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PROCESSO Nº 31/2020 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 03/2020 
 
O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO 
AMBIENTE, pela sua Comissão Permanente de Licitações, torna público que fará realizar às 09:00 
horas do dia 20 de maio de 2020, licitação na modalidade Concorrência Pública, do tipo Maior 
Oferta Global, regida pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, pela Lei Complementar 
123/06 e Alterações Posteriores, pela Lei Municipal 4.371/2020 e por este Edital, à Rua Benjamin 
Constant nº 13, Centro, nesta cidade, destinada à Concessão Onerosa de Bem Público, relativo ao 
imóvel localizado no Calçadão da Praça João Costa, Centro, nesta cidade de Lages/SC. 
 
1. DO OBJETO: 
1.1 Concessão Onerosa de Bem Público, relativo ao imóvel localizado no Calçadão da Praça João 
Costa, Centro, nesta cidade de Lages/SC, em conformidade com o disposto no Anexo II – Termo de 
Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital. 
 
2. DA RETIRADA DO EDITAL: 
2.1 Far-se-á de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 18:00 horas, no Setor de Licitações e Contratos, à Rua 
Benjamin Constant nº 13, Lages, SC, ao custo de R$ 20,00 (vinte reais), mediante a entrega de 
comprovante de depósito em conta, efetuado na CEF, Agência 0420, Conta nº 4-6, Operação nº 006, 
em nome da Prefeitura, ou pelo site www.lages.sc.gov.br sem ônus. 
 
3. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S): 
3.1 Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos termos do Edital 
deverão ser formalizados, obrigatoriamente, por escrito e endereçados à Secretaria de Administração 
aos cuidados do Pregoeiro, devidamente protocolizados no setor competente, podendo, para efeito de 
agilização, ser transmitidos via e-mail licita3@lages.sc.gov.br, em até no máximo 05 (cinco) dias 
úteis antes da abertura do certame, com a remessa do original via registro postal; 
3.2 Outras informações pelo telefone: (49) 3019-7405. 
 
4. DO(S) PRAZO(S)  
4.1 De Início, a contar da data da assinatura do Termo de Concessão decorrente; 
4.2 Do Termo de Concessão, a sua vigência será pelo período de 10 (dez) anos, a contar da data da 
sua assinatura, sem possibilidade de prorrogação, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei Municipal 
4.371/2020. 
 
5. DA CONTRAPRESTAÇÃO: 
5.1 Para fins de referência, o valor mínimo a ser cobrado como contraprestação mensal é de R$ 
2.378,50 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos); 
5.2 Os pagamentos deverão ser efetuados mensalmente pela Concessionária, até o 5º dia útil de cada 
mês, sendo o primeiro com vencimento em 05 (cinco) dias úteis após a data do Termo de Concessão 
de Uso, mediante o recolhimento através de Documento de Arrecadação Municipal – DARM, sendo 
que o atraso no pagamento da prestação mensal acarretará juros e multa. 
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6. DO REAJUSTE: 
6.1 O valor da contraprestação mensal terá reajuste após decorridos 12 (doze) meses da celebração 
do Termo de Concessão de Uso, tendo como base a variação acumulada do IGP-M/FGV, apurada no 
período anterior ao do reajuste. 
 
7. DA VALIDADE DA PROPOSTA: 
7.1 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data 
definida para abertura do certame. 
 
8. DA PARTICIPAÇÃO: 
8.1 Poderão participar da presente licitação Empresas, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
legalmente constituídas no ramo de atividade do objeto, que satisfaçam as condições do presente 
Edital; 
8.2 Não poderão participar, Empresas que estejam sob processo de falência ou concordata ou em 
regime de recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensas, 
impedidas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública Direta e Indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados e dos 
Municípios, desde que o ato tenha sido publicado em imprensa oficial, pelo órgão autor da sanção ou 
Responsável; 
8.3 Não poderão participar, direta ou indiretamente nesta licitação, servidor ou dirigente da 
Prefeitura do Município de Lages, seja da administração direta ou indireta, bem como os demais 
impedimentos constantes do art.9º, da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
8.4 A participação na presente Licitação, enseja na aceitação plena das condições prescritas neste 
Edital e em seus anexos; 
8.5 A admissão à participação de consórcio obedecerá aos subitens a seguir: 
8.5.1 As empresas consorciadas deverão apresentar instrumento público ou particular de 
compromisso de constituição do consórcio, com a indicação do nome do consórcio e da empresa 
líder que será a responsável principal perante a Administração, pelos atos praticados pelo consórcio, 
sem prejuízo da responsabilidade solidária das empresas consorciadas. A empresa líder terá poderes 
para requerer, transferir, receber, dar quitação e representar o consórcio em todas as fases do presente 
procedimento licitatório, podendo, inclusive, interpor e desistir de recurso, firmar contrato e praticar 
todos os atos necessários para a perfeita execução do objeto licitado. Em se tratando de consórcio 
com a participação de empresa estrangeira a liderança caberá obrigatoriamente à empresa brasileira; 
8.5.2 Indicação dos compromissos e obrigações, bem como o percentual de participação de cada 
empresa no consórcio; 
8.5.3 Declaração de que o consórcio não terá sua constituição ou forma modificada sem a prévia 
aprovação da Administração; 
8.5.4 O consórcio deverá apresentar em conjunto, a documentação individualizada de cada empresa, 
relativa à habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira e de regularidade fiscal/trabalhista; 
8.5.5 Uma empresa não poderá participar da licitação isoladamente e em consórcio simultaneamente, 
nem em mais de um consórcio; 
8.5.6 Se vencedor, o consórcio fica obrigado a promover, antes da celebração do Termo de 
Concessão, a sua constituição e registro formal e em consequência a emissão de seu respectivo 
CNPJ. 
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9. DO CREDENCIAMENTO: 
9.1 Fica a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão; 
9.2 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentando, cópias do Ato 
Constitutivo/Contrato Social e da cédula de identidade, ou de outro documento reconhecido 
legalmente, que o identifique; 
9.3 O Licitante se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente credenciado, 
através de declaração ou instrumento procuratório, com firma reconhecida em cartório, 
acompanhado de cópias da cédula de identidade do Outorgado e do Ato Constitutivo do Outorgante, 
conferindo poderes para a prática de todos os atos inerentes ao certame, inclusive o direito do 
exercício de favorecimento instituído pela LC 123/2006, às ME e EPP; 
9.4 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante; 
9.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado na sessão de abertura, não 
enseja a INABILITAÇÃO, nem a DESCLASSIFICAÇÃO do Licitante. 
 
NOTA: Os documentos para credenciamento poderão, preferentemente, ser portados em mão ou 
inseridos no envelope com a Documentação de Habilitação.  
 
10. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
Deverão ser entregues 02 (dois) envelopes separados, indevassáveis, lacrados em seus fechos, cada 
um deles com identificação clara do proponente referente a licitação, como segue: 

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA 

 
11. DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 
11.1 Os envelopes: n° 01 – Documentação de Habilitação e n° 02 – Proposta deverão ser entregues 
no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura, à Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC, 
até às 09:00 horas do dia 20 de maio de 2020; 
11.2 Poderão também, sê-los remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados 
por intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, em até 24 horas antes da abertura do 
certame, hipóteses em que o Município não se responsabilizará por extravio ou atraso; 
11.3 Podem ainda, ser entregues pessoalmente no Setor de Licitações e Contratos, até a hora e dia 
marcado para abertura dos envelopes, não sendo admitida qualquer tolerância após o horário 
estabelecido para o início do certame. 
 
12. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 01 

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Empresa: 
Referente ao Edital de Concorrência Pública n° 03/2020. 
Abertura às 09:00 horas do dia 20 de maio de 2020 
Documentação de Habilitação 

 
13. DA HABILITAÇÃO 
Para a fase de habilitação, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
13.1 DA REGULARIDADE JURÍDICA: 
13.1.1 Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última Alteração Consolidada 
e das alterações subsequentes, registrados na Junta Comercial do Estado; em se tratando de Firma 
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Individual o Registro Comercial e no caso de Sociedade por Ações o Ato Constitutivo/Estatuto 
acompanhado da Ata da Assembleia que elegeu a diretoria em exercício; 
13.1.2 Comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, através da Certidão 
Simplificada com emissão não superior a 90 (noventa) dias, contados da data da abertura da licitação 
expedida pela Junta Comercial do Estado, para fins de aplicação dos procedimentos definidos na LC 
nº 123/06 e Alterações Posteriores. 
 
