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ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL  
 
 

PROCESSO LICITATORIO Nº. 44/2019 
CONCORRÊNCIA Nº. 02/2019 

 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1.1. Processo Licitatório n. 44/2019 
1.2. Modalidade: Concorrência n. 02/2019 
1.3. Data de emissão: 22 de agosto de 2019 
1.4. O MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL, Estado de Santa Catarina, sito na Avenida João Pessoa, 
1265,  TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de concorrência,  do tipo MAIOR OFERTA, visando à Concessão a entidade filantrópica 
estabelecida no município, conforme lei Municipal nº. 2.631/2019,   para organização, fornecimento e 
exploração das bebidas e das refeições (almoço e janta ) durante a  EXPOGUARUJA 2019/ 18 a 20 
de outubro de 2019, conforme descrito no objeto do presente edital, e que estará recebendo as 
propostas até as 08:30 horas do dia 25 de setembro  de 2019, no Departamento de Compras, sita 
na Avenida João Pessoa, 1265 e que as 08:30 horas efetuará a abertura dos envelopes contendo a 
documentação de habilitação, regendo-se o Processo Licitatório pela Lei Federal n. 8.666, de 21 de 
junho de  1993, e pela Lei Municipal nº. 2.631/2019 de 10 de julho de 2019. 
 

 
2. OBJETO E META 
2.1. A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa, visando a Concessão 
a entidade filantrópica estabelecida no município, conforme lei Municipal nº. 2.631/2019,   para 
organização, fornecimento e exploração das bebidas e das refeições (almoço e janta ) durante a  
EXPOGUARUJA 2019/ 18 a 20 de outubro de 2019,conforme Termo de Referencia – Anexo III 
Item 1 – Organização/ Fornecimento/ Exploração das bedidas. 
Item 2 - Organização/Fornecimento/Exploração das refeições do tipo “almoço e janta” que serão 
disponibilizados no Praça de Alimentação/Restaurante. 
 
3. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
3.1. Poderão apresentar-se à licitação,  entidades filantrópicas estabelecidas no município, que na 
fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no Edital para a execução de seu objeto, Para participarem da presente Concorrência, 
deverão os proponentes interessados apresentar em envelope lacrado, os documentos relativos à 
“HABILITAÇÃO”. O envelope deverá conter na parte externa os seguintes dizeres: 
 
Ao Município de GUARUJÁ DO SUL  
PROCESSO LICITATÓRIO N. 44/2019 
Edital de Concorrência n. 02/2019 
Envelope 01 (documento de Habilitação) 
Proponente: nome da empresa 
 
3.2. No envelope n. 01 – Habilitação, sob pena de inabilitação deverão conter os seguintes 
documentos relativos à: 
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3.2.1. Para comprovação da habilitação Jurídica: 
a) Estatuto, devidamente registrado e acompanhado,  no caso de sociedades por ações, dos 

documentos de eleição de seus atuais administradores. 
 
3.2.2. Para Comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
  
b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal. 

 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual. 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de seu Domicílio. 
 

      e) Prova de regularidade relativa Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS),  
 
     f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 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. 
 
3.2.4. Declaração da  empresa  proponente, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, do artigo 
27, da Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da 
Constituição Federal, de que não possui em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de 
dezoito anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis  
anos trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze 
anos. 
 
4. DA PROPOSTA:  
4.1. A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado, que será entregue até as 08:30 horas 
do dia 25 de setembro de 2019 no  Departamento de Compras. O envelope deverá conter na parte 
externa os seguintes dizeres: 
 
Ao Município de GUARUJÁ DO SUL  
PROCESSO LICITATÓRIO N. 44/2019 
Edital de Concorrência n. 02/2019 
Envelope 01 (documento de Habilitação) 
Proponente: nome da empresa 
 
4.2. A proposta deverá ser apresentada em uma via manuscrita, ou impressa em papel tipo ofício, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e ter a assinatura do representante legal, 
em todas as páginas e anexos, sempre identificada. 
4.3. As propostas deverão ter validade mínima de sessenta (60) dias a contar da data de sua 
apresentação. 
4.3.1. Em caso de omissão do prazo de validade na proposta, será implicitamente considerado o 
prazo supracitado. 
4.4. A proposta deverá conter o valor do lance ou oferta baseado no Anexo III / Termo de Referencia. 
  
