ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
EDITAL Nº 02/2022

EDITAL Nº 02/2022 PARA SELEÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE
ESPAÇO
PÚBLICO
PARA
EXPLORAÇÃO
COMERCIAL (PARQUE DE DIVERSÕES) NO 39º
FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE
PESCA
ESPORTIVA DE CÁCERES-FIPe NO MUNICÍPIO
DE CÁCERES/MT.

O Presidente da Comissão Organizadora do 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva de
Cáceres – FIPe, Sr. Cláudio Henrique Donatoni, Secretário de Turismo e Cultura, constituído pelo
Decreto nº 193, de 01 de abril de 2022, , Decreto 406 de 06 de junho de 2022 , Decreto nº 286 de 25
de abril de 2022 e Decreto nº 415 de 09 de junho de 2022, torna Público que no dia 30 de junho de
2022 às 14h00 horário Oficial de MT, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Turismo e
Cultura de Cáceres, pela Comissão de Seleção (Decreto nº 339 de 11 de maio de 2022 e Decreto nº
407 de 06 de junho de 2022) serão recebidos documentos e propostas de pessoas jurídicas que
pretendam participar desta seleção, objetivando a exploração por autorização onerosa de uso de
espaço público na Praça de Eventos da SMTC – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de
Cáceres/MT, para instalação temporária de Parque de Diversão, entre os dias 13 à 17 de julho de
2022 durante o período de realização do 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva de
Cáceres – FIPe, sujeitando-se às disposições da Lei Orgânica do Município de Cáceres e Lei nº
9.366/98,de acordo com as condições estabelecidas no presente Edital.
O presente Edital e seus anexos, bem como quaisquer esclarecimentos aos seus termos, serão
obtidos na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em horário comercial e através do telefone
(65) 99630-9517/3222-3455, ou através do e-mail: turismoecultura@caceres.mt.gov.br.
1 - DO DIA, DA HORA E DO LOCAL
No dia 30 de junho de 2022, às 14h00 horário Oficial de MT, na sala de reuniões da Secretaria
Municipal de Turismo e Cultura de Cáceres, situada na Rua Riachuelo, nº. 01, Cavalhada, nesta
cidade de Cáceres-MT, se fará o recebimento da documentação relativa à habilitação e das
propostas das pessoas jurídicas interessadas no objeto do presente edital.
2 – OBJETO
2.1. Constitui objeto deste Edital a Seleção para permissão de autorização de uso a título oneroso de
espaço público para exploração comercial (Parque de Diversão) no 39º Festival Internacional de
Pesca Esportiva de Cáceres – FIPe, aos interessados do ramo pertinente, mediante a
disponibilização de espaço na Praça de Eventos da SMTC – Secretaria Municipal de Turismo e
Cultura, no Terminal Turístico de Cáceres/MT com área aproximada de 4.475 m2, conforme layout.
2.2. No dia 30 de junho de 2022, às 09h00, será realizada uma vistoria conjunta (Comissão de
Seleção e interessados) no local onde será instalado o Parque de Diversão.
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2.3. O valor mínimo estimado do objeto deste edital a ser pago pelo interessado à Comissão
Organizadora do 39º FIPe/2022 é de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
3 - DAS CONDIÇÔES PARA CREDENCIAMENTO
3.1. Poderão participar do Credenciamento quaisquer interessados do ramo pertinente ao objeto e
que satisfaçam as condições ao objeto deste Edital; Anexo I.
3.2. Os interessados deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, no dia 30 de
junho de 2022, às 14h00 na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de
Cáceres, situada na Rua Riachuelo, nº. 01, Cavalhada, nesta cidade de Cáceres-MT,
3.3. São requisitos para o credenciamento, a apresentação original ou cópia autenticada por cartório
competente ou cópias simples acompanhadas dos originais dos seguintes documentos:
3.3.1. Em se tratando de pessoa jurídica:
a) Registro Comercial, no caso de empresário individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;
d) Declaração com nome, endereço, Cédula de Identidade (RG), CPF do proprietário da empresa
delegando poderes ao seu representante junto à Comissão de Seleção, conforme Anexo II; se for o
caso;
e) Declaração de plena aceitação das condições do Edital (Anexo III).
3.3.2. As pessoas jurídicas interessadas deverão preencher todas as declarações e entregá-las
assinadas para fins de conclusão do credenciamento.
3.4. Efetivado o Credenciamento, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos.
3.5. Serão aceitas inscrições por meio de terceiros, mediante a apresentação de:
(a) procuração com firma reconhecida e com a especificação de poderes;
(b) documento de identidade do procurador e
(c) cópia do documento de identidade daquele que pretende o credenciamento.
4 - DO CREDENCIAMENTO
4.1. Estará credenciada a empresa que:
a) apresentar corretamente a documentação exigida no Edital.
5- DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
5.1 Da Documentação Habilitação: As empresas que desejam participar do processo de
Seleção deverão apresentar os seguintes documentos em envelope pardo, lacrado, com
identificação conforme modelo:
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DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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ÓRGÃO: SECRETARIA DE TURISMO DE E CULTURA
EDITAL DE SELEÇÃO Nº. 02/2022
RAZÃO SOCIAL E Nº DO C.N.P.J. DA EMPRESA
COMISSÃO DE SELEÇÃO
5.2. Relativos à Habilitação Jurídica:
a) Cédula de identidade (RG), CPF, comprovante de domicilio dos responsáveis legais pela
empresa;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) 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;
c.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
e) 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;
5.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF), podendo ser retirada no
site www.receita.fazenda.gov.br;