13.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
13.2.1 Cópia do CNPJ; 
13.2.2 Prova de inscrição no Cadastro Municipal ou Estadual de Contribuintes, se houver; 
13.2.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa; 
13.2.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
13.2.5 Prova de Regularidade (Certidão Conjunta) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União; 
13.2.6 Prova de Regularidade com FGTS; 
13.2.7 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 5.452/43; 
 
13.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
13.3.1 Comprovar, através de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado, a prestação de serviço que contemple o objeto do presente edital;  
 
13.4 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
13.4.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, comprovando o registro na junta comercial, regulamentada pelas 
normas do Conselho Federal de Contabilidade,  às empresas constituídas no exercício, inclusive das 
que optaram pelo Simples, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data 
estabelecida para apresentação dos Documentos nesta licitação, acostado das demonstrações: 
(I) demonstração do resultado do exercício; 
(II) demonstração das mutações do patrimônio líquido; 
(III) demonstração dos fluxos de caixa; 
(IV) notas explicativas; 
13.4.2. Para as empresas que aufiram, em cada ano-calendário, receita bruta que não ultrapasse o 
valor máximo constante no inciso II do art. 3º da Lei Complementar n.° 123/2006, independente do 
enquadramento, além do balanço patrimonial, deverão apresentar somente as demonstrações de 
resultado de exercício (I) e as notas explicativas (V), nos termos das normas do Conselho Federal de 
Contabilidade (ITG 1000); 
13.4.3. A demonstração constante no item (II) poderá ser substituída pela Demonstração de Lucros 
ou Prejuízos Acumulados, no caso em que a empresa licitante esteja regulada pela NBC TG 1000; 
13.4.4. As demonstrações de cada exercício deverão ser apresentadas em conformidade com 
exigências previstas no art. 176, §6º, da Lei n.º 6.404/76; 
13.4.5 Certidão Negativa de pedido de concordata e falência ou de recuperação judicial ou 
extrajudicial, expedida á menos de 90 (noventa) dias, acompanhada da certidão de registro no 
sistema Eproc, se exigida. 
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13.5 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
13.5.1 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não possui em 
seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
ou em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 
13.5.2 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não pesa contra 
si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com 
outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em 
atendimento ao artigo 97 da referida Lei; 
13.5.3 Declaração de que não tem conhecimento, no momento, da participação de servidor ou 
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, consoante dispõe o elencado 
no inciso III do art. 9º da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares e, que está ciente da 
obrigatoriedade de denunciar qualquer irregularidade que porventura venha acontecer. 
 
 Em se tratando de consórcio: 
- Comprovante de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos 
consorciados, acompanhado da cópia do contrato social e da inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica de cada consorciado, devidamente registrado em Cartório de Títulos e Documentos; 
- O cumprimento das exigências relacionadas nos subitens 13.1.1, 13.1.2, 13.2.1 a 13.2.7, 13.4.1 a 
13.4.5 deverão ser atendidos por cada uma das empresas consorciadas; 
- Para o cumprimento das exigências relacionadas no subitem 13.3.1 – Da Qualificação Técnica, 
admitir-se-á a comprovação da execução dos serviços por uma ou pelas consorciadas; 
- Declaração expressa dos consorciados de que, por ocasião da eventual assinatura do Termo de 
Concessão, providenciarão o arquivamento do instrumento de constituição do consórcio, a 
respectiva publicação da certidão de arquivamento e atenderão ao disposto no art. 33 da Lei nº 
8.666/93 e Diplomas Complementares, bem como o registro no CNPJ. 
 
NOTAS: 
- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 90 (noventa) dias, 
contados da data da sua emissão; 
- Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope nº 01; preferentemente 
dispostos ordenadamente, numerados seqüencialmente (exemplo: 1/5; 2/5...5/5), encadernados e 
rubricados pelo Licitante; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão 
estar em nome desta; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for filial, todos os documentos deverão 
estar em nome desta; 
- Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, 
matriz e filiais, serão aceitos pela Comissão para efeito de julgamento, independentemente da 
inscrição do CNPJ do Proponente; 
- Caso os documentos solicitados no subitem 13.1.1 sejam apresentados no ato do credenciamento 
do Representante do Licitante, fica facultada a apresentação destes no envelope nº 01. 
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14. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 02 
Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Empresa: 
Referente ao Edital de Concorrência Pública n° 03/2020. 
Abertura às 09:00 horas do dia 20 de maio de 2020 
Proposta  

 
15. DA PROPOSTA: 
15.1 Ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa, apresentada em uma via, 
constando o nome, o endereço completo e a Razão Social; 
15.2 Ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem entrelinhas; 
15.3 Conter a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo-se constar a 
qualificação do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou Procurador); 
15.4 Estar com todas as suas vias rubricadas e a última assinada em seu desfecho, pelo signatário da 
autora; 
15.5 Ter validade de no mínimo 90 (noventa) dias; 
15.5.1 Na hipótese de o prazo de validade estar omitido na proposta, esta será considerada válida por 
90 (noventa) dias, contados da data da abertura do certame; 
15.6 Valor da contraprestação que será oferecido expresso em moeda corrente nacional (em 
algarismos e por extenso), cujo valor mínimo mensal fixado é de R$ 2.378,50 (dois mil, 
trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos);  
15.6.1 Havendo divergência entre os valores em algarismos e por extenso prevalecerá o valor por 
extenso; 
15.7 Estar acompanhada: 
15.7.1 Da Declaração que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos 
preços dos serviços licitados; 
15.7.2 Da Declaração que aceitam as condições impostas por este edital e que submetem-se aos 
dispostos pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
15.7.3 Da Declaração de que se enquadra, ou não, na condição de ME ou EPP, nos termos do art. 3º 
da LC 123/2006 e que não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º do artigo em comento, para 
fins do exercício do direito de favorecimento. 
 
16. DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
16.1 Preliminarmente, a Comissão procederá a abertura do(s) envelope(s), conferindo todos os 
documentos pertinentes a Regularidade Jurídica e Fiscal e Trabalhista, a Qualificação Técnica e 
Econômico-Financeira, singularmente, rubricando-os e encaminhando-os aos Licitantes credenciados 
para examiná-los e rubricá-los; 
16.2 A bem dos serviços, a Comissão, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de suspender a 
licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as 
diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado, à 
conclusão dos serviços da etapa que estiver em julgamento; 
16.3 Encerrada a fase de habilitação preliminar, pelo julgamento definitivo ou pela renúncia dos 
Licitantes credenciados do direito de recorrer, a Comissão devolverá os envelopes com as propostas, 
devidamente fechados, aos Licitantes julgados inabilitados; 
16.4 Concluído o processo de habilitação a Comissão providenciará a abertura do(s) envelope(s) com 
a(s) proposta(s), submetendo-a(s) a apreciação e à rubrica pelos Membros da Comissão e pelo(s) 
Representante(s) Credenciado(s), presente(s). 
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17. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 
17.1 Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer(em) todo(s) o(s) documento(s) 
exigido(s) ou se estiver(em) ilegalmente formalizado(s), exceção feita à(s) certidão(ões) pertinente(s) 
a regularidade fiscal e trabalhista da(s) ME ou EPP; 
17.2 A ME ou EPP que apresentar certidão de regularidade fiscal e trabalhista revelando qualquer 
restrição, fica-lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a 
critério da Administração, a contar da data da notificação declarando-a vencedora, para sanar a(s) 
falha(s) apontada(s); 
17.3 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado à Comissão, convocar 
a(s) ME ou EPP remanescente(s) mais bem classificada(s), se houver, observando-se a ordem e o 
limite de classificação; 
17.4 No julgamento da habilitação, a comissão poderá sanar erro(s) ou falha(s) que não altere(m) a 
substância do(s) documento(s) habilitatório(s) e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação; 
17.5 Na hipótese de documento emitido via internet estar com a validade expirada ou, de xerox 
apresentada sem autenticação, fica facultado à Comissão, consultar sua regularidade via -site, bem 
como, proceder a autenticação mediante apresentação da via original, durante a sessão; 
17.6 Se, todos os Licitantes forem inabilitados, fica facultado à Comissão a aplicação das disposições 
do Art. 48 da Lei de Licitações. 
 
18. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
18.1 A adjudicação se dará observando-se as condições do Edital em voga e os critérios abaixo 
relacionados: 
18.2 Considerar-se-á vencedor o Licitante que apresentar a proposta mais vantajosa, de acordo com 
as especificações do edital e, ofertar a Maior Oferta Global, considerando-se, concomitantemente, 
para esse efeito, os quantitativos e os respectivos preços unitários de cada item constante da planilha 
orçamentária, decorrente do projeto, acostada ao ato convocatório;  
18.3 O(s) erro(s) de soma ou de multiplicação, em conseqüência o valor total proposto, 
eventualmente configurado(s) na(s) proposta(s) de preço(s) do(s) Licitante(s), será(ao) devidamente 
corrigido(s), não se constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificação da proposta; 
18.4 A(s) proposta(s) com preço(s) unitário(s) e/ou global(is), cotado(s) acima dos preço(s) 
máximo(s) estimado(s), será(ão) desclassificada(s);  
18.5 A(s) Proposta(s), depois de aberta(s), são IRRENUNCIÁVEL(IS) e os preços depois de 
negociados, IRRETRATAVEL(IS); 
18.6 Concluída a conferência da(s) proposta(s) de preço(s), selecionar-se-á a(s) aceita(s), para efeito 
de classificação, dispondo-a(s) pela ordem crescente de valor(es) cotado(s); 
18.7 Se, a proposta com a maior oferta pertencer a ME ou EPP, será, sem meras formalidades, 
adjudicado a seu favor, o objeto licitado; 
18.8 Caso a proposta melhor classificada, ou a maior oferta cotada, não seja ME ou EPP, e havendo 
proposta apresentada por ME ou EPP com valor igual ou inferior a 10% da maior oferta, 
caracterizadas pelo empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 
18.8.1 Preliminarmente, selecionar-se-á a(s) proposta(s) aceita(s) da(s) ME ou EPP, dispondo-a(s) 
pela ordem crescente de classificação, para efeito do exercício do direito de preferência, previsto no 
Inciso I do artigo 45 da LC 123/2006; 