 
5. DO JULGAMENTO: 
5.1. O julgamento será efetuado às 08:30 horas do dia 25 de setembro de 2019 e será dividido em 
duas fases distintas, a saber: 
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5.1.1. Habilitação – a Comissão abrirá os envelopes e dos documentos neles contidos serão 
rubricados por todos os membros da Comissão de Licitações, facultando-se aos interessados o 
exame dos mesmos. A comissão analisará a documentação definindo as habilitações e inabilitações, 
abrindo o prazo recursal conforme o artigo 109 da lei n. 8666, de 21 de junho de 1993, consolidada. 
Contudo se todos os proponentes estiverem presentes ou através de pessoa legalmente habilitada a 
representá-la, havendo interesse podem desistir do direito de recurso referente a esta fase, conforme 
incisos II e III do artigo 43 da mesma Lei, o que se caracteriza por constar na ata à respectiva opção, 
bem como, sendo subscrita esta pelos participantes. A Comissão poderá suspender a reunião para 
melhor análise dos documentos, se assim julgar conveniente e marcar nova reunião, ocasião em que 
será apresentado o resultado da habilitação. 
 
5.1.2. Proposta - A comissão abrirá os envelopes de proposta dos proponentes habilitados, 
procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente com os fatores e critérios 
estabelecidos neste Edital. Será vencedor o licitante que apresentar proposta de acordo com o 
Edital, de maior valor, observado o preço mínimo estabelecido neste Edital. 
 
5.1.2.1. O inabilitado receberá de volta seu envelope-proposta intacto, após o prazo recursal ou 
desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos. 

 
5.1.2.2. No julgamento das propostas não serão consideradas vantagens não previstas nesta 
Licitação. Verificando-se igualdade de condições entre duas ou mais propostas. Persistindo o 
empate, o desempate será por sorteio público. 
 
 
6. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
6.1. Todas as decisões da Comissão Permanente de Licitações serão lançadas em ata e desafiarão 
os recursos administrativos previstos no artigo 109 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de Junho de 1993 
atualizada. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 
7. DAS PENALIDADES: 
7.1. À Concessionária que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais 
poderá sofrer as seguintes penalidades, isolada ou conjuntamente, a critério da Administração 
Municipal, conforme a gravidade da infração:  
 a) Advertência; 
 b) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de GUARUJÁ DO SUL por até dois (02) 
anos; 

c) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Concessionária 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. A declaração de inidoneidade poderá abranger 
além da empresa, seu diretor e responsável técnicos; 

b) Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza à 
Concessionária. 
7.2. Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
8. INADIMPLÊNCIA E RESCISÃO  
8.1. A inadimplência da Concessionária, no que diz respeito ao pagamento do valor relativo à 
concessão, ensejará: 
I – inscrição do débito em divida ativa para cobrança judicial; 
II – rescisão do contrato quando do atraso por mais de trinta dias. 
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8.2. A paralisação das atividades, por mais de quinze dias, consecutivos ou não, ensejará a rescisão 
do contrato com a aplicação das penalidades previstas no item 7.1 deste Edital. 
 
9. DA TRANSFERÊNCIA OU SUCESSÃO: 
9.1. A concessão poderá ser transferida ou cedida. 
 
10. DOS DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA: 
10.1. Usufruir  resultados econômicos decorrentes da exploração da atividade no período da 
concessão. 
10.2. Demais previstos no edital de licitação e no contrato. 

 
11. DOS DIREITOS DA CONCEDENTE: 
11.1. Receber, os valores a título da concessão, conforme estabelecido neste Edital;  
11.2. Demais previstos neste edital de licitação e no contrato. 
 