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao
domicílio ou sede da empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da
licitação;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal:
c.1) Certidão Conjunta de Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciária, (com base na
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014), podendo ser retirada através dos sites:
www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov.br;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:
d.1) Certidão Negativa de Débito relativos a créditos tributários e não tributários estaduais geridos
pela Procuradoria Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da
empresa;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal:
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e.1) Certidão quanto à Dívida Ativa do Município da sede da empresa, com validade na data de
apresentação da proposta;
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f) Certificado de Regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais com validade na data de apresentação da
proposta, onde poderá ser retirada no Site: www.caixa.gov.br;
g) 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;
h) No caso empresas e Empresas de Pequeno Porte, caso tenham se utilizado e se beneficiado do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 as
exigências correrão consubstanciadas nos artigos 42 e 43 da primeira.
5.5. Documentação Complementar:
a) Declaração formal conforme modelo Anexo VII, de que a empresa não está temporariamente
suspensa e impedida de contratar com a Administração do município de Cáceres, não foi declarada
inidônea para contratar com a Administração Pública, em suas esferas municipal, estadual ou
federal.,
b). Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s)
com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos, em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII,
da Constituição Federal. (Modelo– Anexo IV).
5.6. Observações relativas aos Documentos de Habilitação – Envelope n.º 01:
5.6.1 Os documentos necessários a habilitação contida no envelope n.º 01 deverão ser deverão ser
apresentados em original, cópias autenticadas ou cópias simples acompanhadas dos originais, salvo
os documentos cuja autenticidade poderá ser verificada na internet, que poderão ser cópias simples,
caso em que a Comissão de Seleção, se entender necessário, poderá diligenciar na internet para
averiguar a autenticidade dos mesmos, habilitando ou não a empresa em função desta diligência.
Não serão admitidas cópias em papel termosensível (fax).
5.6.2 Os documentos apresentados no envelope de habilitação sem disposição expressa do órgão
expedidor quanto à sua validade, terão o prazo de vencimento de 90 (noventa) dias contados a
partir da data de sua emissão.
5.6.3. Caso a proponente, não puder estar representada na sessão de abertura dos envelopes por
sócio-gerente, presidente ou diretor, poderá se fazer representar por procurador / credenciado
munido de procuração hábil, nos termos da Lei. ou de carta de credenciamento, nos termos do
Anexo I, outorgando-lhe poderes gerais para representação, bem como os especiais de
assinar/rubricar todos os documentos de habilitação e a proposta.
6 – DAS PROPOSTAS
A proposta deverá ser apresentada em envelope pardo, lacrado, com identificação conforme
modelo:
PROPOSTA DE PREÇOS
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ÓRGÃO: SECRETARIA DE TURISMO CULTURA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
EDITAL DE SELEÇÃO Nº. 02/2022
RAZÃO SOCIAL E N.º DO C.N.P.J. DA EMPRESA
COMISSÃO DE SELEÇÃO
6.1. Observações relativas à Proposta – Envelope nº 2
6.1.1. A Proposta deverá ser redigida com clareza, de modo a oferecer fácil compreensão,
apresentada preferencialmente em papel timbrado da empresa, devendo ser apresentada uma via
impressa e elaborada sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas pelo representante legal da
empresa.
6.1.2. A omissão na proposta de maior oferta em relação a qualquer uma das exigências do Edital e
de seus Anexos importa na submissão da empresa às regras nele estabelecidas.
6.2. Observações gerais:
6.2.1. Não serão aceitos documentos ou propostas em papel termosensível (fax).
6.2.2. Após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de seleção.
6.2.3. Os documentos e as propostas apresentados deverão, obrigatoriamente, ser expressos na
língua portuguesa ou traduzidos por tradutor juramentado.
6.2.4. Não serão aceitos pela Comissão de Seleção envelopes, documentos ou propostas, entregues,
ainda que recebidos, em local diverso do especificado no item I – Preâmbulo e que, por qualquer
razão, não tenham chegado à Comissão de Seleção até a data e horário da abertura do processo de
seleção.
6.3. Deverá conter por ocasião da participação de seleção os seguintes documentos:
6.3.1 Declaração de vistoria, nos termos do modelo Anexo V do Edital, de que tomou ciência do
local que será instalado o parque conforme layout;
6.3.2 A proposta de MAIOR OFERTA deverá conter o valor expresso em algarismo em moeda
corrente nacional de no mínimo R$ 15.000,00 (Quinze mil reais),com validade mínima de 60 dias,
preferencialmente em papel timbrado da empresa, assinada por sócio-gerente, diretor, presidente, ou
representante legal da empresa ou por procurador/credenciado, munido de procuração hábil, nos
termos da Lei, ou de carta de credenciamento conforme modelo do Anexo I, deste Edital.
6.3.3. Nome de quem assinará o Contrato (CPF, RG);
6.3.4 Endereço, telefone e e-mail para contato.
6.4. Serão considerados vencedores as pessoas jurídicas que atenderem as exigências do Edital.
6.5. Finalizado o procedimento de escolha os proponentes vencedores deverão assinar os contratos
com todas as condições estabelecidas neste Edital, no prazo de 02 (dois) dias úteis sob pena,
desclassificação.

