOR DE SEGURANÇA PORTUÁRIA - CESSP ministrado pela o 
Ministério da Justiça e Segurança Pública/Secretaria Nacional de Segurança Pública/Comissão Nacional 
de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis. Atendendo também o Anexo A, item 1.5, 
alínea A e E da resolução 53/2020; 
12.6.5 - Devido as particularidades dessa autorização para operação de fundeio e 
embarque/desembarque de passageiros é desejável constar no Corpo Técnico pelo menos um Oficial da 
Marinha do Brasil ou da Marinha Mercante com conhecimentos de Náutica e movimentos de 
embarcações miúdas “Navio X Terra” comprovadas por Carta Patente (oficial da Marinha) ou Caderneta 
de Inscrição e Registro (oficial da Marinha Mercante). Conforme Anexo A, item 1.5, alínea B e C da 
resolução 53/2020; 
12.6.6 - Comprovação técnica de possuir pelo menos 02 (dois) Estudos de Avaliação de Riscos e Plano de 
Segurança Portuária Pública aprovados pela CONPORTOS/MJ; 
 
12.7 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
12.7.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que quiserem participar deste Certame 
usufruindo os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão observar o disposto 
nos subitens seguintes; 

http://www.tst.jus.br/certidao
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12.7.2 - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 
diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverá ser comprovada, mediante apresentação 
da seguinte documentação: 
12.7.2.1 - Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos no § 4º, do artigo 3º, da LC 123/2006 e confirmando o enquadramento de ME ou 
EPP; 
12.7.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida nas alíneas “12.4.1” a “12.4.5” do item 12.4, mesmo que esta apresente alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista; 
12.7.4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado 
o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o Vencedor do Certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 
12.8 - O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para 
verificar as condições de habilitação das licitantes. 
12.9 - Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema poderão ser solicitados 
em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 
12.10 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao 
Departamento de Licitações, situada na Rua José Guerreiro Filho, nº 265, bairro Centro, Porto Belo/SC, 
CEP: 88210-000. 
12.11 - A documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome da licitante que será 
responsável pelo fornecimento dos produtos, seus acessórios e faturamento, com o mesmo número do 
CNPJ. Serão aceitos documentos com a mesma razão social, porém CNPJ e endereço diverso quando os 
mesmos tiverem validade para todas as filiais e matriz. 
12.12 - Os documentos de habilitação relacionados acima deverão estar válidos e em vigor na data da 
sessão de abertura. 
12.13 - Os documentos exigidos neste Edital poderão não ser aceitos, quando apresentados mediante 
cópias ilegíveis ou com datas rasuradas, sendo que ao licitador, reserva-se o direito de solicitar o original 
de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário fazer a devida diligência, nos termos 
da lei, facultando ainda, tomar as medidas necessárias, no caso de fraude ou má-fé. 
 
13 - DO RECURSO 
13.1 - Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá o prazo de 30 (trinta) minutos, onde qualquer licitante 
poderá, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer: 
13.1.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 
termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
13.1.2 - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em 
campo próprio do sistema; 
13.2 - As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias 
úteis.  
13.3 - Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo 
de 03 (três) dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
13.4 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser 
aproveitados. 
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14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
14.1 - Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo 
devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.  
14.1.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.  
 
15 - DAS SANÇÕES 
15.1 - Ficará impedido de licitar e de contratar com o município de Porto Belo e será descredenciado no 
portal de compras públicas, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta: 
15.1.1 - Não entregar o objeto: 
15.1.2 - Não entregar a documentação exigida no edital: 
15.1.3 - Apresentar documentação falsa; 
15.1.4 - Causar o atraso na execução do objeto. 
15.1.5 - Não mantiver a proposta: 
15.1.6 - Falhar na execução do objeto; 
15.1.7 - Fraudar a execução do objeto; 
15.1.8 - Comportar-se de modo inidôneo. 
15.1.9 - Declarar informações falsas, e; 
15.1.10 - Cometer fraude fiscal; 
15.2 - Pela recusa em cumprir sua proposta, será imputada a multa de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total estimado da contratação, sem prejuízo de outras sanções legalmente estabelecidas; 
15.3 - Pela inexecução total ou parcial do objeto, além do disposto nos itens acima e premissas elencadas 
no artigo 7º da lei nº 10.520/2002, estará o licitante sujeito às seguintes sanções: 
15.3.1 - Advertência; 
15.3.2 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não cumprida. 
15.3.3 - Declaração de inidoneidade. 
15.4 - O descumprimento injustificado do prazo de entrega e instalação caracterizará a inadimplência da 
CONTRATADA, sujeitando-a, dentre outras penalidades, à multa moratória, assegurada a ampla defesa, 
após devido processo legal, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.666/93, na seguinte condição: 
15.4.1 - multa de 2% por dia de atraso até o máximo de 20% do valor da parcela inadimplida; 
15.5 - Caso seja aplicado sanção pecuniária, esta deverá ser paga em parcela única; 
15.6 - Em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses 
públicos tutelados, a declaração de inidoneidade também poderá ser aplicada aos sócios, mediante 
processo de desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 14 da Lei Federal nº 12.846/13, 
garantido o contraditório e a ampla defesa 
15.7 - O cancelamento do vínculo com o fornecedor e demais sanções administrativas serão precedidos 
de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador do sistema (Secretaria de Compras 
do Município), sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 
15.8 - No caso de a contratada encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação das 
sanções administrativas e contratuais será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios, 
considerando-se intimado da decisão proferida, a partir do 5º (quinto) dia útil, contado da publicação. 
 