MUNICÍPIO DE LAGES 
  ESTADO DE SANTA CATARINA 

                                              SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
                                                    SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

8 
 

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 
Rua Benjamin Constant,13|Fone(0xx49)3019-7405|CEP88501.900|CNPJ-82.777.301/0001-90 

www.lages.sc.gov.br|licita3@lages.sc.gov.br 

18.8.2 Para efeito do desempate de valores cotados com equivalência, se houver, utilizar-se-á o 
critério de sorteio, para identificação do melhor preço cotado e a colocação da ME ou EPP na escala 
de classificação para exercer o direito de preferência, nos termos dispostos no § 2º, IV do artigo 45 
da Lei 8.666/93 e Inciso III do artigo 45 da LC 123/2006, respectivamente; 
18.8.3 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência, e esta 
deliberar pela apresentação de nova proposta com oferta superior a maior cotada até então, ser-lhes-á 
adjudicado o objeto licitado, ficando em consequência, encerrada a fase de competição; 
18.8.4 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência, e esta 
deliberar pela não apresentação de nova proposta, convocar-se-á a 2ª ME ou EPP classificada, e 
assim sucessivamente, até a que satisfaça os requisitos requeridos; 
18.8.5 Se nenhuma ME ou EPP exercer o direito de preferência e a(s) que exercer(em), não 
atender(em) as exigências editalícias, a empresa que apresentou a melhor proposta, independente de 
se enquadrar ou não como ME ou EPP, será julgada a vencedora da licitação; 
18.9 Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, fica facultada à Comissão a aplicação 
das disposições do Art. 48 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
18.10 Na inviabilidade de se abrir o(s) envelope(s) com a(s) proposta(s) de preços na sessão de 
abertura do procedimento licitatório, fica facultado à Comissão, estabelecer os critérios e a data para 
aplicação dos benefícios conferidos pela LC 123/2006. 
 
19. DO DIREITO AO RECURSO: 
19.1 Dos atos da Comissão Permanente de Licitações, decorrentes da aplicação da Lei 8.666/93 e 
Diplomas Complementares neste procedimento licitatório, caberá: 
19.1.1 Recurso no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos 
casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) rescisão do contrato, a que se refere o Inciso I do Art. 79 da Lei de Licitações; 
e) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 
19.1.2 Representação, no prazo de cinco dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto 
da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 
19.2 O recurso deverá ser encaminhado à Comissão Permanente de Licitações, inexoravelmente 
através do Setor de Protocolo do Município de Lages, acompanhado de xérox do ato constitutivo do 
outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do outorgado, o qual será 
comunicado aos demais Licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de cinco dias úteis; 
19.3 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de cinco dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo 
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de cinco 
dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade; 
19.4 Nos termos do inciso II do Art. 109 da referida Lei, ao(s) Licitante(s) é assegurado o direito de 
requerer revisão dos atos administrativos; 
19.5 O recurso administrativo encaminhado via e-mail, somente será analisado e atendido, 
posteriormente a recepção da via original acompanhada do documento comprovando a outorga de 
poderes conferidos ao signatário e da xerox do documento de identidade do outorgado; 
19.6 A Impugnação ao ato convocatório, deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de 
Administração, aos cuidados do Presidente da Comissão de Licitações, obrigatoriamente via Setor de 
Protocolo, acompanhada de xerox do ato constitutivo do outorgante, do instrumento de procuração e 
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do documento de identificação do outorgado, nos termos do artigo 41 e parágrafos da Lei 8.666/93 e 
diplomas complementares; 
19.7 O(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) precluso(s) e intempestivo(s) não será(ão) conhecido(s); 
 
20. DAS OBRIGAÇÕES DA(S) CONCESSIONÁRIA(S): 
20.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital, de seus Anexos e do Termo de Concessão; 
20.2 Assinar e devolver o Termo de Concessão em prazo não superior a 15 (quinze) dias a contar da 
data do seu recebimento. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato 
dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o 
às penalidades legalmente estabelecidas; 
20.3 Usar o espaço objeto da Concessão de uso, para exploração da atividade comercial de cafeteria 
e revistaria na forma ajustada e de acordo com as especificações do Edital de Licitação, respeitando, 
ainda, a legislação pertinente, bem como se sujeitando às orientações e determinações da gestão e da 
fiscalização do Termo de Concessão de Uso e às normas e regulamentos administrativos; 
20.4 Arcar com despesas de energia elétrica, água e esgoto, quantificado nos medidores instalados 
junto ao espaço ocupado, bem como de impostos e encargos legais; 
20.5 Manter, durante toda a execução do Termo de Concessão de Uso, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
20.6 Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 
comerciais decorrentes da presente Concessão de uso, não se estabelecendo qualquer relação entre os 
terceiros contratados pela CONCESSIONÁRIA e o CONCEDENTE desse ajuste; 
20.7 Apresentar, durante a execução do Termo de Concessão de Uso, se solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente 
Termo de Concessão de Uso, em especial, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais; 
20.8 Submeter, ao CONCEDENTE, quaisquer cartazes e outros materiais gráficos que pretende 
afixar no local, para aprovação; 
20.9 Cumprir as normas relativas a posturas, saúde, meio ambiente, segurança, metrologia, 
edificações, bem como quaisquer outras que tenham conexão com a atividade desenvolvida; 
20.10 Cumprir as determinações constantes deste Termo de Referência, de modo que não haja 
reclamações dos usuários; 
20.11 Oferecer aos seus empregados uniforme e equipamentos adequados, principalmente no que 
respeita à higiene e à segurança, para o desempenho das tarefas e asseio, de acordo com a natureza 
do trabalho e respeitada a legislação vigente. 
20.12 Manter o espaço objeto da presente Concessão de uso, em perfeito estado de conservação e 
funcionamento; 
20.13 Prover o local de mesas e cadeiras novas ou em excelente estado de conservação e em 
quantidade suficiente para o atendimento do público. Todas as mesas e cadeiras deverão ter o mesmo 
padrão (cor, tamanho e modelo). 
20.14 Responsabilizar-se fiel e diligentemente pela ordem, vigilância, conservação e limpeza dos 
objetos e da área de Concessão; 
20.15 Permitir a fiscalização pelo CONCEDENTE; 
20.16 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avençados; 
20.17 Responsabilizar-se pela segurança de suas mercadorias, equipamentos e mobiliário; 
20.18 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho de que venham a ser vítimas seus 
empregados, quando em serviço, nas dependências do imóvel do CONCEDENTE, devendo obedecer 
às normas internas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, 
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bemcomoquaisqueroutrasquedisciplinemasatividadesinternas,inclusive,quantoao fornecimento, a 
seus empregados, dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários; 
20.19 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Termo de Concessão de Uso, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONCEDENTE; 
20.20 Quando revogado o Termo de Concessão de Uso, a CONCESSIONÁRIA deverá restituir o 
espaço, incluindo os mobiliários a ela disponibilizados, em perfeito estado de conservação e uso, 
ressalvado o desgaste natural, responsabilizando-se pelo reparo, conserto ou substituição de 
quaisquer bens que se mostrem avariados, danificados ou, de qualquer forma, impróprios ao uso 
normal que deles se espera. 
 
21. DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE: 
21.1 Emitir o Termo de Concessão em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da 
Homologação;  
21.2 Encaminhar o Termo de Concessão ao adjudicatário, em prazo não superior a 30 (trinta) dias 
contados da data da sua emissão; 
21.3 Realizar a gestão do Termo de Concessão através do servidor Juarez Brás de Oliveira – e-mail 
juarez.semmasp@lages.sc.gov.br, tendo como substituta a servidora Fernanda Cristina Torres – e-
mail fisco.semmasp@lages.sc.gov.br e a fiscalização do Termo de Concessão através da servidora 
Fernanda Cristina Torres – e-mail fisco.semmasp@lages.sc.gov.br  
 
22. DO DIREITO DE RESERVA: 
22.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse 
público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos moldes do 
art. 59 da Lei de Licitações. 
 
23. DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 
23.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme Art. 77 da Lei n.º 8.666/93; 
23.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as 
penalidades previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor de 
10% (dez por cento) do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 
23.3 A empresa vencedora que recusar-se a assinar o Termo de Concessão ou não devolvê-lo 
devidamente assinado, ficará suspensa de participar de qualquer processo licitatório realizado pela 
Prefeitura do Município de Lages, pelo período de 02 (dois) anos da data da notificação, sem 
prejuízo das penalidades previstas em lei; 
23.4 Poderão ser aplicadas notificações e/ou multas contratuais à Concessionária por irregularidades 
cometidas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 
23.5 Compreende-se por notificação a formalização em documento apropriado da ocorrência de 
irregularidade ou grupo de irregularidades sobre as quais a Empresa deve tomar imediatas 
providências, com a finalidade de corrigir as falhas apontadas; 
23.6 Compreende-se por multa contratual o desconto de valores monetários contra a Empresa 
Concessionária, em face de irregularidades apontadas; 
23.7 O uso de notificações sobre irregularidades constatadas não exclui a possibilidade de aplicação 
de multa sobre as mesmas; 
23.8 As multas serão independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra; 
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23.9 Quando o prejuízo causado pela Concessionária exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a 
Administração exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da 
indenização, nos termos do parágrafo único do Art. 416 do Código Civil; 
23.10 A personalidade jurídica da Concessionária poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei 
n° 12.846/2014, ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das 
sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, 
observados o contraditório e a ampla defesa; 
23.11 As penalidades e as multas aplicáveis são aquelas previstas na Lei 8.666/93 e na Lei Municipal 
4.371/2020. 
 
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
24.1 No interesse do Município de Lages, sem que caiba à(s) Participante(s) qualquer reclamação ou 
indenização, poderá(ão) ser: 
a) Adiada a abertura da licitação; 
b) Alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e 
Diplomas Complementares; 
24.2As sessões são filmadas e transmitidas ao vivo, via site oficial do Município; 
 
25. DA PUBLICIDADE: 
25.1 ATA(S) / ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO  

 Site Oficial da Prefeitura: www.lages.sc.gov.br, no campo apropriado configurado na página 
da disponibilização dos editais; 

 Fly-Transparência; 
25.2 DO TERMO DE CONCESSÃO 

 O termo de contrato no Fly-Transparência com automaticidade a formalização, via site 
Oficial da Prefeitura: www.lages.sc.gov.br; 

 O espelho, na Imprensa Oficial do Município – DOM e/ou imprensa oficial do(s) ente(s) 
detentor(es) do(s) recurso(s) financeiro(s); 

 
26. DO FORO: 
Fica eleito o foro da Comarca de Lages - Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que 
porventura decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante. 

 
 

Lages, 15 de abril de 2020. 
 

Vanessa de Oliveira Freitas 
Suplente do Presidente da Comissão de Licitação 

 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário de Administração e Fazenda 

 
 

Fernando Amaral 
Secretário de Serviços Públicos e Meio Ambiente 
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ANEXO I – MINUTA DO TERMO DE CONCESSÃO

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE LAGES / 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO 
AMBIENTE, inscrito no CNPJ sob n.º 
82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin 
Constant nº 13, Centro, Lages, SC.  
 
CONCESSIONÁRIA: ......................., inscrita no 
CNPJ sob nº ............., estabelecida na Rua ................, 
Bairro ............., em .......................... 

 
O Município de Lages / SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE, neste ato 
representado pelo Prefeito, Sr. xxxx, portador do CPF nº .................................., doravante denominado 
CONCEDENTE e a Empresa ...................., neste ato representada pelo Sr. .................................., 
portador do CPF nº ...............................de ora em diante denominada CONCESSIONÁRIA, resolvem 
celebrar este Termo de Concessão, em decorrência do Processo Licitatório nº 31/2020, correlato à 
Concorrência Pública nº 03/2020, aberta em .................. e homologada em ..............., consoante as 
cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Concessão Onerosa de Bem Público, relativo ao imóvel localizado no Calçadão da Praça João 
Costa, Centro, nesta cidade de Lages/SC. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S) 
2.1 De Início, a contar da data da assinatura do Termo de Concessão decorrente; 
2.2 Do Termo de Concessão, a sua vigência será pelo período de 10 (dez) anos, a contar da data da 
sua assinatura, sem possibilidade de prorrogação, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei Municipal 
4.371/2020. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRAPRESTAÇÃO: 
3.1 Para fins de referência, o valor mínimo a ser cobrado como contraprestação mensal é de R$ 
2.378,50 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos); 
3.2 Os pagamentos deverão ser efetuados mensalmente pela Concessionária, até o 5º dia útil de cada 
mês, sendo o primeiro com vencimento em 05 (cinco) dias úteis após a data do Termo de Concessão 
de Uso, mediante o recolhimento através de Documento de Arrecadação Municipal – DARM, sendo 
que o atraso no pagamento da prestação mensal acarretará juros e multa. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE: 
O valor da contraprestação mensal terá reajuste após decorridos 12 (doze) meses da celebração do 
Termo de Concessão de Uso, tendo como base a variação acumulada do IGP-M/FGV, apurada no 
período anterior ao do reajuste 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S) CONCESSIONÁRIA(S): 
5.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital, de seus Anexos e do Termo de Concessão; 
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5.2 Assinar e devolver o Termo de Concessão em prazo não superior a 15 (quinze) dias a contar da 
data do seu recebimento. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o Termo de 
Concessão dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas; 
5.3 Usar o espaço objeto da Concessão de uso, para exploração da atividade comercial de cafeteria e 
revistaria na forma ajustada e de acordo com as especificações do Edital de Licitação, respeitando, 
ainda, a legislação pertinente, bem como se sujeitando às orientações e determinações da gestão e da 
fiscalização do Termo de Concessão de Uso e às normas e regulamentos administrativos; 
5.4 Arcar com despesas de energia elétrica, água e esgoto, quantificado nos medidores instalados junto 
ao espaço ocupado, bem como de impostos e encargos legais; 
5.5 Manter, durante toda a execução do Termo de Concessão de Uso, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
5.6 Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais 
decorrentes da presente Concessão de uso, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros 
contratados pela CONCESSIONÁRIA e o CONCEDENTE desse ajuste; 
5.7 Apresentar, durante a execução do Termo de Concessão de Uso, se solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente Termo 
de Concessão de Uso, em especial,encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais; 
5.8 Submeter, ao CONCEDENTE, quaisquer cartazes e outros materiais gráficos que pretende afixar 
no local, para aprovação; 
5.9 Cumprir as normas relativas a posturas, saúde, meio ambiente, segurança, metrologia, edificações, 
bem como quaisquer outras que tenham conexão com a atividade desenvolvida; 
5.10 Cumprir as determinações constantes deste Termo de Referência, de modo que não haja 
reclamações dos usuários; 
5.11 Oferecer aos seus empregados uniforme e equipamentos adequados, principalmente no que 
respeita à higiene e à segurança, para o desempenho das tarefas e asseio, de acordo com a natureza do 
trabalho e respeitada a legislação vigente. 
5.12 Manter o espaço objeto da presente Concessão de uso, em perfeito estado de conservação e 
funcionamento; 
5.13 Prover o local de mesas e cadeiras novas ou em excelente estado de conservação e em quantidade 
suficiente para o atendimento do público. Todas as mesas e cadeiras deverão ter o mesmo padrão (cor, 
tamanho e modelo). 
5.14 Responsabilizar-se fiel e diligentemente pela ordem, vigilância, conservação e limpeza dos 
objetos e da área de Concessão; 
5.15 Permitir a fiscalização pelo CONCEDENTE; 
5.16 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avençados; 
5.17 Responsabilizar-se pela segurança de suas mercadorias, equipamentos e mobiliário; 
5.18 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho de que venham a ser vítimas seus 
empregados, quando em serviço, nas dependências do imóvel do CONCEDENTE, devendo obedecer 
às normas internas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, 
bemcomoquaisqueroutrasquedisciplinemasatividadesinternas,inclusive,quantoao fornecimento, a seus 
empregados, dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários; 
5.19 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do Termo de Concessão de Uso, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONCEDENTE; 
5.20 Quando revogado o Termo de Concessão de Uso, a CONCESSIONÁRIA deverá restituir o 
espaço, incluindo os mobiliários a ela disponibilizados, em perfeito estado de conservação e uso, 
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ressalvado o desgaste natural, responsabilizando-se pelo reparo, conserto ou substituição de quaisquer 
bens que se mostrem avariados, danificados ou, de qualquer forma, impróprios ao uso normal que 
deles se espera. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE 
6.1 Emitir o Termo de Concessão em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da 
Homologação;  
6.2 Encaminhar o Termo de Termo de Concessão ao adjudicatário, em prazo não superior a 30 (trinta) 
dias contados da data da sua emissão; 
6.3 Realizar a gestão do Termo de Concessão através do servidor Juarez Brás de Oliveira – e-mail 
juarez.semmasp@lages.sc.gov.br, tendo como substituta a servidora Fernanda Cristina Torres – e-mail 
fisco.semmasp@lages.sc.gov.br e a fiscalização do Termo de Concessão através da servidora Fernanda 
Cristina Torres – e-mail fisco.semmasp@lages.sc.gov.br  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
7.1 A inexecução total ou parcial do Termo de Concessão enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme Art. 77 da Lei n.º 8.666/93; 
7.2 Pela inexecução total ou parcial do Termo de Concessão, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas 
as penalidades previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor de 
10% (dez por cento) do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 
7.3 A empresa vencedora que recusar-se a assinar o Termo de Concessão ou não devolvê-lo 
devidamente assinado, ficará suspensa de participar de qualquer processo licitatório realizado pela 
Prefeitura do Município de Lages, pelo período de 02 (dois) anos da data da notificação, sem prejuízo 
das penalidades previstas em lei; 
7.4 Poderão ser aplicadas notificações e/ou multas contratuais ao Contratado por irregularidades 
cometidas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 
7.5 Compreende-se por notificação a formalização em documento apropriado da ocorrência de 
irregularidade ou grupo de irregularidades sobre as quais a Empresa deve tomar imediatas 
providências, com a finalidade de corrigir as falhas apontadas; 
7.6 Compreende-se por multa contratual o desconto de valores monetários contra a Empresa 
Concessionára, em face de irregularidades apontadas; 
7.7 O uso de notificações sobre irregularidades constatadas não exclui a possibilidade de aplicação de 
multa sobre as mesmas; 
7.8 As multas serão independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra; 
7.9 Quando o prejuízo causado pela Concessionária exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a 
Administração exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da indenização, 
nos termos do parágrafo único do Art. 416 do Código Civil; 
7.10 A personalidade jurídica da Concessionária poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n° 
12.846/2014, ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções 
aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, 
observados o contraditório e a ampla defesa; 
7.11 As penalidades e as multas aplicáveis são aquelas previstas na Lei 8.666/93 e na Lei Municipal 
4.371/2020. 
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CLÁUSULA OITAVA – DO DIREITO DE RESERVA: 
8.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público 
devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos moldes do art. 59 da 
Lei de Licitações. 
 