Rua Riachuelo, nº 01, Cavalhada I - Cáceres-MT - CEP 78216-005
e-mail: turismoecultura@caceres.mt.gov.br | Telefones: (65) 3222-3455

Página

5

6.6. A simples participação da empresa no Processo de Seleção implica a aceitação de todas as
condições estabelecidas neste Edital.
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7- DO PRAZO PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
A sessão pública para abertura e prazo de entrega dos envelopes habilitação e proposta ocorrerá
ás 14 h00 horas dia 30 de junho de 2022, pela Comissão de Seleção.
8 - DA ANÁLISE DE HABILITAÇÃO
8.1. A documentação relativa a habilitação será analisada pela Comissão de Seleção .
8.2. Finalizada a etapa de análise com o julgamento final a Comissão de Seleção, lavrará Ata
circunstanciada e encaminhará a Comissão Organizadora que dará a publicidade por meio do Jornal
Diário Oficial do Municípios.
9 – DAS PROPOSTAS
9.1 A proposta deverá ser apresentada em envelope pardo, lacrado, com identificação por
ocasião da participação de seleção contendo os seguintes documentos;
9.1.1 Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos e da equipe técnica adequada à
execução dos serviços especializados objeto da Seleção, assim como da indicação do(s)
Responsável(is) Técnico(s) pela execução, habilitado e registrado no CREA, assumindo a
Responsabilidade Técnica pela montagem e boas condições de funcionamento dos diversos
equipamentos e instalações, de forma a garantir a segurança e o conforto dos usuários. A declaração
deverá ser assinada por sócio-gerente, presidente ou diretor, admissível assinatura por procurador /
credenciado munido de procuração hábil, nos termos da Lei, ou de carta de credenciamento, nos
termos do modelo Anexo.
9.1.2 Comprovação da empresa de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega
da proposta, o(s) responsável(eis) técnico(s), pelas áreas de mecânica e eletromecânica,
devidamente reconhecidos pela Entidade profissional (CREA) competente, para atuarem nas suas
respectivas áreas, com vínculo numa das formas a seguir:
a) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;
b) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso do sócio;
9.2 Certidão de Registro e Regularidade da empresa e de seu (s) responsável (eis) técnico(s) perante
o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, relativo à sede da empresa, que
comprove atividade relacionada com o objeto desta Seleção.
9.3 As Certidões de Registro, se registrados em CREA de outro Estado, deverão estar devidamente
visados pelo CREA-MT, para participação no processo de Seleção.
9.4 Declaração da Proponente de conhecimento das condições atuais da área destinada a execução
do objeto conforme layout da praça de eventos da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
conforme modelo em anexo.
9.5 Declaração de vistoria, nos termos do modelo Anexo V do Edital, de que tomou ciência do local
a ser instalado o parque de diversão;

Rua Riachuelo, nº 01, Cavalhada I - Cáceres-MT - CEP 78216-005
e-mail: turismoecultura@caceres.mt.gov.br | Telefones: (65) 3222-3455