 
12. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO  
12.1. Após a homologação do resultado do presente processo licitatório e adjudicação do objeto ao 
vencedor, será este convocado para assinar contrato com o Município de Guarujá do Sul, conforme 
minuta identificada com o Anexo I a este edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e 
efeitos.   
12.2. O proponente vencedor terá o prazo de até 03 (tres) dias corridos após a homologação para 
assinatura do contrato respectivo, conforme minuta, identificado como Anexo I a este edital, que fica 
fazendo parte integrante deste para todos os fins e efeitos. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS: 
13.1. A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou 
anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado, com base no artigo 49 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 
atualizada. 
13.2. O inteiro teor deste edital e seus anexos, encontra-se à disposição do(s) interessado(s) no 
Departamento de Compras, diariamente de segunda a sexta feira no horário de expediente e no site 
www.guarujadosul.sc.gov.br e outras informações poderão ser obtidas pelo Fone/fax (0xx49) 642 
0122. 
13.3. Toda a documentação relativa a habilitação deverá ser apresentada em via original ou cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor do Município de GUARUJÁ DO SUL, ou por 
publicação em Órgão de Imprensa Oficial. A Comissão de Licitação, fará consulta ao serviço de 
verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET, ficando a licitante dispensada 
de autenticá-las.  
13.5. Os proponentes podem ser representados, no procedimento licitatório, por procurador 
legalmente habilitado, desde que apresente o instrumento procuratório, com firma reconhecida, até o 
início da sessão de abertura dos envelopes. 
13.6. Onde este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 
atualizada e  Lei Municipal n. 2.631/2019 de 10 de julho de 2019. 
13.7. As propostas serão aceitas até a data e hora constantes no presente Edital de licitação, sendo 
que em hipótese alguma serão aceitas após esta data e hora, independente de terem sido 
despachadas, endereçadas e/ou enviadas por qualquer meio anteriormente à data da abertura desta 
licitação. 
13.8. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
documento relativo ao presente Edital. 
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13.9. Os serviços objetos da presente concessão, ficam sujeitos à fiscalização da Comissão Central 
Organizadora, conforme Decreto nº. 88/2019. 
13.10. As despesas decorrentes do presente processo licitatório correrão por conta dos recursos 
orçamentários do Município de Guarujá do Sul. 
13.11. Caberá a intervenção da Concedente nos casos previstos em Lei, normas regulamentares e 
contratuais, especialmente se a Concessionária exorbitar das atribuições previstas nesta concessão, 
agir contra o interesse público ou colocar em risco a continuidade da prestação dos serviços. 
13.12. Ficam os licitantes cientes de que a simples apresentação da proposta indica que têm pleno 
conhecimento dos elementos constantes do Edital, em especial ao Anexo III. 

13.13. O Licitante que entender estar desobrigado de apresentar qualquer documento de habilitação 
deverá demonstrar esta situação, juntando o respectivo comprovante. 

13.14. Poderá a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência 
na forma da lei, a fim de esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
13.16. Integram o presente edital os seguintes anexos, fazendo parte integrante do mesmo para 
todos os fins e efeitos: 
Anexo I – Minuta do Contrato.  
Anexo II – Lei Municipal n. 2.631/2019. 
Anexo III – Termo de Referencia.  
  
 
 

Guarujá do Sul, 22 de agosto de 2019. 
 