16 - DO PAGAMENTO 
16.1 - Os pagamentos deverão ser efetuados pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias, após 
recebimento da nota fiscal e aprovação dos equipamentos pelo fiscal do contrato: 
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17 - DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
17.1 - Esclarecimentos e impugnações referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
pregoeiro, EXCLUSIVAMENTE através do portal de compras públicas: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, em campo especifico (IMPUGNAÇÕES e/ou DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS) em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
conforme art. 24° do Decreto Federal nº 10.024/2019. 
17.2 - Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir 
sobre os esclarecimentos e impugnações no prazo de dois dias úteis, contados da data de recebimento 
da impugnação, conforme art. 24° §1 do Decreto Federal nº 10.024/2019; 
17.3 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão disponibilizadas no sistema 
eletrônico para os interessados e vincularão os participantes e a administração. 
17.4 - Não serão motivos para alteração do edital ou acatamento à impugnação das licitantes, pequenas 
falhas ou especificações que não prejudiquem a boa interpretação ou até mesmo aos princípios 
fundamentais e legais para a escolha da melhor proposta. 
 
18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1 - O Prefeito Municipal poderá revogar o procedimento licitatório somente em razão de interesse 
público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente ou deverá 
anulá-lo por ilegalidade: 
18.1.1 - A anulação do processo licitatório induz à do contrato; 
18.1.2 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato; 
18.2 - Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da 
Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 1.021/12 e demais alterações posteriores 
em vigor. 
18.3 - Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão 
considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 
18.4 - Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada 
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e 
presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e 
cópias autenticadas em papel.  
18.5 - Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as 
últimas. 
18.6 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, nos mesmos horários e endereço eletrônicos anteriormente estabelecidos, desde que não 
haja comunicação do pregoeiro em contrário. 
18.7 - Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão para 
todos os efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
18.8 - À Administração reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as sessões e utilizar este meio como 
prova. 
 
19 - ANEXOS INTEGRANTES 
Anexo I - Termo de Referência; 
Anexo II - Modelo de Proposta Financeira; 
Anexo III - Declaração de não Parentesco; 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PORTO BELO 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

“Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlânticos” 
Centro Administrativo “Prefeito Antonio Stadler Filho”, Av. Gov. Celso Ramos, nº 2.500, Centro, Porto Belo/SC – 88.210-000 – Fone/Fax: 0**47 – 3369-4111  

 

Anexo IV - Minuta do Contrato; 
 
20 - DO FORO 
20.1 - Para dirimir as questões oriundas deste Edital e da futura Ordem de Compras, serão competente o 
Foro da Cidade de Porto Belo/SC, com renúncia aos demais. 

 
Porto Belo/ SC, 15 de julho de 2021  

 
 
 
 
 
 
______________________________                                                          ______________________________ 
        EMERSON LUCIANO STEIN                                                                                ZENELISE DRODOWSKI 
            PREFEITO MUNICIPAL                                                                             PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE 

                                                                                                                TURISMO E DESENVOLVIMENTO 
                                                                                                                ECONÔMICO 
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ANEXO I 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

PREGÃO Nº 001/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - FUMTUR 

VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL 
 
1 - DO OBJETO  
1.1 - Contratação de empresa para realização de Estudo de Avaliação de Risco (EAR) da Instalação 
Portuária de Turismo de Porto Belo (IPTur Porto Belo), para fins de elaboração do novo Plano de 
Segurança Pública Portuária, conforme especificações e quantitativos descritos no anexo I do edital. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 

Estudo de Avaliação de Risco (EAR) da 
Instalação Portuária de Turismo de Porto Belo 
(IPTur Porto Belo), para fins de elaboração do 
novo Plano de Segurança Pública Portuária 