Página

6

9.6 A proposta deverá atender a maior oferta, o valor mínimo será de R$ 15.000,00 (Quinze mil
reais).
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9.7 Nome de quem assinará o Contrato (CPF, RG, e cargo que ocupa na empresa), na hipótese de
adjudicação.
9.8 Lista de todos os brinquedos (mínimo 12) para a exploração do espaço durante a realização do
evento;
9.9 Memorial descritivo dos brinquedos, acompanhados de fotos, vídeos e detalhamento de data de
fabricação e situação atual do mesmo.
9.10 Endereço, telefone e e-mail para contato.
9.11 Será considerada vencedora a proposta de MAIOR OFERTA obedecido os critérios
estipulados neste Edital.
9.12 Finalizado o procedimento de escolha o proponente vencedor deverá assinar contrato com
todas as condições estabelecidas neste Edital, no prazo de 02 (dois) dias úteis sob pena,
desclassificação.
10- DO PRAZO PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
A sessão pública para abertura e prazo de entrega dos envelopes habilitação e proposta ocorrerá
às 14h00 horas dia 30 de junho de 2022, pela Comissão de Seleção.
11 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
11.1. O critério de escolha da proposta vencedora será o de MAIOR OFERTA;
11.2. O julgamento será efetuado levando-se em conta o MAIOR VALOR – GLOBAL.
11.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o critério adotado para desempate será o de
sorteio, em ato público, para o qual todos serão convocados ou na mesma sessão, desde que haja
condições jurídicas para tanto.
12 - DO PRAZO DE VALIDADE
12.1. A vigência do termo de autorização é exclusiva ao período de realização do 39º FESTIVAL
INTERNACIONAL DE PESCA ESPORTIVA DE CÁCERES – FIPe/2022, isto é, entre os dias 13
à 17 de julho de 2022.
13 – DO PAGAMENTO E SUAS CONDIÇÕES
13.1 O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas diretamente na conta corrente da Comissão
Organizadora do 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres-FIPe/Comissão
Financeira, mediante depósito bancário na Caixa Econômica Federal, C/C n° 000000424-3,Agência
n° 0870-0, Operação – 006, da seguinte forma:
a) Primeira parcela, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total na assinatura do
contrato.
b) Segunda parcela, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato, até o dia
17 de julho de 2022.
14 - DAS EXIGÊNCIAS
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14.1 A Permissionária deverá apresentar até o dia 13/07/2022 os seguintes documentos:
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a) Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico – PPCIP assinado pelo engenheiro de
segurança do trabalho credenciado no CREA/MT;
b) Alvará do Corpo de Bombeiros.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA
15.1. A Permissionária deverá atender às seguintes obrigações:
15.1.1. Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente;
15.1.2. Todas as atividades pretendidas deverão ser autorizadas pela Comissão Organizada do 39º
FIPe, não podendo ser montado qualquer brinquedo ou outra atividade sem o prévio conhecimento
e autorização da Comissão Organizadora;
15.1.3. Após a montagem da estrutura do Parque, que deverá estar pronta e operando no dia 13 de
julho de 2022, haverá uma avaliação de segurança e o Laudo realizado pelo Corpo de Bombeiros;
15.1.4. A empresa vencedora deverá arcar com custos decorrentes da obtenção do AVCB;
15.1.5. Todos os brinquedos deverão trazer na entrada, placas com informações de idade mínima e
máxima, altura mínima e/ ou máxima permitida e demais orientações para o público;
15.1.6. Não serão permitidos jogos de azar (tipo roleta, tiro ao alvo, cartas, argolas e outros
similares);
15.1.7. Durante a realização do 39º FIPe, todos os funcionários do Parque deverão estar
uniformizados e portando crachás com os respectivos nomes e função, devendo os mesmos estarem
aptos ao exercício de sua atividade;
15.1.8. Manter, durante toda a exploração da área que lhe foi autorizada, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas;
15.1.9. Zelar pela área objeto da Permissão e comunicar de imediato, à Comissão Organizadora do
39º FIPe, a sua utilização indevida por terceiros;
15.1.10. Responder civil e juridicamente pelos atos de seus empregados, bem assim por danos ou
prejuízos causados a terceiros, é de responsabilidade exclusiva e integral da empresa a
utilização de pessoal para a exploração da área, incluídos os encargos trabalhistas,
previdenciários, sociais, fiscais, e comerciais, resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e
obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a Comissão Organizadora do
39º FIPe;