 
 

Claudio Junior Weschenfelder, 
Prefeito Municipal.  
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ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL  
 

PROCESSO LICITATORIO Nº. 44/2016 
CONCORRÊNCIA Nº. 02/2016 

 
ANEXO I 

 
MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO 

 
Que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL, Estado de Santa 
Catarina, sito na Avenida João Pessoa, 1265,  inscrito no  CNPJ N° 83.027.045/0001-87, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Claudio Junior Weschenfelder, doravante 
denominada CONCEDENTE, e de outro lado a empresa ................ e a empresa:   
................., Sito a  Rua  ...................., inscrita no CNPJ sob n. ...................., doravante 
denominado de CONCESSIONÁRIA,  neste ato representado por seu administrador, 
........................, brasileiro,..........., CPF n. ..................., pactuam o presente contrato, cuja 
celebração será efetuado de acordo com o Processo Licitatório n. 44/2019 na Modalidade de 
Concorrência n. 02/2019, e que se regerá pela Lei Federal nº 8.987/95; bem como pela Lei 
Federal n. 8.666, de 21 de junho de  1993 atualizada, no que couber,  pelos termos da 
proposta vencedora e atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 
 
1 . CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E META 
1.1. O presente contrato tem por objeto a Concessão a entidade filantrópica estabelecida no 
município, conforme lei Municipal nº. 2.631/2019,   para organização, fornecimento e 
exploração das bebidas e das refeições (almoço e janta ) durante a  EXPOGUARUJA 2019/ 
18 a 20 de outubro de 2019,conforme Termo de Referencia – Anexo III 
Item 1 – Organização/ Fornecimento/ Exploração das bedidas. 
Item 2 - Organização/Fornecimento/Exploração das refeições do tipo “almoço e janta” que 
serão disponibilizados no Praça de Alimentação/Restaurante. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1. A execução dever ser conforme Termo de Referencia Anexo III , bem como orientação 
da Comissão Central Organizadora da EXPOGUARUJA Edição 2019. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
3.1. O valor para o item 01,  será de R$ ................... 
A Concessionaria  deverá efetuar o pagamento da concessão sendo 50%  até o dia 10 de 
outubro de 2019 e 50% ate o dia 25 de outubro de 2019, em conta específica de 
movimentação financeira da  EXPOGUARUJA   
3.2. O valor para o item 2, será de R$ ................................, mais a quantidade de 150 
fichas de refeição para a CCO.  
A Concessionaria  deverá efetuar o pagamento da concessão e entregar as 150 fichas a 
CCO até o dia 10 de outubro de 2019,  
3.3. Os pagamentos serão em conta específica de movimentação financeira da  
EXPOGUARUJA  (( SICOOB / Banco 756  Agencia 3039 / Conta 2820-7 ). 
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CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILDADES DA CONCESSIONARIA 
4.1. Pagar o valor referente a concessão de uso, no prazo estabelecido. 
4.2. Respeitar e acatar as regras definidas pela Comissão Central Organizadora 
EXPOGUARUJA 2019. 
4.3 . Manter a prestação de serviço de forma ininterrupta, apropriada, atualizada e 
compatível com o interesse público; 
4.4. Fornecer refeições e bebidas  em valor compatível com aqueles previamente 
estabelecidos pela Comissão Central organizadora da EXPOGUARUJA 2019. 
4.5.  Demais condições estabelecidas no Anexo III – TERMO DE REFERENCIA. 
 
CLÁUSULA  QUINTA - DAS PENALIDADES 
5.1. Atrasos injustificados na execução do objeto do presente Contrato sujeitará a 
Contratada, independentemente de outras cominações, ao pagamento de multa na ordem 
5% (cinco por cento) sobre o valor total deste Contrato. 
5.2. A inexecução total ou parcial do Contrato importará a Contratada a suspensão do direito 
de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta Municipal de 
Guarujá do Sul, pelo prazo desde já fixado em 02 (dois) anos, contados da aplicação de tal 
medida punitiva, bem como multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato. 
5.3. Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontadas dos créditos que a 
Contratada tiver direito ou cobrados judicialmente. 
5.4. Será proporcionada defesa a Contratada, antes da imposição das penalidades 
elencadas nesta Cláusula. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
6.1. O presente Contrato poderá ser rescindido: 
a) por acordo entre as partes; 
b) unilateralmente pelo Contratante se assim o exigir o interesse público; 
c) pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Contrato ou por descumprimento 
de qualquer de suas cláusulas; 
 
CLAUSULA SETIMA – DA VIGENCIA DO CONTRATO  
7.1. O presente contrato tem sua vigência ate 30 de outubro   de 2019,  iniciando-se na data 
de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA OITVA  – DOS CASOS OMISSOS 
08.1.  Os casos omissos serão resolvidos à luz da legislação aplicável na Lei n. 8666/93. 
 