CLÁUSULA NONA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS 
9.1 O presente Termo de Concessão reger-se-á pelas disposições expressas na Lei 8.666/93 e Diplomas 
Complementares, na Lei Complementar 123/2006 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se 
supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições de Direito Privado; 
9.2 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes e 
aos princípios gerais do direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA– DO FORO 
10.1 Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que 
porventura decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da Concessionária. 
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e forma, 
para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 
 

LAGES/SC, em ...... de .......... de 2020. 
 
 

Concessionária  
 
 

Concedente  
 
 

Visto da PROGEM 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA  

 
1. DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto da presente licitação a Concessão Onerosa de Uso de Bem Público, relativo ao 
imóvel localizado no Calçadão da Praça João Costa, Centro, Lages – SC, CEP 88501-007, destinado à 
exploração de Cafeteria e Revistaria,compreendendo a obrigatoriedade de uso dos serviços: comércio 
varejista de livros, revistas, jornais e periódicos, venda de café torrado (em grãos ou moído), café 
expresso e seus derivados, combinações e afins, comércio de bebidas em geral (alcoólicas e não-
alcoólicas), lanches assados e fritos, pipoca, picolé, churros, algodão doce, salgados, doces e confeitos 
em geral, sorvetes, picolés, incluindo produtos de origem orgânica, sem lactose ou outro derivado 
animal e sem glúten, produtos de sebo e de tabacaria, atividade destinada ao preparo de refeições com 
culinária característica da região ou local onde o insumo é encontrado em abundância e corresponde 
aos hábitos alimentares dessa população advindos da herança histórica de LAGES e atividade de 
cyber-café.  

 
1.2 O espaço construído é de 104,78 m²,incluso espaço físico, banheiros masculino,feminino, 
ambos com acessibilidade e depósito. 

 
1.3 A área objeto desta licitação destina-se exclusivamente para o fim específico a que foi proposta, 
sendo expressamente vedado o seu uso por terceiros, a qualquer título ou forma, ou pela 
CONCESSIONÁRIA, para outras finalidades. 
 
1.4 A concessão será válida por 120 (cento e vinte) meses, a contar da data da assinatura do Termo de 
Concessão, podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, havendo conveniência e interesse do 
Poder Público Municipal. 
 
1.5 Para fins de referência, o valor mínimo a ser cobrado como contraprestação mensal é de: 

 
 
 SALA 01: R$ 2.378,50. 
 
1.5.1 O valor cobrado pela concessão do espaço físico objeto deste termo de referência não 
contempla os gastos com o consumo de energia elétrica e água do espaço cedido, bem como a 
cobrança de impostos e encargos municipais, estaduais e federais. 
 
1.5.2 O valor da contraprestação deve ser pago com periodicidade mensal, até o 5º dia útil de cada 
mês, por meio de guia de recolhimento emitida pela Prefeitura Municipal de Lages. 
 
1.6 O valor de referência foi obtido por meio do valor de aluguel pago pela Prefeitura Municipal de 
Lages em imóvel ocupado atualmente pela Fiscalização Tributária do Município, localizado no 
pavimento térreo do Edifício Centenário, situado na Rua Presidente Nereu Ramos, 71, bairro Centro, 
Lages/SC. O imóvel que serviu de referência para a obtenção de valores possui a área de 315,50 m² e, 
segundo TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2017, o valor pago de aluguel é de R$ 
7.161,62, o que, para valores arredondados, representa R$ 22,70 reais por metro quadrado utilizado. 
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Sendo assim, para a área do imóvel objeto da presente Concessão Onerosa de Uso de Bem Público, ao 
considerar R$ 22,70 o valor do metro quadrado, chegou-se ao valor mínimo de R$ 2.378,50 reais 
mensais como contraprestação, tendo como valor total pago ao final do Termo de Concessão ato a 
quantia de R$ 285.420,00. 
 
1.7 O uso dos bens que constituem o objeto da concessão deve respeitar sua destinação específica 
contida neste Termo de Referência, com a observância das normas municipais, em especial da 
legislação sanitária e de posturas e da legislação federal pertinente, vedada a utilização para outros fins 
não autorizados expressamente pelo Município. 
 
2. DAJUSTIFICATIVA 
2.1 A Praça João Costa se trata de um dos pontos mais nobres de Lages, logradouro este que é 
referência para encontros da população para os mais diversos motivos e, por estar na área central do 
município, o referido local se torna um dos mais movimentados da cidade. Tendo em vista o fortíssimo 
movimento de pessoas no entorno da Praça, criou-se a necessidade de revitalizar a mesma visando sua 
modernização em prol da comunidade que utiliza àquele espaço. Por conta disso, no projeto consta 
uma cafeteria/revistaria para que não seja perdida a raiz cultural do espaço, que sempre foi marcado 
por possuir bancas de jornal e afins, bem como a atividade de cafeteria para acompanhar e servir 
aqueles que forem clientes do estabelecimento. 
 
2.2 Diante desse cenário, é importante a implantação de estabelecimentos que se destinem ao 
fornecimento de lanche, refeições e artigos de revistaria. Considerando que a cessão de uso destina-se 
ao fornecimento de alimentos, é necessário que os produtos oferecidos sejam de qualidade e que o 
cardápio seja diversificado, com opções de lanches rápidos e refeições capazes de suprir dignamente as 
demandas de quem consumirá osprodutos, bem como, proporcionar momentos de lazer e descontração 
aos seus frequentadores. 
 
2.3 A forma de contratação proposta é através da concessão de 120 (cento e vinte) meses de uso, para 
fins comerciais, na qual consiste em um Contrato Administrativo onde o poder público atribui a 
utilização exclusiva de um bem de seu domínio a particulares, para que explore segundo a sua 
destinação específica, a qual encontra amparo na alínea” f”, inciso I do artigo 17, combinado com o 
inciso I do artigo 22 e com o parágrafo 3° do artigo 23, todos eles pertencentes a Lei n°8.666/93 e seus 
diplomas complementares, bem como o disposto na Lei n°6.120/74 e no Artigo n°95 do Decreto Lei 
n°9.760/46. O contrato poderá ser renovado por igual período, desde que haja conveniência e interesse 
do Poder Público Municipal. 
 