15.1.11. Não suspender suas atividades durante o horário de funcionamento sem prévia e expressa
autorização da Comissão Organizadora do 39º FIPe;
15.1.12. Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos consumidores deverão ser
reparados pela empresa ou pessoa física autorizada;
15.1.13. Firmar, no ato da assinatura do Contrato declaração de responsabilidade pela qualidade dos
brinquedos, bem como acerca de todo e qualquer evento que resultar prejuízos materiais ou pessoais
ao patrimônio público e a terceiros;
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15.1.14. Responsabilizar-se pela infraestrutura e montagem dos brinquedos;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
15.1.15. Promover instalação elétrica para os brinquedos se for o caso, arcando com os todos os
custos de instalação e utilização;
15.1.16. Zelar pela conservação, manutenção e higiene do local destinado à montagem dos
brinquedos;
15.1.17. Desmontar os brinquedos até o dia 20 de julho de 2022 quinta-feira.
15.1.18. Quando a Permissionária não assinar o contrato até o prazo previsto para entrega da
contraprestação, a Comissão de seleção poderá convocar os participantes remanescentes, na ordem
de classificação, para assiná-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado;
15.1.19. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto da Permissão;
15.1.20. É vedada a utilização de tendas para comercialização de qualquer gênero e também de
(bebidas, lanches, pastel, cachorro quente, batata, pipoca, algodão doce, cocada, maçã do amor,
todos os gêneros alimentícios) na área de exploração do Parque de Diversões.
15.1.21 A exclusividade da comercialização na área do evento é de competência da Comissão
Organizadora do 39º FIPe.
16 – OBRIGAÇÕES DA COMISSÃO ORGANIZADORA
16.1. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar, solucionar queixas e reclamações dos
usuários, que serão cientificados imediatamente para providências devidas;
16.2. Intervir na prestação dos serviços com o fim de assegurar o fiel cumprimento das normas
contratuais, nos casos em que está se fizer necessária.
17 – DAS PENALIDADES
17.1. A recusa injustificada por parte da Permissionária em assinar o Contrato, dentro do prazo de
02 (dois) dias úteis, a contar dos prazos estabelecidos no Item 6.5, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida. Nesta hipótese, é facultada a Comissão Organizadora do 39º FIPe
convocar os cadastrados remanescentes na ordem de classificação;
17.2. O não cumprimento dos depósitos nas datas descritas acarretará em multa diária 1% (um por
cento) do valor do contrato por dia de atraso injustificado e por descumprimento das obrigações
estabelecidas neste Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
17.3. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Edital será aplicada
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total, garantida
a ampla defesa e o contraditório.
18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Ficará a cargo do Secretária de Turismo e Cultura designar a Comissão responsável pela
Seleção do que trata este Edital.
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18.2. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela Comissão designada para
realização desta Seleção, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
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18.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção juntamente com a Comissão
Organizadora do 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres – FIPe.
18.4. Fica eleito o foro da Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, para dirimir quaisquer
questões que porventura possam surgir a esta seleção, com a renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja ou possa a vir a ser.
18.5. São partes integrantes deste Edital:
- Anexo I (Modelo de Documento de Credenciamento);
- Anexo II (Declaração delegando poderes ao representante legal);
- Anexo III (Declaração de plena aceitação das condições do Edital);
- Anexo IV (Declaração de obediência ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição
Federal de 1988).
- Anexo V (Declaração de Vistoria);
- Anexo VI (Modelo de declaração de disponibilidade dos equipamentos, pessoal técnico e
indicação de responsável técnico para execução do objeto)
- Anexo VII (Modelo de declaração de que não está temporariamente suspensa de contratar com a
administração, não foi declarada inidônea para contratar com a administração pública).
Cáceres-MT.,10 de junho de 2022.
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Claudio Henrique Donatoni
Presidente da Comissão Organizadora
39º Festival Internacional de Pesca Esportiva-FIPe 2022