CLÁUSULA NONA   – DA VINCULAÇÃO 
9.1. Este Contrato vincula-se ao Processo Licitatorio que lhe deu origem, devendo o 
contratado, durante toda a vigência contratual, manter as condições de habilitação exigidas 
no certame. 
 
CLAUSULA DECIMA   – DA RESPONSABILIDADE DA EXECUÇÃO  
10.1. A responsabilidade pela execução do contrato será do responsável pela  Secretaria 
Municipal de Agricultura, conforme Decreto 145/2018. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA     - FORO COMPETENTE 
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11.1. Fica eleito o foro da Comarca de São José do Cedro, com prevalência sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para adoção de medidas judiciais oriundas do presente 
contrato.  
 
E  por  estarem  justos  e  contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma. 
 
 

 Guarujá do Sul - SC, aos .............de .............. de 2019. 
 
 
 
 
Claudio Junior Weschenfelder, 
PREFEITO MUNICIPAL.  
CONTRATANTE     CONTRATADA 
    
 
 
 
TESTEMUNHAS 
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ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL  
 

PROCESSO LICITATORIO Nº. 44/2019 
CONCORRÊNCIA Nº. 02/2019 

 

ANEXO III 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 01 
 

TÍTULO 
Organização, Fornecimento e Exploração de bebidas para a EXPOGUARUJA 2019. 

 
LOCAL 

Modulo Esportivo Municipal  / CTG Aconchego Gaúcho, Avenida João Pessoa, município de 
Guaruja do Sul, SC. 
 
DATA 

a) A Concessionaria  terá disponível o espaço para organização a partir do dia 14 de 
outubro de 2019, nos intervalos de horários: das 08hs às 11hs e 13:30 hs às 16:30 hs,  

b) Toda a organização  deverá estar concluída até às 16:30 hs do dia 17 de outubro de 2019. 
 

OBJETO 
A Concessionaria  devera dispor de no mínimo 4 pontos de vendas, sendo: 02 pontos 

arena de show, 01 ponto no Praça de Alimentação  e 01 ponto Àrea de Lanches  
Trata-se do fornecimento de: cerveja, cerveja sem álcool, chopp, refrigerante, água e 

água com gás. Cada item poderá ter até três marcas distintas para venda. As marcas 
deverão ser as mais populares e conhecidas pelo público da região, conforme relação 
abaixo..  
 
DO VALOR 

O valor mínimo de oferta será de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).  
A Concessionaria  deverá efetuar o pagamento da concessão sendo 50%  até o dia 

10 de outubro de 2019 e 50% ate o dia 25 de outubro de 2019, em conta específica de 
movimentação financeira da  EXPOGUARUJA  ( SICOOB / Banco 756  Agencia 3039 / Conta 
2820-7 ). 
 
DOS DIREITOS E DEVERES DA CONCESSIONARIA.  

A Concessionaria  deverá fornecer as bebidas de forma organizada e terá o direito de 
explorar toda e qualquer venda de bebidas durante a realização da EXPOGUARUJA 2019, 
excetuando-se as bebidas destiladas e correlatos. 

A Concessionaria  ficara  com os valores integrais referente a estas vendas, sem 
qualquer ônus reais.  

A Concessionaria  é responsável por se instalar no local estipulado com os devidos 
equipamentos, gelar as bebidas, deixar bebidas fora do gelo, possuir estoque, bem como, é 
responsável em repor qualquer bebida faltante no meio do evento.  
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É expressamente proibido a venda de bebidas em garrafas, conforme orientação da 
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.  
 