SERV 1 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 

VALOR TOTAL: R$ 40.000,00  

 
2 - JUSTIFICATIVA 
2.1 - Atender o contido na Resolução nº 53 – CONPORTOS – Comissão Nacional de Segurança Pública nos 
Portos, Terminais e Vias Navegáveis, as quais “Dispõe sobre critérios para a realização de auditorias nas 
instalações portuárias, em conformidade com o Código Internacional de Proteção de Navios e Instalações 
Portuárias – ISPS Code, e dá outras providências. 
2.2 - A Comissão Nacional, através da Resolução N.º 53 – CONPORTOS, a qual fixa critérios e disciplina 
procedimentos para Estudo de Avaliação de Risco com Ênfase na Segurança Portuária (ARESP), 
elaboração do PSP e a realização de auditorias nas instalações portuárias, relativamente às disposições 
integrantes do ISPS Code. 
2.3 - Justifica-se a solicitação ante a necessidade de atender as exigências contidas no Código 
Internacional para a Proteção de Navios e Instalações Portuárias. – (ISPS CODE), em atenção ao Decreto 
1.507 de 30 de maio de 1995, oriundo da Resolução nº 2 da Conferência Diplomática sobre Proteção 
Marítima, no âmbito IMO de dezembro de 2002. Com o propósito de implementar sistemas de segurança, 
prevenção e repressão aos atos ilícitos, às ameaças de terrorismo e outros incidentes similares que 
atentam contra a segurança nos portos, terminais e vias navegáveis, em particular, das instalações e 
atividades portuárias que atentam ao trafego internacional. 
 
