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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 

Processo Licitatório nº09/2016 

Modalidade: CONCORRÊNCIA 

Tipo: Maior Oferta 

 

A Comissão Permanente de Licitações do Município de Lacerdópolis-SC, instituída pelo Decreto nº. 01/2016 torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 25/04/2016 CONCORRÊNCIA, Tipo Maior Preço, regida pela Lei 8.666/93, 

consolidada, para concessão de uso de bem público a título remunerado, de 01 (uma) sala de uso comercial, anexa ao Ginásio de 

Esportes, com 37,00 m² (trinta e sete metros quadrados), localizado na Rua 31 de  Março nº 997, centro, no município de 

Lacerdópolis, pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

 

01 - DO ORÇAMENTO 

 

As despesas decorrentes da publicação desta Licitação correrão por conta do Orçamento vigente da Prefeitura Municipal. 

 

02 - DO OBJETO 

 

2.1 - Tem por objeto o presente Edital a concessão de uso de bem público a título remunerado de 01 (uma) sala medindo 37,00m² 

(trinta e sete metros quadrados), anexa ao Ginásio de Esportes municipal, localizado na Rua 31 de Março nº 997, centro, 

Lacerdópolis-SC, destinado a  exploração de serviço de copa (restaurante, bar, lanchonete) para venda de produtos alimentícios e 

bebidas. 

 

2.2 - O valor mínimo mensal da concessão: R$ 100,00 (cem reais). 

 

2.3 - A presente concessão, a titulo remunerado, será pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

 

03 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 - Poderão participar desta Licitação pessoas jurídicas e físicas, inscritas ou não no cadastro de fornecedores do Município. Para 

participarem da presente Concorrência, deverão os proponentes apresentar em envelope lacrado, os documentos relativos à 

Habilitação e Propostas.  

 

3.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado das alterações, devidamente registradas, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício e respectivas alterações 

contratuais. 

 

3.1.2 - HABILITAÇÃO FISCAL 

 

a) Prova da regularidade para a Fazenda Federal (certidão de quitação de tributos e contribuições federais); 

b) Prova de regularidade quanto a dívida ativa da união; 

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 à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

 

3.1.3 -QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA 

 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pela comarca sede do proponente; 

 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da Lei que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 

c) 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, atualizada, 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. 

 

3.2 - Da Participação de Microempresas e empresas de Pequeno Porte  

 

As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, no presente certame, deverão declarar expressamente que preenchem todos os 

requisitos legais, mediante declaração formal, que deverá ser entregue fora de qualquer envelope. 
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04 - PESSOA FÍSICA 

 

4.1 - Caso o interessado em participar da Licitação seja pessoa física, deverá, no envelope destinado à Habilitação apresentar: 

 

a) Requerimento para participar do certame mencionando nome completo e qualificação; 

b) Fotocópia autenticada da cédula de identidade; 

c) Fotocópia autenticada da prova de inscrição no CNPF/MF; 

d) Fotocópia autenticada da Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

 

4.2 - Caso o vencedor da Concorrência seja pessoa física, ser-lhe-á concedido o prazo de 90 (noventa) dias para constituir a pessoa 

jurídica (empresa) e nesse mesmo prazo, apresentar a documentação à Comissão de Licitações do Município. 

 

4.3 - Transcorrido o prazo do item 4.2 sem a apresentação dos documentos à Comissão de Licitações do Município, serão aplicadas 

ao Concessionário as penas relativas a inexecução do contrato (sem a necessidade de notificação judicial ou extrajudicial), e 

imediatamente convocado o segundo colocado no Certame, e assim sucessivamente. 

 

05 - DAS PROPOSTAS 

 

5.1 - A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado, que deverá ser entregue até as 14:00 horas do dia 25/04/2016 na sala de 

licitações da Prefeitura Municipal de Lacerdópolis.  

 

5.2 - A proposta deverá ser apresentada em uma via manuscrita, datilografada ou impressa em papel tipo ofício, sem emendas, 

rasuras, ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada, pelo responsável, constando o nome do participante, razão ou denominação 

social, quando for o caso e ainda: 

 

a) Proposta de preço expresso em moeda corrente nacional, cujo valor deverá conter duas casas após a virgula; 

 

b) Condições de pagamento conforme o item “10“ do presente Edital; 

 

c) Validade da proposta expressa em dias e não inferior a 60 (sessenta) dias. 