OBRIGAÇÕES DA CONCESSONÁRIA 

Pagar o valor referente a concessão, no prazo estabelecido. 
Respeitar e acatar as regras definidas pela Comissão Central Organizadora da  

EXPOGUARUJA 2019. 
Manter a prestação de serviço de forma ininterrupta, apropriada, atualizada e 

compatível com o interesse público. 
Fornecer bebidas em valor compatível com aqueles previamente estabelecidos pela 

Comissão Central organizadora da EXPOGUARUJA 2019. 
A Concessionaria  deverá disponibilizar, de acordo com a necessidade do evento no 

mínimo os seguintes equipamentos: geladeiras para resfriamento de bebidas, chopeiras, 
caixas térmicas, câmaras frias, contêiner ou similar com capacidade para gelar as cervejas e 
os gelos escama, fornecimento de copos descartáveis para refrigerante (300ml), cerveja 
(300ml) e chope (400ml) em todos os pontos de venda, conforme a demanda.  

 
Fornecer gelo em pacote, unidade de 3kg, para comercialização nos pontos de 

venda, modelo escama, unidade de 20kg; a granel, modelo escama, para resfriamento das 
bebidas em caixas térmicas.  

O proponente deverá obrigatoriamente gelar as cervejas e os gelos nas câmaras 
frias, que servirão para acondicionamento da cerveja previamente ao envio às caixas 
térmicas, onde devem ser geladas com gelo. 

Deverá manter toda equipe de serviço uniformizada e identificada. 
 

RELAÇÃO DE PRODUTOS, MARCAS ACEITÁVEIS E  
VALOR MÁXIMO PARA FORNECIMENTO ( EXPOSITORES )  

 
 

PRODUTO MARCAS 
ACEITÁVEIS 

VALOR MÁXIMO PARA 
FORNECIMENTO 

Água Mineral com Gás (500ml) (Sem Exigência) 1,60 
Água Mineral sem Gás (500ml) (Sem Exigência) 1,60 
Barril de Chopp (30L) Malta 270,00 
Barril de Chopp (30L) Fritz Bier  330,00 
Barril de Chopp (50L) Malta 450,0 
Barril de Chopp (50L) Fritz Bier 550,00 
Cerveja Lata (350ml) Brahma 3,00 
Cerveja Lata (350ml) Skol 3,00 
Cerveja latão ( 473 ml)  Kaiser 3,00 
Cerveja Malzbier Lata (350ml) Brahma 3,00 
Cerveja Malzbier Lata (350ml) Malta 3,00 
Cerveja sem Álcool Lata (350ml) Brahma 3,50 
Refrigerante Lata (350ml) Coca-Cola 2,75 
Refrigerante Lata (350ml) Guaraná 

Antárctica 
2,75 
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Refrigerante Lata (350ml) Pepsi 2,75 
Refrigerante Lata (350ml) Sprite 2,75 
Gelo – Embalagem de 3 kg  ( Sem exigência ) 3,50 

 
VALOR MÁXIMO PARA O CONSUMIDOR FINAL 

PRODUTO VALOR UNITÁRIO 
Água Mineral com Gás (500ml) R$ 3,00 
Água Mineral sem Gás (500ml) R$ 3,00 
Copo de Chope (400ml) R$: 8,00 Fritz  Bier / R$ 7,00 malta  
Cerveja Lata (350ml) R$: 5,00 
Cerveja latão ( )  R$ 5,00 
Cerveja Malzbier Lata (350ml) R$: 5,00 
Cerveja sem Álcool Lata (350ml) R$: 5,00 
Refrigerante Lata (350ml) R$: 5,00 
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TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 02  
 

TÍTULO 
Organização/Fornecimento/Exploração das refeições do tipo “almoço e janta” que serão 

disponibilizados na Praça de Alimentação/Restaurante na EXPOGUARUJA 2019. 
 
LOCAL 

Modulo Esportivo Municipal  / CTG Aconchego Gaúcho, Avenida João Pessoa, município de 
Guaruja do Sul, SC. 
 