3 - ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO  
3.1 - Elaboração do Estudo de Avaliação de Risco - EAR  
3.1.1 - A avaliação de riscos, por definição é um processo geral de identificação, análise e avaliação dos 
riscos e deverá contemplar toda a área da Instalação Portuária de Turismo - IPTur Porto Belo, visando 
identificar as vulnerabilidades, possíveis ameaças, fraquezas materiais e humanas, bem como estabelecer 
procedimentos de proteção e planos de ação que devem ser aplicados para neutralizá-las. Para a 
elaboração do EAR, deverão ser adotadas as diretrizes e procedimentos abaixo:  
3.1.1.1 - Visita técnica preliminar para o conhecimento da instalação portuária, suas atividades, 
características e informações peculiares;  
3.1.1.2 - Análise dos dados coletados, descrição dos pontos vulneráveis com as contramedidas e 
procedimentos a serem aplicados, bem como a descrição da metodologia aplicada na realização da 
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análise de riscos, em conformidade com os requisitos e diretrizes constantes no ISPS CODE (Código 
Internacional para Segurança de Navios e Instalações Portuárias, na sigla em inglês) 
3.1.1.3 - Os trabalhos deverão ser baseados na Resolução nº 53 – CONPORTOS – Comissão Nacional de 
Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis;  
3.1.2 - O Estudo de Avaliação Risco - EAR deve apresentar obrigatoriamente apresentar os seguintes 
elementos em atenção a ABNT NBR ISO 31000:2018:  
3.1.2.1 - Identificação do sistema de proteção existente e de seus elementos;  
3.1.2.2 - Identificação dos ativos (bens móveis e infraestrutura) das principais atividades de negócios das 
instalações portuárias;  
3.1.2.3 - Definição e/ou revisão dos parâmetros de análise e avaliação dos riscos e dos critérios de 
aceitabilidade,  
3.1.2.4 - Revisão da avaliação propriamente dará em conformidade com os requisitos e diretrizes 
constantes nas partes A e B do ISPS CODE, e Resoluções da CONPORTOS nº 53/2020. 
3.1.2.5 - O Estudo de Avaliação Risco - EAR deverá conter obrigatoriamente todos os elementos previstos 
e exigidos pela Resolução CONPORTOS n. 53/2020, seja em relação ao conteúdo, seja em relação à forma.  
3.1.3 - O Estudo de Avaliação Risco - EAR será entregue provisoriamente para a Presidente da Fundação 
Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico e para o Supervisor de Segurança Portuária, com a 
finalidade de se ajustar possíveis medidas propostas e de se avaliar a viabilidade de tais sugestões para se 
alinhar com as atividades de negócios, orçamento financeiro e os riscos e/ou cenários avaliados.  
3.1.4 - Após os ajustes decorrentes da entrega provisória, o Estudo de Avaliação Risco - EAR deverá ser 
entregue de maneira definitiva a Fundação Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico o 
Supervisor de Segurança Portuária, em 04 vias impressas em papel A4, páginas numeradas e 01 via em 
arquivo digital - formato PDF.  
3.1.5 - Em até 5 (cinco) dias após a entrega definitiva do Estudo de Avaliação Risco – (EAR) à Fundação 
Municipal de Turismo, a Organização de Segurança – (OS) contratada deverá acompanhar o trâmite de 
entrega dos documentos conforme o TIIAE - Termo de Identidade e Integralidade dos Arquivos 
Eletrônicos - (de acordo com o Art.69 §1º, 2º, 3º e 4º) para análise e aprovação pela Comissão Estadual de 
Portos, Terminais e Vias Navegáveis do Estado de Santa Catarina – CESPORTOS/SC.  
3.1.6 - A OS contratada deverá orientar, coordenar e supervisionar todas as modificações e adequações 
porventura exigidas pela CESPORTOS/SC ou pela CONPORTOS/MJ como condição para aprovação e/ou 
homologação do Estudo de Avaliação Risco - EAS.  
3.2 - Elaboração do Plano de Segurança Portuária (PSPP)  
3.2.1 - A elaboração do PSP será efetuada com base no Estudo de Avaliação de Risco – EAR, aprovado 
pela CESPORTOS/SC e em conformidade com os requisitos e diretrizes do ISPS CODE e com as Resoluções 
da CONPORTOS nº 53/2020 O PSP deverá conter obrigatoriamente todos os elementos previstos e 
exigidos pela Resolução CONPORTOS nº 53/2020, seja em relação ao conteúdo, seja em relação à forma.  
3.2.2 - O produto deverá contemplar a elaboração, revisão e atualização completa do Plano de Segurança 
Portuária – PSP da Instalação Portuária de Turismo de Porto Belo, com a elaboração de metas, definição 
de procedimentos operacionais e de segurança detalhados a serem aplicados na Instalação Portuária de 
Turismo– IPTur, de maneira a estar adequada à legislação atual e em conformidade com o ISPS CODE e 
com as resoluções da CONPORTOS/MJ.  
3.2.3 - O PSP deverá conter obrigatoriamente os seguintes elementos:  
3.2.3.1 - Elaborar o PSP propriamente dito, incluindo as metas e os procedimentos operacionais para cada 
posto de controle e atividades de segurança alcançadas pelo PSP; 
3.2.3.2 - Apresentação do PSP para análise e avaliação do encarregado pelo setor de Segurança Portuária 
na Instalação, com a finalidade de se fazer ajustes, se necessário;  
3.2.3.3 - Assessoramento em toda fase de elaboração do, bem como, nas eventuais inspeções da 
CESPORTOS/SC junto à Instalação Portuária de Turismo – IPTur Porto Belo; 
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3.2.3.4 - Acompanhamento do PSP para análise e aprovação pela CESPORTOS/SC. 
3.2.3.5 - Acompanhamento na tramitação dos autos junto a CESPORTOS/SC e/ou CONPORTOS/MJ, e/ou 
ANTAQ, satisfazendo eventuais exigências administrativas, até a edição do ato homologatório de 
aprovação. 
3.2.3.6 - Os trabalhos deverão ser baseados na Resolução nº 53 – CONPORTOS – Comissão Nacional de 
Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis; 
3.2.3.7 - Norma de Controle de Acesso e Circulação de Pessoas e Veículos – NAPV em conformidade com 