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
ANEXO I
MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

A empresa _______________________________________________________________________
com sede à (Rua/Av.) ___________________________________________________ N° _______,
bairro________________________________, na cidade de ________________________________
inscrita no CNPJ:_____________________________, inscrição estadual N°__________________,
representada por seu (cargo/função) __________________________________________________,
o Sr.(a) _________________________________________________________________________,
CREDENCIA o(a) Sr.(a) ___________________________________________________________,
portador da Carteira de Identidade Nº ____________________, CPF Nº _____________________,
para representá-la perante a Comissão de Seleção do 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva
de Cáceres-FIPe no que tange à seleção de pessoa jurídica para autorização de uso de espaço para
exploração comercial Parque de Diversão por Permissão remunerada na área da Praça de Eventos
da SMTC – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cáceres/MT., entre os dias 13 à 17 de
julho de 2022, podendo rubricar e assinar documentos, reconhecendo e aceitando esta empresa
todas as decisões por ele(a) tomadas.
(Local, Data) _____________________________________________________________________

_______________________________________________
Nome por Extenso /Assinatura
Identidade: _____________________________________

Rua Riachuelo, nº 01, Cavalhada I - Cáceres-MT - CEP 78216-005
e-mail: turismoecultura@caceres.mt.gov.br | Telefones: (65) 3222-3455

Página

11

CPF: __________________________________________

ESTADO DE MATO GROSSO
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE DELEÇÃO DE PODERES

A empresa _______________________________________________________________________
com sede à (Rua/Av.) ___________________________________________________ N° _______,
bairro________________________________, na cidade de ________________________________
inscrita no CNPJ:_____________________________, inscrição estadual N°__________________,
representada por seu (cargo/função) __________________________________________________,
o Sr.(a) _________________________________________________________________________,
Declara o/a Sr.(a) _________________________________________________________________,
portador da Carteira de Identidade Nº ____________________, CPF Nº _____________________,
para representá-la perante a Comissão de Seleção do 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva
de Cáceres-FIPe no que tange à seleção de pessoa jurídica para autorização de uso de espaço para
exploração comercial Parque de Diversão por Permissão remunerada na área da Praça de Eventos
da SMTC – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cáceres/MT, Centro, entre os dias 13 à
17 de julho de 2022, podendo rubricar e assinar documentos, reconhecendo e aceitando esta
empresa todas as decisões por ele(a) tomadas.
(Local, Data) _____________________________________________________________________