DATA 

a) A Concessionaria  terá disponível o espaço para organização a partir do dia 14 de 
outubro de 2019, nos intervalos de horários: das 08hs às 11hs e 13:30 hs às 16:30 hs,  

b) Toda a organização  deverá estar concluída até às 16:30 hs do dia 17 de outubro de 2019. 
 
 
OBJETO 

A Concessionaria  deverá reunir as condições necessárias para fornecer os “almoços e 
jantas” na Praça de Alimentação/Restaurante, com suporte e logística de venda de almoços e 
jantas aos usuários, em todo o período da Feira. 

Trata-se do fornecimento de Almoço e Janta personalizada que deverá conter no mínimo 
04 tipos de alimentos distintos, das mais variadas classificações, como: 01 salada, 01 
acompanhamento, 01 carne, 01 massa, no sistema self-service.    

Para o jantar de 18 de outubro de 2019, data de abertura oficial do EXPOGUARUJA 
2019, a CCO reunira-se com a  Concessionaria , para  negociar uma janta diferenciada. 
 
MÉTODO DE OPERACIONALIZAÇÃO 

A Concessionaria deverá dispor de: fogão, geladeira, freezer, forno, mesa de preparo, 
talheres diversos, pratos, copos, mesas, cadeiras ou bancos, buffet quente, guardanapos, palitos 
nas quantidades de previsão de usuários e demais estruturas e equipamentos necessários para o 
preparo, produção, distribuição e cobrança das refeições.  

O Restaurante da Praça de Alimentação deverá cobrar o valor da refeição no momento da 
compra de ficha pelo terceiro, sem qualquer prejuízo ou responsabilidade da administração e 
CCO da feira.  
 
DO VALOR 

O valor mínimo de oferta  será de R$ 500,00, mais a quantidade de 150 fichas de 
refeição para a CCO.  

 
A Concessionaria  deverá efetuar o pagamento da concessão até o dia 10 de outubro de 2019, 
conta específica de movimentação financeira da  EXPOGUARUJA  ( SICOOB / Banco 756  Agencia 
3039 / Conta 2820-7 ). 

 
DOS DIREITOS E DEVERES  
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A Concessionaria  terá o direito de explorar toda e qualquer venda de refeições prontas, 
sendo almoço e janta, durante todo o período da Feira.  

A Concessionaria  é responsável por se instalar no local estipulado com os devidos 
equipamentos, móveis, matérias e utensílios necessários para o funcionamento da Praça de 
Alimentação/Restaurante na feira.  
 
OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA  

Pagar o valor referente a concessão, no prazo estabelecido. 
Respeitar e acatar as regras definidas pela Comissão Central Organizadora EXPOGUARUJA 

2019. 
Manter a prestação de serviço de forma ininterrupta, apropriada, atualizada e compatível 

com o interesse público; 
Fornecer refeições em valor compatível com aqueles previamente estabelecidos pela 

Comissão Central organizadora da EXPOGUARUJA 2019.  
As fichas de refeições destinadas à CCO deverão ser entregues até o dia 10 de outubro de 

2019,  diretamente ao presidente da CCO para que o mesmo possa organizar escala de trabalho. 
Ao final do evento, o distribuidor deverá fornecer relatório das quantidades médias de 

venda para que a CCO possa incluir estes valores nos itens comercializados dentro do evento.   
Manter as exigências vigentes da Vigilância Sanitária.  
 

 
VALOR MÁXIMO PARA O CONSUMIDOR FINAL 

 
 

PRODUTO VALOR UNITÁRIO 
Almoço/Janta R$: 25,00 

Almoço/Janta para Expositor da Feira R$: 22,00 
 

 

 

 

Guaruja do Sul, 22 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

 
 

FRANCIANE BASEGGIO , 
Comissão Central  Organizadora 

EXPOGUARUJA 2019. 
Decreto nº. 088/2019 

 