 

06 - DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO 

 

6.1 - O julgamento será efetuado à partir das 14:00 horas do  dia 25/04/2016 e será dividido em duas fases distintas, a saber: 

 

* 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. 8.666, 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. 

 

* Proposta - Somente serão abertos os envelopes das propostas das empresas ou pessoas habilitadas, após o prazo recursal ou 

desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos. A Comissão abrirá os envelopes de proposta das proponentes 

habilitadas, procedendo o respectivo julgamento, de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste Edital. Os 

respectivos documentos serão rubricados por todos os membros da Comissão e pelos representantes dos proponentes participantes. 

Caso a Comissão julgue necessário, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião, efetuando o julgamento das propostas, sem 

a presença de todos os representantes dos participantes. O inabilitado receberá de volta seu envelope-proposta intacto, após o prazo 

recursal ou desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos. 

 

6.2 - Não serão consideradas vantagens não previstas neste Edital.  As propostas que não atenderem as condições estabelecidas neste 

Edital serão desclassificadas.  

 

7 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

 

7.1- Desclassificação 

 

Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) Não obedecerem as condições estabelecidas no Edital e cujos valores forem inferiores a oferta mínima estabelecida pela 

Administração, que é de R$ 100,00 (cem reais) mensais pela concessão da sala; 

 

b) Forem manifestamente inexequíveis, de acordo com o estabelecido no parágrafo primeiro do artigo 48, da Lei n. 8.666 de 21 de 

junho de 1993, atualizada. 

 

7.2 - Classificação 
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a) As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela Comissão, levando-se em conta exclusivamente a Maior Oferta; 

 

b) A classificação se fará pela ordem decrescente dos preços ofertados, classificando-se em primeiro lugar o licitante que oferecer a 

Maior Oferta; 

 

c) Em caso de empate ocorrerá, para fins de desempate, sorteio a ser realizado em ato público, com a presença dos proponentes. 

 

A Comissão Permanente de Licitação afixará o julgamento das propostas no Mural localizado no átrio da Prefeitura Municipal, 

situada na Rua 31 de março nº 1050, centro, no município de Lacerdópolis - SC 

 

8 - DOS TIPOS DE COMÉRCIO PERMITIDOS 

 

8.1 - No Uso da sala somente poderão ser praticadas atividades que estejam devidamente autorizadas pelo Município. 

 

8.2 - O Objeto de uso da sala somente poderá ter como finalidade de exploração a venda de alimentos, bebidas e similares, como 

bares e lanchonetes, restaurantes,sendo vedada quaisquer outras atividades adversas às aqui mencionadas. 

 

9 - DAS OBRIGAÇÕES 

 

9.1 - A Cessionária obrigar-se-á: 

 

a) No caso de pessoa física vencer a Concorrência, deverá registrar a pessoa jurídica junto aos órgãos competentes (Municipal, 

Estadual e Federal), num prazo máximo de 90 (noventa) dias da assinatura do contrato; 

 

b)Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que venha causar ao patrimônio da Cedente ou a terceiros, 

quando da execução do contrato; 

 

c) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Cedente; 

 

d) Arcar com as despesas decorrentes da instalação, uso e manutenção do bem imóvel cedido (água, luz, limpeza, reparos etc.), bem 

como, os tributos municipais, estaduais e federais decorrentes da atividade; 

 

e) Conservar o imóvel objeto da presente Concessão, devolvendo-o, ao final do contrato, no estado em que o recebeu, correndo por 

sua conta, se assim não fizer, as despesas de conserto, pintura e suprimentos que se fizerem necessários; 

 

f) Ao final da concessão, ou da negativa ao pedido de prorrogação, terá a Cessionária o prazo de 30 (trinta) dias para desocupar o 

imóvel, podendo esse prazo ser prorrogado a critério da Administração, mediante requerimento formal e fundamentado da 

Cessionária; 

 

g) Fica expressamente proibido o uso de placas ou luminárias fora do local cedido, como também o uso privativo nas áreas comuns; 

 

h) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

quantificação exigidas na Licitação. 