os requisitos e diretrizes da PORTARIA GAB/IRF/FNS Nº 39, de 23 de julho de 2014, editada pela 
Inspetoria da Receita Federal em Florianópolis/SC;  
3.2.3.8 - Plano Operacional de Segurança – POS, contendo as informações que possam ser divulgadas e 
disponibilizadas à Unidade de Segurança, Diretoria Executiva, gerentes e funcionários da Autoridade 
Portuária, para facilitar o conhecimento e cumprimento das medidas definidas no PSP, bem como os 
procedimentos definidos para cada posto de trabalho e as atividades de segurança. 
3.2.3.9 - O Plano Operacional de Segurança - POS tem por objetivo apresentar as informações e 
procedimentos previstos no PSP, sem colocar em risco a segurança do recinto portuário;  
3.2.3.10 - Levantamento analítico de toda a área estrutural das instalações, com os registros consignados 
de alterações nas instalações;  
3.2.3.11 - Previsão do sistema de segurança patrimonial – sistema circuito fechado de televisão – CFTV, 
mecanismos de controle de acessos, cercas, vigilância presencial;  
3.2.3.12 - Análise de aplicativo operacional de segurança interna;  
3.2.3.13 - Níveis de sigilo das informações do Plano de Segurança Portuária;  
3.2.3.14 - Medidas e respostas a situação pré-determinadas (falta de energia elétrica, inoperância dos 
sistemas informatizados, controle de acesso, CFTV, incêndio ou acidente grave, ameaça terrorista, greves, 
roubos/furtos, trafego de drogas, explosivos, armas etc);  
3.2.3.15 - Roteiros e planilhas periódicas de aplicação de exercícios, simulados e treinamentos para serem 
implantados na IPTur; 
3.2.3.16 - Sistemática de rondas, com registros que possam ser evidenciados em auditorias e 
procedimentos de controle, apontados em planta da IPTur, com áreas divididas em quadrantes; 
3.2.3.17 - As metas e os procedimentos operacionais para cada posto de trabalho e atividade de 
segurança alcançadas pelo PSP.  
3.2.4 - O PSP deverá conter, manual de procedimento a ser aplicado, plano operacional, medidas de 
contingência, plantas e planejamentos, descrição da metodologia aplicada para a realização dos 
trabalhos, anexos.  
3.2.5 - Durante o processo de elaboração do PSP, poderão ser realizadas reuniões com o encarregado 
pelo setor e com os responsáveis pelas atividades de proteção e com os fornecedores e/ou equipe de TI 
para verificar a necessidade de realizar ajustes no sistema definido e assuntos correlatos;  
3.2.6 - Entrega preliminar do PSP para análise e avaliação do Supervisor de Segurança Portuária, com a 
finalidade de realizar ajustes necessários. O documento preliminar deverá estar instruído com o processo 
de revisão e com as atualizações elencadas, mediante emissão de relatório. 
3.2.7 - Entrega definitiva do PSP.  
3.2.7.1 - Deverá ser encaminhado relatório final contemplando respectiva Avaliação de Riscos e Norma de 
Acesso de Pessoas e Veículos, com adequação às exigências fixadas pela CONPORTOS, nos moldes das 
Resoluções da CONPORTOS Nº 53/2020 e legislação complementar.  
3.2.8 - O PSP revisado deverá ser apresentado e entregue ao Supervisor de Segurança Portuária, em 04 
vias impressas em papel A4, páginas numeradas e 01 via em arquivo digital - formato PDF, bem como com 
cópias digitais das plantas desenvolvidas no formato AutoCAD, JPG e PDF;  
3.2.9 - Em até 5 (cinco) dias após a entrega definitiva do do Plano de Segurança Portuária (PSPP) à 
Fundação Municipal de Turismo, a Organização de Segurança – (OS) contratada deverá acompanhar o 
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trâmite de entrega dos documentos conforme o TIIAE - Termo de Identidade e Integralidade dos Arquivos 
Eletrônicos - (de acordo com o Art.69 §1º, 2º, 3º e 4º) para análise e aprovação pela Comissão Estadual de 
Portos, Terminais e Vias Navegáveis do Estado de Santa Catarina – CESPORTOS/SC. 
3.2.10 - A OS contratada deverá promover todas as modificações e adequações porventura exigidas pela 
CESPORTOS/SC ou pela CONPORTOS/MJ como condição para aprovação e/ou homologação da revisão do 
PSPP.  
3.3 - Assessoria e acompanhamento  
3.3.1 - Durante todo o prazo de vigência do contrato, a OS deverá efetuar assessoramento remoto e 
presencial à Administração Portuária em toda a fase de elaboração e revisão do EAR e da elaboração e 
revisão do PSP, e nas eventuais inspeções da CESPORTOS/CONPORTOS junto às instalações do IPTur Porto 
Belo, a OS deverá disponibilizar presencialmente pelo menos 01 profissional de nível superior com 
formação em segurança pública, nos termos da Resolução nº 53/2020 CONPORTOS/MJ, para 
acompanhamento das verificações; 
3.3.2 - Acompanhamento e atendimento em reuniões convocadas pela Autoridade Portuária para a 
tramitação de possíveis autos junto a CESPORTOS/SC, CONPORTOS, ANTAQ, Marinha do Brasil e Receita 
Federal, satisfazendo eventuais exigências, até a edição do ato homologatório da revisão pela 
CONPORTOS/MJ.  
3.3.3 - Os valores relativos ao serviço de assessoria e acompanhamento somente referentes à Elaboração 
do EAR e do PSP serão pagos à OS da seguinte maneira: 
3.3.3.1 - serão pagos 50% (cinquenta por cento) do valor vencedor em 8x (oito vezes), 25% (vinte e cinco 
por cento) na aprovação do EAR e os outros 25% (vinte e cinco por cento) na aprovação do PSP. 
3.4 - Apresentação do PSP  
3.4.1 - Deverá ser realizada uma apresentação em forma de palestra do ISPS CODE e do PSP, com o 
objetivo de apresentar ao corpo diretivo, servidores da Autoridade Portuária, usuários e convidados. 
Deverão ser apresentados noções do padrão internacional de proteção do ISPS CODE, com ênfase no 
desenvolvimento dos procedimentos e controles do novo PSP a serem implementados;  
3.4.2 - A Contratante disponibilizará suporte para o desenvolvimento da apresentação, data show, 
auditório, etc. 
 