 
3.DAS CONDIÇÕES PARA EXERCÍCIO DA CONCESSÃO DEUSO 
3.1Disposições gerais: 
3.1.1A Concessão de uso, com todas as características próprias, como, 
exemplificativamente,apessoalidade,perfectibilizar-se-ámedianteaoutorgadoTermo de Concessão 
deUso. 
3.1.2 Havendo prorrogação da Concessão de uso, por mais de 12 meses, os valores pagos respeitarão 
aqueles propostos pela CONCESSIONÁRIA, reajustados conforme o edital e minuta de Termo de 
Concessão de Uso. 
3.1.3 A CONCESSIONÁRIA pagará, ao Município CONCEDENTE, uma remuneração 
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mensalpelousodobem,naforma,prazosevaloresfixadosnoEditaleminutadeTermo de Concessão de Uso. 
3.1.4 A CONCESSIONÁRIA será a responsável pelo pagamento mensal de energia elétrica,água e 
esgoto,quantificadonosmedidoresinstaladosjuntoàsáreasocupadas,dentro do prazo de validade dos 
mesmos, bem como impostos e encargos municipais, estaduais e federais. 
3.1.5 A CONCESSIONÁRIA exercerá o uso que lhe é outorgado, rigorosamente de 
acordocomasdisposiçõesedilícias,doTermodeUsoedalegislaçãopertinente.Nesse exercício, sujeitar-se-á 
às orientações e determinações do gestor e do fiscal do Termo de Uso, bem como às leis e 
regulamentos administrativos. 
3.1.6 O início das atividades comerciais dar-se-á no dia útil seguinte a data em que a 
CONCESSIONÁRIA receber a AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS, fornecida pela CONCEDENTE. 
3.1.7 A CONCESSIONÁRIA deverá providenciar as adequações do local, mediante a realização de 
obra, ou a inclusão de equipamentos e/ou mobiliário que entender necessários para a perfeita execução 
do objeto, desde que aprovada prévia e expressamente pelo CONCEDENTE. 
3.1.8 A CONCESSIONÁRIA deverá utilizar GESSO para o forro da edificação e o chão deverá ser 
feito de PORCELANATO e ACABAMENTOS DIVERSOS adequados para a atividade exercida. 
3.1.9 O CONCEDENTE entregará o imóvel objeto da presente Concessão de Uso de acordo com as 
normas da legislação sanitária em vigor. 
3.1.10 A CONCESSIONÁRIA, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do respectivo Termo 
de Uso,providenciará todos os alvarás necessários, que são de sua responsabilidade exclusiva, e 
afixará, em local visíveldaáreadaConcessão,placaidentificativaedemaisdocumentosexigidosporlei. 
3.1.11 A CONCESSIONÁRIA, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do respectivo Termo 
de Uso, submeterá a CONCEDENTE, para aprovação, a denominação de cafeteria e revistaria. 
3.1.12 ACONCEDENTE não se responsabiliza pela aquisição de quaisquer mobiliários e/ou 
equipamentos. 
3.1.13 A CONCESSIONÁRIA, no prazo de até 60 (sessenta) dias após a assinatura do Termo de Uso, 
providenciará, em conjunto com a CONCEDENTE, vistoria do local, visando verificar as condições 
em que se encontram a área, da qual será lavrado TERMO DE ENTREGA E 
RESPONSABILIDADE, firmado pelos representantes das partes, detalhando todas as condições 
verificadas. A QUALQUER TEMPO A CONCEDENTE poderá realizar vistoria no local. 
3.1.14 A CONCESSIONÁRIA deverá manter a área e os equipamentos, objeto da presente Concessão 
de uso, em perfeito estado de conservação e funcionamento. 
3.1.15 Findo o Termo de Concessão de Uso, a CONCESSIONÁRIA deverá restituir o 
espaço,incluindoosequipamentoseomobiliárioaeladisponibilizados(sehouver),em perfeito estado de 
conservação e uso, ressalvado o desgaste natural, responsabilizando-se pelo reparo, conserto ou 
substituição de quaisquer bens ou 
equipamentosquesemostremavariados,danificadosou,dequalquerforma,impróprios ao uso normal que 
deles se espera. 
3.1.16 Fica a CONCESSIONÁRIA, de qualquer sorte, sujeita a arcar com a 
desinsetização,desratização,limpezaeconservaçãodasáreasobjetodaConcessãode uso. 
3.1.17 A CONCESSIONÁRIA deverá prestar informações, caso solicitado, acerca da qualificação 
pessoal de seus representantes, funcionários e fornecedores. 
3.1.18 É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a segurança de suas mercadorias, equipamentos e 
mobiliário. 
3.1.19 Quaisquer acontecimentos relativos à segurança deverão ser imediatamente informados pela 
CONCESSIONÁRIA ao CONCEDENTE na pessoa do gestor do TERMO DE CONCESSÃO 
DEUSO. 
3.1.20 O imóvel será entregue sem quaisquer benfeitoria, sendo de responsabilidade da 
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CONCESSIONÁRIA a execução das obras para o desenvolvimento das atividades no local. 
3.1.21 A CONCESSIONÁRIA poderá utilizar 25,6 m² de área externa para a utilização de cadeiras e 
guarda-sóis. 
3.1.22 A CONCESSIONÁRIA deverá cumprir todas as normas de acessibilidade e aquelas que tratam 
de questões ambientais. 
 
3.2 Do funcionamento: 

3.2.1 Do horário de atendimento: 
3.2.1.1 A CONCESSIONÁRIA poderá funcionar de domingo a domingo,sendo obrigada a funcionar 
no mínimo 05 (cinco) dias por semana. 
3.2.1.2 O horário de funcionamento permitido é das 08:00 às 00:00, mediante consulta de viabilidade. 
 
3.3 Das refeições 

3.3.1 Disposições gerais: 
3.3.1.1 A CONCESSIONÁRIA observará a legislação vigente quanto à temperatura e manipulação 
dos alimentos. 
3.3.1.2 Todos os gêneros, condimentos ou quaisquer outros componentes utilizados na elaboração das 
refeições, bem como de seus acompanhamentos e complementos, 
deverãoserdeboaqualidade,encontrando-seemperfeitascondiçõesdeconservação, higiene, apresentação e 
dentro do prazo de validade estabelecido pela legislação em vigor e atestado pelo fabricante ou 
fornecedor. 
3.3.1.3 Osvaloresreferentesaosprodutoseserviçosoferecidosobedecerãoaospreços de mercado. 
3.3.1.4 A CONCESSIONÁRIA fornecerá, gratuitamente, os produtos descartáveis necessários aos 
usuários da cafeteria  e revistaria. 
 
3.4 Atendimento aosusuários: 

3.4.1 A CONCESSIONÁRIA prestará um atendimento rápido, seguro, cordial e eficiente aos usuários. 
3.4.2 A CONCESSIONÁRIA afixará, em local visível e de fácil acesso, tabela de preços dos produtos 
ofertados, os quais deverão ser compatíveis com os praticados no mercado. 
3.4.3 A CONCESSIONÁRIA disponibilizará, caso achar conveniente, um ou mais garçons para 
atendimento.O(s)garçom(s) deverá(ão) estar uniformizado (s)e com aparência pessoal adequada. 
3.4.4 Todos os funcionários deverão utilizar algum tipo de identificação, exemplificando, camiseta, 
boné, crachá ou jaleco. 
 
3.5 Do uso dosbanheiros do estabelecimento 
3.5.1 Durante o horário de abertura,os banheiros permanecerão com livre acesso, sendo 
obrigatoriamente fechados a chave, quando não estiver em funcionamento; 
3.5.2 ACONCESSIONÁRIAdeveráprovidenciar,assuasexpensas,materialdehigiene e limpeza que 
serão utilizados nos banheiros; 
3.5.3 Cabe a CONCESSIONÁRIA verificar diariamente (diversas vezes) os banheiros, para assegurar-
se da manutenção da limpeza dos mesmos; 
3.5.4 É obrigação da CONCESSIONÁRIA manter os banheiros limpos e asseados durante todo o 
período de uso dos mesmos; 
3.5.5 Caso houver dano a algum equipamento instalado nos banheiros, deverão ser repostos em até 48 
horas, sendo o custo desta troca da CONCESSIONÁRIA. 
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4. DA EXCLUSIVIDADE DOUSO 
4.1 Ousodoimóvelobjetodapresentelicitaçãodestina-seexclusivamenteàexploração comercial de 
cafeteria e revistaria, vedada qualquer outra forma de uso. 
4.1.1 A CONCESSIONÁRIA deverá desenvolvier atividades de comércio varejista de livros, revistas, 
jornais e periódicos, venda de café torrado (em grãos ou moído), café expresso e seus derivados, 
combinações e afins, comércio de bebidas em geral (alcoólicas e não-alcoólicas), lanches assados e 
fritos, pipoca, picolé, churros, algodão doce, salgados, doces e confeitos em geral, sorvetes, picolés, 
incluindo produtos de origem orgânica, sem lactose ou outro derivado animal e sem glúten, produtos 
de sebo e de tabacaria, atividade destinada ao preparo de refeições com culinária característica da 
região ou local onde o insumo é encontrado em abundância e corresponde aos hábitos alimentares 
dessa população advindos da herança histórica de LAGES e atividade de cyber-café.  
4.1.2 É vedado o exercício de quaisquer atividade que não esteja descrita no item acima. 
 
5. DAS NORMAS SANITÁRIAS EPADRONIZAÇÃO 
5.1 A preparação dos alimentos servidos na cafeteria obedecerá à legislação vigente em relação a 
todos os procedimentos relacionados a um serviço de alimentação coletiva, bem como às condições 
higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação. 

5.2 Todos os gêneros, condimentos ou quaisquer outros componentes utilizados na elaboração das 
refeições serão, de qualidade, devendo encontrar-se em perfeitas condições de conservação, higiene e 
apresentação, sendo submetidos ao fiscal do Termo de Concessão de Uso, quando solicitado, para 
avaliação, inclusive quanto à documentação de procedência. 
5.3 A CONCESSIONÁRIA providenciará, no mínimo uma vez, a cada seis meses, às suas expensas, 
a desinsetização e desratização do espaço sob sua responsabilidade, através de empresa especializada. 
Caso haja solicitação do fiscal do Termo de Concessão de Uso, a CONCESSIONÁRIA obrigar-se-á a 
executar tais controles de pragas, ainda que não decorrido o prazo anteriormente mencionado. Das 
desinsetizações e desratizações realizadas, deverá ser apresentado o competente certificado ao fiscal 
do Termo de Concessão de Uso. 