_______________________________________________
Nome por Extenso /Assinatura
Identidade: _____________________________________
CPF: __________________________________________
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CNPJ da empresa ________________________________

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
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ANEXO III
DECLARAÇÃO

Declaro(amos), com fins de participar do Processo de Seleção de pessoa jurídica para autorização
de uso de espaço público para exploração comercial Parque de Diversão por Permissão remunerada
na área da Praça de Eventos da SMTC – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Cavalhada, no
Município de Cáceres-MT, estar(mos) ciente(s) de todas as cláusulas e aceito(amos) todas as
exigências do Edital Nº 02/2022 da Comissão Organizadora do 39º FIPe/ Comissão de Seleção
me(nos) comprometo(emos) a cumpri-las.
(Local, Data) _____________________________________________________________________

_______________________________________________
Nome por Extenso /Assinatura
Identidade: _____________________________________
CPF: __________________________________________
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CNPJ da empresa ________________________________

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
ANEXO IV
DECLARAÇÃO

A empresa _______________________________________________________________________
com sede à (Rua/Av.) ___________________________________________________ N° _______,
bairro________________________________, na cidade de ________________________________
inscrita no CNPJ:_____________________________, inscrição estadual N°__________________,
representada por seu (cargo/função) __________________________________________________,
o Sr.(a) _________________________________________________________________________,
em cumprimento ao solicitado no Edital de Seleção Nº 02/2022, DECLARA, sob as penas da lei,
que:
- Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 º da
Constituição Federal.
(Local, Data) _____________________________________________________________________

__________________________________________
Assinatura do representante legal sob carimbo
RG: ______________________________________
CPF: _____________________________________
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CNPJ da empresa: __________________________

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
ANEXO V
DECLARAÇÃO – TERMO DE VISTORIA

A empresa _______________________________________________________________________
com sede à (Rua/Av.) ___________________________________________________ N° _______,
bairro________________________________, na cidade de ________________________________
inscrita no CNPJ:_____________________________, inscrição estadual N°__________________,
representada por seu (cargo/função) __________________________________________________,
o Sr.(a) _________________________________________________________________________,
Declaro(amos), que tomamos conhecimento do local onde serão instalados o Parque de Diversão,
para o evento 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres-FIPe ,com ciência de todas
as informações, das condições dos serviços a serem executados, razão pela qual não poderá a
empresa a qual represento, após a apresentação da proposta ou mesmo durante a execução dos
serviços, se vencedora, alegar desconhecimento ou divergências das condições dos mesmos, como
justificativa das condições do Edital de Seleção Nº 02/2022.
(Local, Data) _____________________________________________________________________

_______________________________________________
Nome por Extenso /Assinatura
Identidade: ______________________________________
CPF: ___________________________________________
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CNPJ da empresa _________________________________

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS,
PESSOAL TÉCNICO E INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO
DO OBJETO

Declaro, sob as penas da Lei, que a empresa CNPJ nº;_____________________________________
dispõe dos equipamentos e do pessoal técnico adequados para a execução do objeto da licitação.
Declaro, ainda, que o Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto do presente certame,
será o Sr.(a) ______________________________________________________________________
Inscrito (a) no CREA sob o nº___________________________, pertencente ao quadro permanente
da licitante, conforme comprovam os documentos em anexo.

Local e Data: ___________________, ____ de _________________ de 2022.

______________________________________________
Nome do representante legal da empresa
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______________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
ANEXO VII
– MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA
DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA
PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que a empresa______________________________________,
CNPJ n.º _______._______._______/_______-_____, não está temporariamente suspensa de
participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, não foi declarada inidônea
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Declaro (amos), ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora
declarada será imediatamente comunicada, por escrito, a DLC/SMPG do Município de Cáceres/MT.
Local e Data: ___________________, ______ de _____________________ de 2022.

______________________________________________
Assinatura do representante legal da Proponente
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______________________________________________
Nome do representante legal da Proponente