4 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  
4.1 - O contrato terá vigência de 240 (duzentos e quarenta) dias, podendo o prazo ser reduzido ou 
aumentado. Eventuais alterações do prazo de vigência estão vinculadas à edição do ato homologatório de 
revisão do PSP pela CONPORTOS/MJ, isto é: caso o PSP seja aprovado antes dos 240 (duzentos e 
quarenta) dias, o contrato será liquidado e encerrado.  
4.2 - Caso não haja a aprovação da revisão do PSP pela CONPORTOS/MJ no prazo de 240 (duzentos e 
quarenta) dias, o prazo de vigência será prorrogado.  
4.3 - O cronograma de execução dos serviços seguirá o quadro abaixo: 

ETAPA 
PRAZO (CONTADO DA DATA DE ASSINATURA DO 

CONTRATO) 

1. Visita técnica preliminar Na data de assinatura do contrato 

2. Entrega provisória do EAR para análise e aprovação 
da IPTur Porto Belo 

Até 60 dias após a assinatura do contrato 

3. Entrega definitiva do EAR Até 70 dias após a assinatura do contrato 

4. Encaminhamento do EAR para análise e aprovação 
da CESPORTOS/SC 

Até 75 dias da assinatura do contrato 

5. caso haja revisão do EAR após análise e da 
CESPORTOS/SC 

Até 105 dias da assinatura do contrato 

6. Encaminhamento do EAR revisado para análise e 
aprovação da CESPORTOS/SC 

Até 110 dias da assinatura do contrato 

7. Entrega provisória do PSP IPTur Porto Belo Até 170 dias da assinatura do contrato 
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8. Entrega definitiva do PSP Até 180 dias da assinatura do contrato 

9. Encaminhamento do PSP para análise e aprovação da 
CESPORTOS/SC 

Até 185 dias da assinatura do contrato 

10. caso haja revisão do PSP após análise e da 
CESPORTOS/SC 

Até 215 dias da assinatura do contrato 

11. Encaminhamento do PSP para análise e aprovação 
da CESPORTOS/SC 

Até 220 dias da assinatura do contrato 

12. Treinamento e Capacitação Até 230 dias da assinatura do contrato 

13. Assessoria e acompanhamento Durante toda a vigência do contrato 

 
5 - FORMA DE PAGAMENTO 
5.1 - O pagamento relativo à elaboração do EAR e à elaboração do PSP ocorrerá após a entrega definitiva 
dos produtos, conforme previsto neste edital. 
5.2 - O pagamento relativo à apresentação do PSP será efetuado após a realização da apresentação 
prevista neste edital. 
5.3 - O pagamento relativo ao serviço de assessoria e acompanhamento somente serão pagos à OS após a 
aprovação/homologação do presente Edital conforme apresentação prevista neste edital.  
5.4 - A nota fiscal/fatura relativa a cada parcela do pagamento somente poderá emitida após autorização 
expressa da Contratante. 
5.5 - O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços mediante a 
apresentação da Ordem de Compra, acompanhada da Respectiva Nota Fiscal Eletrônica com o devido 
aceite; 
5.6 - A Prefeitura de Porto Belo reserva-se no direito de somente efetuar o pagamento à empresa 
ganhadora, quando esta houver cumprido com o objeto deste edital. 
   
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1 - Manter durante o prazo de vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe 
foram exigidas na licitação; 
6.2 - Fornecer e arcar com as despesas relativas ao transporte dos funcionários, até o local designado 
para o estudo; 
6.3 - Entregar os serviços dentro dos prazos estabelecidos no Edital; 
6.4 - Refazer os serviços considerados em desacordo com as especificações do Anexo I, no prazo máximo 
de até 03 (três) dias úteis. 
6.5 - Emitir nota fiscal eletrônica. 
 
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 - Efetuar o pagamento à empresa ganhadora conforme estabelecido no instrumento convocatório; 
7.2 - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que não estiverem de acordo com as especificações do 
Edital. 
 
8 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Órgão: 21 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO 
Unidade: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO 
Projeto/Atividade: 2.089 - Operacionalização do Receptivo de Navios de Turismo 
Dotação: 739 - 3.3.90.00.00.00.00.00 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão 
Presencial. 