5.54 ACONCESSIONÁRIAprovidenciará,àssuasexpensas,quandojulgadonecessário, pelo fiscal do 
Termo de Concessão de Uso, a desobstrução das redes de esgoto interligadas às áreas objeto de 
Concessão. 
5.6 Asseio e conservação: 
5.6.1 O asseio diário da estrutura física dos banheiros,bem comodos equipamentos e utensílios 
utilizados, será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, devendo os pisos e demais instalações 
estar, sempre, impecavelmente limpos. Caso constatada a necessidade da aplicação de produto 
antiderrapante no piso da área sob regime de Concessão, a responsabilidade por tal ônus caberá à 
CONCESSIONÁRIA. 
5.6.2Todas as mesas da cafeteria e revistaria estarão, sempre, rigorosamente limpas, com a utilização 
de produtos apropriados. Antes da ocupação por novos usuários serão, novamente,higienizadas. 
5.6.3 A Concessionária deverá obedecer à legislação reguladora da espécie em vigor, e, em especial, às 
normas da Resolução nº 216/2004 – ANVISA, que trata das “BoasPráticas para Serviços de 
Alimentação”, devendo ser implementados os Procedimentos Operacionais Padronizados – POPs a 
seguir: 
a) higienização de instalações, equipamentos e móveis; 
b) controle integrado de vetores e pragas urbanas; 
c) higienização dor eservatório; 
d) higiene e saúde dos manipuladores (empregados da Concessionária). 

5.7A CONCESSIONÁRIA dever prover o local de mesas e cadeiras novas ou em excelente estado 
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de conservação e em quantidade suficiente para o atendimento dos usuários. Todas as mesas e 
cadeiras deverão ter o mesmo padrão (cor, tamanho e modelo). 

 
6. DO CONTROLE DE QUALIDADE, CAPACITAÇÃO DO PESSOAL E FISCALIZAÇÃO 
6.1 O controle de qualidade será exercido pela fiscal do Termo de Uso. Qualquer 

liberalidade,oumesmoaomissãodofiscal,nãoexoneraaCONCESSIONÁRIAdasua responsabilidade. 
6.2 Dentre outras atribuições, o fiscal do Termo de Concessão de Uso orientará e 

fiscalizaráaCONCESSIONÁRIAnaimplementaçãodesistemadecontroledequalidade, visando à 
qualificação de fornecedores e funcionários, bem como à qualidade no atendimento, qualidade do 
produto, condições de conservação e segurança e razoabilidade dos preços praticados. 

6.3 A fiscalização do Termo de Concessão de Uso fará inspeções periódicas para a verificação do 
adequado uso do espaço e da correta prestação dos serviços, determinando, caso necessário, as 
correções ou melhorias para o aprimoramento da execução do termo, em prazo a ser definido pela 
fiscalização do Termo de Concessão de Uso. 

6.4 Em caso de discordância, a CONCESSIONÁRIA manifestar-se-á por escrito, em 03 (três) dias 
úteis, contadas da ciência da determinação da fiscalização do Termo de Concessão de Uso, apondo 
o motivo que embasa sua inconformidade. 

6.5 OexamedessasrazõesserárealizadopelafiscalizaçãodoTermodeConcessãodeUso, que decidirá, por 
escrito, pela retirada da determinação, por sua adequação ou pela 
obrigatóriaadoçãodamedida.Nesteúltimocaso,aCONCESSIONÁRIApoderárecorrer ao superior 
hierárquico do CONCEDENTE. 

6.6 A CONCESSIONÁRIA oferecerá aos seus empregados uniforme e equipamentos adequados, 
principalmente no que respeita à higiene e à segurança, de acordo com a natureza do trabalho e 
respeitada a legislação vigente. A limpeza do uniforme, bem como dos demais equipamentos, é da 
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

6.7 Os empregados da CONCESSIONÁRIA usarão obrigatoriamente equipamentos adequados para 
evitar contato de pêlos com as comidas  e bebidas. 

6.8 A CONCESSIONÁRIA afastará imediatamente da área do objeto Concessão de uso qualquer 
empregado ou preposto que não observe os preceitos legais de higiene, apresente sintomas de 
doença ou que venha a criar embaraços à fiscalização. 

 
 

7. DO ESPAÇO FÍSICO DA CONCESSÃO DE USO E SUAMANUTENÇÃO 
7.1 A CONCESSIONÁRIA será responsável pela manutenção preventiva, corretiva e preditiva 

do espaço de Concessão de uso. 
7.2 A CONCESSIONÁRIA é responsável inclusive pela limpeza, manutenção e conservação da 

área externa do imóvel até 3 metros da construção, especialmente recolhimento e destino 
correto do lixo. Considera-se área externa aquela compreendida num raio de 3 metros da 
construção em todos os sentidos. 

7.3 Não é de responsabilidade do Município o fornecimento de quaisquer item de 
mobiliário, incluindo os itens dos banheiros. 

7.4 É de responsabilidade da PERMISSIONÁRIA a realização das obras, desde a parte de 
fiação até os acabamentos. 

 
8. DOS DIREITOS DO MUNICÍPIOCONCEDENTE 

8.1 Constituem direitos do Município CONCEDENTE: 
8.1.1 Receber da CONCESSIONÁRIA a remuneração pelo uso do espaço, na forma e 
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no prazo convencionados; 
8.1.2 TerlivreacessoàsinstalaçõesobjetodaConcessão,parafinsdefiscalizaçãoe/ou 
realização de eventuais reparos de sua responsabilidade. 

 
9. DOS DIREITOS DACONCESSIONÁRIA 
9.1 Constituem direitos da Concessionária: 

9.1.1 Utilizar o espaço colocado à sua disposição, para exploração da atividade 
comercial de cafeteria e revistaria; 
9.1.2 Cobrar dos usuários, em virtude de suas atividades comerciais, preços 
condizentes com a realidade do mercado local. 

 
10. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIOCONCEDENTE 

Constituem obrigações do Município CONCEDENTE: 
10.1 Permitir o uso do espaço, destinado única e exclusivamente à instalação e operação de cafeterira 
e revistaria, à CONCESSIONÁRIA, bem como fornecer a ela construção em bom estado (área para 
bar, banheiros masculino, feminino e de deficientes e espaço para mesas e cadeiras na área externa). 
10.2 Propiciar à CONCESSIONÁRIA as condições necessárias à regular execução do Termo de 
Concessão de Uso; 
10.3 Fiscalizar a execução do Termo de Concessão de Uso, mediante inspeções periódicas, a fim de 
verificar o adequado uso do espaço e a correta prestação dos serviços, inclusive quanto à sua 
qualidade. 

 
11. DAS OBRIGAÇÕES DACONCESSIONÁRIA 

Constituem obrigações da Concessionária: 
11.1 Usar o espaço objeto da Concessão de uso, para exploração da atividade comercial de cafeteria e 
revistaria na forma ajustada e de acordo com as especificações do Edital de Licitação, respeitando, 
ainda, a legislação pertinente, bem como se sujeitando às orientações e determinações da gestão e da 
fiscalização do Termo de Concessão de Uso e às normas e regulamentos administrativos; 
11.2 Efetuar os pagamentos na forma ajustada; 
11.3 Arcar com despesas de energia elétrica, água e esgoto, quantificado nos medidores instalados 
junto ao espaço ocupado, bem como de impostos e encargos legais; 
11.4 Manter, durante toda a execução do Termo de Concessão de Uso, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
11.5 Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 
comerciais decorrentes da presente Concessão de uso, não se estabelecendo qualquer relação entre os 
terceiros contratados pela CONCESSIONÁRIA e o CONCEDENTE desse ajuste; 
11.6 Apresentar, durante a execução do Termo de Concessão de Uso, se solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente 
Termo de Concessão de Uso, em especial,encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais; 
11.7 Submeter, ao CONCEDENTE, quaisquer cartazes e outros materiais gráficos que pretende 
afixar no local, para aprovação; 
11.8 Cumprir as normas relativas a posturas, saúde, meio ambiente, segurança, metrologia, 
edificações, bem como quaisquer outras que tenham conexão com a atividade desenvolvida; 
11.9 Cumprir as determinações constantes deste Termo de Referência, de modo que não haja 
reclamações dos usuários; 
11.10 Oferecer aos seus empregados uniforme e equipamentos adequados, principalmente no que 
respeita à higiene  e à segurança,para o desempenho das tarefas e asseio, de acordo com a natureza do 
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trabalho e respeitada a legislação vigente. 
11.11 Manter o espaço objeto da presente Concessão de uso, em perfeito estado de conservação e 
funcionamento; 
11.12 Prover o local de mesas e cadeiras novas ou em excelente estado de conservação e em 
quantidade suficiente para o atendimento do público. Todas as mesas e cadeiras deverão ter o 
mesmo padrão (cor, tamanho e modelo). 
11.13 Responsabilizar-se fiel e diligentemente pela ordem, vigilância, conservação e limpeza dos 
objetos e da área de Concessão; 
11.14 Permitir a fiscalização pelo CONCEDENTE; 
11.15 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avençados; 
11.16 Responsabilizar-se pela segurança de suas mercadorias, equipamentos e mobiliário; 
11.17 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho de que venham a ser vítimas seus 
empregados, quando em serviço, nas dependências do imóvel do CONCEDENTE, devendo obedecer 
às normas internas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, 
bemcomoquaisqueroutrasquedisciplinemasatividadesinternas,inclusive,quantoao fornecimento, a seus 
empregados, dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários; 
11.18 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Termo de Concessão de Uso, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONCEDENTE; 
11.19 Quando revogado o Termo de Concessão de Uso, a CONCESSIONÁRIA deverá restituir o 
espaço, incluindo os mobiliários a ela disponibilizados, em perfeito estado de conservação e uso, 
ressalvado o desgaste natural, responsabilizando-se pelo reparo, conserto ou substituição de quaisquer 
bens que se mostrem avariados, danificados ou, de qualquer forma, impróprios ao uso normal que 
deles se espera. 