 

9.2 - O Cedente obriga-se: 

 

a) Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela Cessionária; 

 

b) Fiscalizar a execução do contrato que terá origem nesta Licitação, quanto aos prazos, atividades e demais condições previstas 

neste Edital; 

 

c) Fiscalizar e proibir atividades e/ou serviços que estiverem fora das especificações constantes nesta Licitação. 

 

10 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

 

10.1 - O pagamento devido ao Cedente deverá ser efetuado mensalmente a partir da assinatura do contrato, até o 5º dia útil do mês 

subsequente ao mês vencido, através de guia fornecida pelo Município, a ser paga em estabelecimento bancário. 

 

10.2 - O reajuste da Concessão será feito anualmente pelo índice do INPC apurado no período. 

 

11 - PENALIDADES 

 

11.1 - À Cessionária, caso não cumpra com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá ser aplicada as sanções 

previstas no artigo 87 e ss.,da Lei 8.666/93, atualizada. 

 

11.2 - Salvo na hipótese de ocorrência da situação prevista no item 4.3 deste Edital, a inexecução parcial ou total do contrato será 

apurada e julgada por processo administrativo competente, por iniciativa da Administração Municipal. 

 

12 - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 

 

12.1 - A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelo artigo 58 e 77 a 80, da Lei de Licitações. 
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13 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

13.1 - Dos atos da Administração praticados na presente Licitação caberá recurso na forma do artigo 109, da Lei nº 8.666/93 

atualizada. 

 

14 - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

14.1 - A participação nesta Licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas aqui constantes. 

 

14.2 - É vedada a participação de funcionários públicos municipais na presente Licitação, na condição de proponentes como pessoa 

física ou, como sócios, no caso de pessoas jurídicas. 

 

14.3 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender a qualquer das disposições do presente Edital. 

 

14.4 - Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a presente Licitação serão prestados pelos membros da 

Comissão Permanente de Licitação, no endereço para entrega das propostas ou pelo telefone (49) 3552.0188. 

 

14.5 - Esta Licitação poderá se revogada, no interesse da Administração Pública decorrente do fato superveniente devidamente 

comprovado pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocações de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

14.6 - As propostas deverão ser classificadas em ordem decrescente, a partir da Melhor Oferta, à qual se atribuirá o primeiro lugar. 

 

14.7 - Será julgado vencedor o licitante que ofertar o Maior Valor mensal pela concessão da sala. 

 

14.8 - Não serão admitidas a esta Licitação empresas suspensas ou impedidas de licitar, em consórcio, e as que estiverem em regime 

de falência e concordata. 

 

14.9 - Os proponentes podem ser representados neste procedimento licitatório por procurador legalmente habilitado, desde que 

apresente o instrumento procuratório, com firma reconhecida, até o início da sessão de abertura dos envelopes. 

 

14.10 - Onde este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada. 

 

14.11 - 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. 

 

14.12 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documento relativo ao presente Edital. 

 

14.13 - Os móveis e utensílios adquiridos pela Cessionária lhes serão reversíveis por ocasião do término do contrato, respeitado o 

prazo previsto na letra “f” do item 9.1 deste Edital para sua retirada; e também, por ocasião do término do contrato não cabe à 

Cessionária qualquer espécie de indenização, inclusive fundo de comércio. 

 

14.14 - É vedada a transferência, total ou parcial, para terceiros, do objeto que for adjudicado em consequência desta Licitação. 

 

14.15 - Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal para dirimir dúvidas resultantes deste Edital. 

 

14.16 - O inteiro teor deste Edital e respectiva minuta do contrato, encontra-se à disposição do(s) interessado(s) na sede da Prefeitura 

Municipal de Lacerdópolis, no setor de Licitações, diariamente de segunda a sexta feira no horário de expediente das 08:00 às 11:30 

horas e das 13:30 às 17:30 horas.  

 

Lacerdópolis, em 22 de março de 2016 

 

 
 

 

 

 