 
Prezado Pregoeiro, 
Ref.: Pregão nº 001/2021 
Pregão Eletrônico nº 001/2021 - FUMTUR 
 
Apresentamos nossa “Carta Proposta” (assinada), para fornecimento do objeto do edital, a ser prestado, 
no endereço indicado no edital e autorização de fornecimento, com todas as despesas inclusas. 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
 
 Empresa: 
 CNPJ: 
 Endereço: 
 Pessoa para contatos: 
 Fone/Fax: 
 E-mail: 
 Domicílio bancário: 
 Banco: 
 Agência: 
 Conta Corrente: 

 
2 - CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.1 - A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório, estar ciente de que, neste 
ato, deverá estar regular perante a Seguridade Social (INSS) e FGTS, obrigações sociais e trabalhistas, bem 
assim, atender a todas as demais exigências de habilitação que regem a presente licitação e seus anexos 
integrantes, mantendo todas as condições até o final de vigência contratual; 
2.2 - Nos preços indicados na proposta estão incluídos todos os benefícios e os custos diretos e indiretos 
que forem exigidos para execução do objeto, assim entendido, não só as despesas diretas, pagamento da 
mão de obra, como também, as despesas indiretas, dentre elas: transporte, despesas financeiras, 
armazenagem, tributos, serviços de terceiros, contribuições devidas à Previdência Social, encargos sociais 
e trabalhistas; impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre a execução do serviço, ou outras 
despesas, quaisquer que sejam às suas naturezas; 
2.3 - Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que o serviço será realizado de acordo 
com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os 
seus termos; 
2.4 - Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos será 
devido, caso a nossa proposta não seja aceita pela Prefeitura Municipal de Porto Belo, seja qual for o 
motivo; 
2.5 - O prazo de validade desta proposta é de    (  ) dias corridos, contados da data de abertura da 
sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2021 - FUMTUR; 
2.6 - Declaro que os serviços serão iniciados após recebimento da Ordem de Compra, em até 03 (três) 
dias úteis. 
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2.7 - Desde já, declaro pleno conhecimento e concordância com todas as exigibilidades do Edital e seus 
Anexos; 
2.8 - A Empresa   declara-se ciente de estar sujeita à aplicação das penalidades previstas no item 15 
do Edital, em caso de não cumprimento de qualquer dos prazos fornecidos. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01      

VALOR TOTAL: R$  

 
 

Cidade ________, __ de _______ de 2021.  
 

 
 
 
 
 
 
 

NOME (R.G. e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE 
E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO III  
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão 
Presencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(nome da empresa)  ________ , inscrita no CNPJ sob n°   , por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)    , portador (a) da Carteira de identidade n° 
___________ e do CPF n°   , DECLARA que: 
 
 
1) Não Possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão 
ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 
2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação. 
 
 
 

Local e data 
 

____________________________ 
(Nome e assinatura do representante da pessoa jurídica) Empresa 
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ANEXO IV 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO Nº ____/2021 - FUMTUR 

 
 Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE PORTO BELO, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede a Avenida Governador Celso Ramos, n° 2.500, bairro Centro, Porto Belo/SC, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº 82.575.812/0001-20, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Emerson Luciano Stein, brasileiro, divorciado, portador da carteira de identidade 
nº 3.322.508, CPF sob o nº 946.748.509-59, e de outro a empresa, e a empresa ..............................., com sede na Rua 
..................., bairro de ......, cidade .............. – ..., inscrição no CNPJ/MF n°....................., neste ato representada pelo Sr. 
................, residente e domiciliado a Rua .........................., Bairro ..............., cidade de ......................-..., portador do CPF sob nº 
000.000.000-00, doravante denominada Contratada, para fornecimento do produto, conforme abaixo descrito. 
  As partes contratantes sujeitam-se às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019 republicada com a redação introduzida pelas leis que a alteraram, ao Pregão n° 001/2021 - Pregão Eletrônico 
nº 001/2021 - FUMTUR e às seguintes cláusulas deste contrato: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Contratação de empresa para realização de Estudo de Avaliação de Risco (EAR) da Instalação Portuária de Turismo de 
Porto Belo (IPTur Porto Belo), para fins de elaboração do novo Plano de Segurança Pública Portuária, conforme 
especificações e quantitativos descritos no anexo I do edital. 
1.2 - A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no quantitativo dos serviços no montante de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
2.1 - Pelo integral e satisfatório execução de serviços disposto na Cláusula Primeira a CONTRATADA receberá a importância de 
R$ _________ (   ). 
2.2 - A importância mencionada no item acima será paga em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal Eletrônica, 
acompanhada do seu devido aceite, de acordo com o serviço entregue/prestado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1 - Os recursos necessários para execução do presente instrumento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
Órgão: 21 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO 
Unidade: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO 
Projeto/Atividade: 2.089 - Operacionalização do Receptivo de Navios de Turismo 
Dotação: 739 - 3.3.90.00.00.00.00.00 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA 
4.1 - responder pelas ações e omissões de seus fornecedores assim como por ações e omissões de seus próprios diretores e 
empregados. Nenhuma disposição deste Contrato criará uma relação contratual entre qualquer subfornecedor/subcontratado 
e o CONTRATANTE, para pagar ou fazer com que sejam pagos quaisquer dos referidos subcontratados; 
4.2 - arcar com o ônus de todas as obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias ou securitárias, devidas fora ou dentro 
do Brasil, incidentes sobre os bens objeto deste Contrato; 
4.3 - garantir que o serviço seja executado no prazo; 
4.4 - a existência e atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva 
da CONTRATADA em relação à execução dos serviços. 
4.5 - Emitir nota fiscal eletrônica. 
4.6 - Obrigação do CONTRATADO a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao 
objeto contratado, para servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle interno e externo, 
conforme determina o Artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016. 
 
CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
5.1 - Fornecer toda legislação municipal pertinente à matéria;  
 
CLÁUSULA SEXTA - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
6.1 - A CONTRATADA deverá iniciar os serviços, após recebimento da Ordem de Compra, em até 03 (três) dias úteis;  
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CLÁUSULA SÉTIMA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
7.1 - A CONTRATADA obriga-se a manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
8.1 - Ficará impedido de licitar e de contratar com o município de Porto Belo e será descredenciado no portal de compras 
públicas, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais, garantido 
o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
8.1.1 - Não entregar o objeto: 
8.1.2 - Não entregar a documentação exigida no edital: 
8.1.3 - Apresentar documentação falsa; 
8.1.4 - Causar o atraso na execução do objeto. 
8.1.5 - Não mantiver a proposta: 
8.1.6 - Falhar na execução do objeto; 
8.1.7 - Fraudar a execução do objeto; 
8.2.8 - Comportar-se de modo inidôneo. 
8.1.9 - Declarar informações falsas, e; 
8.1.10 - Cometer fraude fiscal; 
8.2 - Pela recusa em cumprir sua proposta, será imputada a multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da contratação, sem prejuízo de outras sanções legalmente estabelecidas; 
8.3 - Pela inexecução total ou parcial do objeto, além do disposto nos itens acima e premissas elencadas no artigo 7º da lei nº 
10.520/2002, estará o licitante sujeito às seguintes sanções: 
8.3.1 - Advertência; 
8.3.2 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não cumprida 
8.3.3 - Declaração de inidoneidade. 
8.4 - O descumprimento injustificado do prazo de entrega e instalação caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, 
sujeitando-a, dentre outras penalidades, à multa moratória, assegurada a ampla defesa, após devido processo legal, nos 
termos do art. 86 da Lei nº 8.666/93, na seguinte condição: 
8.4.1 - multa de 2% por dia de atraso até o máximo de 20% do valor da parcela inadimplida; 
8.5 - Caso seja aplicado sanção pecuniária, esta deverá ser paga em parcela única 
8.6 - Em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, a 
declaração de inidoneidade também poderá ser aplicada aos sócios, mediante processo de desconsideração da personalidade 
jurídica previsto no art. 14 da Lei federal nº 12.846/13, garantido o contraditório e a ampla defesa 
8.7 - O cancelamento do vínculo com o fornecedor e demais sanções administrativas serão precedidos de processo 
administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador do sistema (Secretaria de Compras do Município), sendo que a decisão 
final deverá ser fundamentada. 
8.8 - No caso de a contratada encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação das sanções 
administrativas e contratuais será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios, considerando-se intimado da decisão 
proferida, a partir do 5º (quinto) dia útil, contado da publicação. 
 
CLÁUSULA NONA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO 
9.1 - O contrato terá vigência a partir da sua assinatura, até a realização completa dos serviços descrita na Cláusula Primeira 
deste instrumento, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente. 
9.2 - Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores, com as 
devidas justificativas e após aprovação prévia pela fiscalização do Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA LICITAÇÃO  
10.1 - O presente Contrato reger-se-á pelos critérios da Lei nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores e pelo disposto 
neste Edital, homologado em ____/_______/2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 - A Lei nº 8.666/93 alterada pela Lei nº 8.883/94 regerá a aplicação deste Contrato e a solução de litígios que, 
eventualmente, dele possam resultar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
12.1 - Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato é competente o Juízo da Comarca do Município de Porto 
Belo – SC. 
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E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) 
vias, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes, pelas testemunhas abaixo nomeadas, 
dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução. 
 

Porto Belo (SC) ___ de ________de 2021. 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
EMERSON LUCIANO STEIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 
 

  ________________________ 
EMPRESA 

REPRESENTANTE 
CNPJ 

CONTRATADA 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
______________________________                                                                      ______________________________ 
Nome:                                          Nome: 
CPF:                                                                                                                                         CPF: 
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