 
12. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E VALOR MÍNIMO DA REMUNERAÇÃO PELA 
CONCESSÃO DEUSO 
12.1 O objeto será licitado levando-se em consideração o valor a ser pago a título de remuneração 
mensal pelo uso do imóvel objeto da presente Concessão deUso. 
12.2 Não serão aceitas propostas com valor mensal inferior a R$ 2.378,50 (dois mil trezentos e 
setenta e oito reais e cinquenta centavos). 

12.3 Serávencedoraapropostacontendoa MAIOR OFERTA GLOBAL. 
12.4 Em consequencia, para evitar restrições, permite-se a participação de consórcio. 
 
13. DA FORMA DEPAGAMENTO 
13.1 OspagamentosdeverãoserefetuadospelaConcessionáriamensalmente,atéo5º dia útil de cada 
mês, sendo o primeiro com vencimento em 5 (cinco) dias úteis após a data do Termo de 
Concessão de Uso, mediante o recolhimento através de Documento de Arrecadação Municipal – 
DARM, sendo a ausência do pagamento, motivo pararevogação. 
13.2 Não haverá período de carência para o pagamento. 
 
14. REAJUSTES DEPREÇOS 
14.1 O valor da contraprestação mensal terá reajuste após decorridos 12 (doze) meses da celebração 
do Termo de Concessão de Uso, tendo como base a variação acumulada do IGP-M/FGV, apurada no 
período anterior ao do reajuste. 
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15. DAS SANÇÕES 
15.1 O não cumprimento, por parte da CONCESSIONÁRIA, das obrigações assumidas, ou a 
infringência dos preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação das seguintes penalidades: 
a) advertência; 
b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor anual da remuneração paga pelo uso do espaço, sem 
prejuízo das demais penalidades legais, a ser aplicada e dosada pelo CONCEDENTE na proporção da 
gravidade da infração; 
c) suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com o MUNICÍPIO CONCEDENTE, por 
até 02 (dois)anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraçãoPública. 

 
16. RESCISÃO 
A Concessão será rescindida: 
16.1 Findo o prazo estipulado, independente de notificação ou aviso; 
16.2 A qualquer tempo e independentemente de qualquer formalidade, judicial ou extrajudicial, nos 
seguintes casos: a)incêndio,desabamento ou qualquer incidente que sujeite o imóvel a obras de 
reconstrução parcial ou total, ou que impeçam o uso do imóvel cedido por mais de 90 (noventa) dias; 
b) no caso da Concessionária transferir a presente Concessão a terceiros, no todo ou em parte; e c) 
descumprimento de qualquer das obrigações da Concessionária e sempre que ser  revelar conveniente 
e o portuno para Administração Pública Municipal. 

 
17. DO TERMO DE CONCESSÃO DEUSO 
17.1 A Concessionária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da convocação, 
comparecer ao setor de Licitação, situado na Prefeitura, para assinatura do Termo de Concessão de 
Uso. 
17.2 O Município poderá, quando o convocado não assinar o Termo de Concessão de Uso de 
Concessão no prazo e condições estabelecidos neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação, independentemente da cominação 
prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e seus diplomas legais. 
17.3 A recusa injustificada da concessionária em assinar o Termo de Concessão de Uso, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando- se às penalidades legalmente estabelecidas. 

 
18. DISPOSIÇÕESGERAIS 

18.1 O risco do negócio é de responsabilidade total e exclusiva da CONCESSIONÁRIA. 
18.2 O CONCEDENTE não se responsabiliza por qualquer débito assumido pelos usuários da 
cafeteria e revistaria. 
18.3 A gestão do presente Termo de Concessão de Uso será exercida pela Secretaria de 
Administração e Finanças do Município, que fiscalizará permanentemente o atendimento das 
condições da presente Concessão de Uso, podendo, para tanto, requisitar documentos, vistoriar todos 
os ambientes do local e determinar a tomada de todas as providências que se façam necessárias a 
regularização das irregularidades encontradas, fixando prazo para cumprimento. 
18.4 As benfeitorias (reformas) que forem feitas no imóvel cedido à CONCESSIONÁRIA deverão 
ser submetidas a análise técnica da Secretaria de Planejamento e Obras (móveis, instalações e 
utensílios). 
18.5 Após término da concessão, as benfeitorias realizadas no imóvel pentercerão ao município. 
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18.6 Também serão aceitos no certame consórcios de empresas. 
18.7 Para efetivar sua participação no certame, o participante deve ter CNPJ constituído e ativo nas 
atividades afins.  
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ANEXO I – ÁREA A SER LICITADA 
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ANEXO II – ESPELHO DE CADASTRO DO IMÓVEL DE REFERÊNCIA PARA O VALOR 

DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

R$

P R E F E I T U R A D O M U N I C Í P I O D E L A G E S 
S E P L A N - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 
D I C A T - DIRETORIA DE CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO 

 
Espelho do Cadastro 

Página: 1/1 

Data: 23/08/2019 

 
 

Número do Cadastro ..............: 8826 Situação ..............: Ativo 
Inscrição Cadastral .............: 150 451 0019 0352 001 27  

Imóvel(is) Englobado(s).............:   

Códido da Pessoa ................: 67674  

Número do CNPJ/CPF ..............: 00.991.234/0001-48  

 
 

001 - Nome da Pessoa ..................: JPL AGROFLORESTAL LTDA 
005 - Rua de Correspondência ..........: Rua PRESIDENTE NEREU RAMOS 
073 - Número de Correspondência .......: S/N 
006 - Complemento de Correspondência ..: PAV TERREO 
089 - Bairro de Correspondência .......: CENTRO 
007 - Cidade de Correspondência .......: Lages 
008 - Sigla da Unidade da Federação ...: SC 
074 - Código de Endereçamento Postal ..: 88509-190 
071 - Código e Nome da Rua do Imóvel ..: 687 - Rua PRESIDENTE NEREU RAMOS 
070 - Número do Imóvel ................: 71 
003 - Complemento do Imóvel ...........: PAV TERREO 
090 - Código e Nome do Bairro do Imóvel: 1108 - CENTRO 
072 - Código e Nome do Loteamento .....: 9999 - NÃO É LOTEAMENTO 

010 - Tipo do Imposto .................: 10/01 - Predial 
024 - Patrimônio ......................: 24/01 - Particular 
025 - Posse ...........................: 25/01 - Próprio 
026 - Ocupação ........................: 26/02 - Comercial 
027 - Incidência ......................: 27/09 - Normal 
028 - Coleta de Resíduos Sólidos ......: 28/02 - 2 = 24x 
037 - Melhorias na Testada ............: 37/02 - Passeio s/ muro 
053 - Propriedade Única ...............: 53/02 - Mais de Uma 
085 - Alíquota do Imposto ............: 0,5 % 
089 - Valor Ínfimo ....................: 89/02 - Não 
097 - Possui Dívida (s) ou Débito (s) .: 220/96 - Imovel NÃO Possui Dividas 

 
 
 
 
 

038 - Àrea do Terreno da Unidade ......: 3,04 m2 
039 - Testada Real ....................: 0,12 m 
077 - Profundidade Média ..............: 25,33 m 
078 - Testada Corrigida ...............: 0,11 m 
045 - Valor Metro Linera de Testada ...: R$ 8.929,53 
082 - Coeficiente Territorial .........: 0,99 
075 - Valor Venal do Terreno ..........: R$ 971,35 
200 - Valor Imposto Territorial........: R$ 4,86 

040 - Tipo da Construção ..............: 40/05 - Sala/Conjunto 
042 - Estrutura da Construção .........: 42/02 - Concreto 
052 - Construção em Andamento .........: 52/01 - Nao 
061 - Construção Dependente ...........: 61/06 - Não 
054 - Ano da Construção ...............: 1961 
058 - Àrea Privativa ..................: m2 
059 - Àrea Comum ......................: m2 
060 - Àrea Construida da Unidade ......: 315,50 m2 
055 - Valor M2 da Construção ..........: R$ 589,36 
049 - Coeficiente Predial .............: 0,7870 
076 - Valor Venal da Edificação .......: R$ 146.337,20 
205 - Valor Imposto Predial...........: R$ 731,69 

OBS:   
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