
 
 
 

 

1  

2  

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
                                                 DIRETORIA DE LOGISTICA 

SEÇÃO DE LICITAÇÃO 
http://www.criciuma.sc.gov.br 

 

 
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO   
CONCORRÊNCIA Nº. 220/PMC/2019 

Processo Administrativo Nº. 559051 
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EDITAL DE LICITAÇÃO  

CONCORRÊNCIA Nº. 220/PMC/2019 
Processo Administrativo Nº. 559051 

 

O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, por intermédio da SECRETARIA GERAL, nos Termos da Lei Federal Nº. 
8.666 de 21 de junho de 1993, com modificações introduzidas pelas Leis 8.883/94 e  9.648/98 e 
pelas leis 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 e 9.074 de julho de 1995, Lei complementar 123, de 
14 de dezembro de 2006,  Lei Municipal Nº. 7.070, de 24 de novembro de 2017 e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie e pelas disposições deste, torna público para 
conhecimento dos interessados  que  está realizando Licitação,  em sessão pública, na  
modalidade  de “CONCORRÊNCIA”, do Tipo MELHOR OFERTA, sob a forma de concessão 
onerosa de uso de bens públicos, e receberá as propostas para o objeto da presente Licitação 
até  as  13h45min do dia 23 (terça-feira) de julho de 2019, (horário de Brasília)    através  do  
Protocolo da Diretoria de Logística, - Setor de Licitações, localizado no pavimento superior do 
edifício sede da municipalidade – Paço Municipal “Marcos Rovaris” , sito na rua Domênico 
Sônego, 542 - Criciúma-SC.  
 
a) Quinze minutos após o horário fixado para protocolo dos envelopes, na sala de licitações da 
Diretoria de Logística do Município de Criciúma localizada no endereço acima, a Comissão 
encarregada da Licitação dará inicio à abertura dos mesmos. 
b) não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a 
data e hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, 
endereçadas e ou enviadas por qualquer meio, anteriormente a data do vencimento. 
b.1) também não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, propostas enviadas por meio de 
correio, telex, fax, telegrama ou qualquer outro meio que não seja previsto no presente Edital. 
c) ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que 
impeça a realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficara 
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente àquele, 
independentemente de nova comunicação, na mesma hora e local, salvo por motivo de força 
maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisível. 
d) Edital e seus anexos poderão ser conhecidos ou adquiridos, de segunda-feira a sexta-feira 
(em dias úteis), das 08h00 às 17h00, na Diretoria de Logística – Setor de Licitações, ou pelo site 
www.criciuma.sc.gov.br.       

 
01- DO OBJETO DA CONCESSÃO 
 
1.1.  Este Edital tem por finalidade estabelecer instruções e regular procedimento, com o 
objetivo de selecionar a(s) melhor(es) proposta(s) para a celebração de Contrato(s) de 
concessão onerosa de uso para exploração econômica e comercial de bem(ns) público(s) 
(área física), de  11 (onze)  salas comerciais internas localizadas nas Galerias dos Terminais 
Rodoviários: Central, Pinheirinho e Próspera, conforme Lei Municipal Nº. 7.070, de 24 de 
novembro de 2017, discriminadas no item 2. do Termo de Referência.  
 
 



 

 

 

1.2.  A presente concessão pública, pressupõe a prestação de serviços adequados ao pleno 
atendimento dos usuários, conforme estabelecido em lei, no regulamento dos terminais,  neste 
edital e no contrato de prestação de serviços em anexo; 
1.3. O uso e a exploração do BEM PÚBLICO CONCEDIDO deverá obedecer às normas, padrões 
e procedimentos dispostos neste EDITAL, nos seus Anexos, no instrumento contratual e na 
legislação pertinente. 
1.4. Todos os bens imóveis incorporados pela CONCESSIONÁRIA no BEM PÚBLICO CONCEDIDO, 
por acessão física ou intelectual, assim como todas as benfeitorias realizadas, ainda que úteis 
ou necessárias, reverterão ao patrimônio público ao final da CONCESSÃO, não sendo admitida 
qualquer indenização por bens até que ainda não depreciados, quando do termo final da 
CONCESSÃO. 
 
02 – DA AUTORIZAÇÃO DA CONCESSÃO 
 
2.1. Lei Municipal Nº. 7.070, de 24 de novembro de 2017. 
 
03 - DA LEGISLAÇÃO 
 
3.1.  A presente licitação e o contrato respectivo, regular-se-ão pelos preceitos do direito 
público, especialmente pela Lei nº 8.666/93, com modificações introduzidas pelas Leis 8.883/94, 
9.648/98, 8.987/95, 9.074 de julho de 1995, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 
2006, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e pelas disposições deste Edital e 
seus Anexos. 
 
04 – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO DA OUTORGA 
 
4.1. O valor da outorga poderá ser pago em até 06 (seis) parcelas mensais, iguais, fixas e 
irreajustáveis. 
4.1.1.  o valor mínimo aceitável para a oferta financeira pelo contrato de concessão de cada 
item desejado (SALA) são os estabelecidos no item 2 do Termo de Referência (ANEXO 01 do 
Edital).  
 
05 -  DOS PRAZOS  
 
5.1. O prazo da Concessão será de 10 (dez) anos, renovável por mais 10 (dez) anos, a critério 
do Município de Criciúma. 
5.2. O prazo da concessão será contado a partir da data da assinatura e publicação do 
CONTRATO e se encerrará com a formalização do respectivo TERMO DE DEVOLUÇÃO DO BEM 
PÚBLICO CONCEDIDO. 
 
06 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1. Podem participar desta licitação pessoas físicas e/ou jurídicas regularmente constituídas, no 
exercício legal e regular de suas atividades e idôneas para licitar e contratar com a 
Administração Pública, desde que:  
a) Não estejam suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública, 
ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com esta; 
b) Não estejam reunidas em consórcio;  
c) Não tenham, em seus quadros, sócio, gerente, responsável técnico ou funcionário que 
ocupe cargo ou emprego na Administração do Município, mesmo na condição de 
subcontratado;  
d) Tenham realizado a visita aos imóveis contemplados nessa licitação. 
6.1.1. Para fins de Concorrência Pública apresentar os seguintes documentos:  
a) se pessoa jurídica: os dados completos da empresa (razão social, CNPJ, inscrições estadual 
e municipal, classificação econômica, etc.);  
b) se pessoa física: identidade e CPF 
 
 



 

 

 

 
6.2. A visitação aos imóveis será feita pelo licitante ou por pessoa munida de procuração ou 
carta de credenciamento, com poderes para representá-lo e decidir a respeito dos atos 
constantes da presente licitação. A visitação deverá ser previamente agendada pelo 
interessado, em dias úteis, no horário de 08 horas às 17 horas, pelo telefone: (48) 3431-0155/0158 
ou diretamente no Setor de Patrimônio da Prefeitura, sito à Rua Domênico Sônego Neto, 542 – 
Santa Bárbara. 
6.2.1 Quando da vistoria aos locais, os proponentes receberão um Atestado de Visita Técnica, 
que obrigatoriamente deverá ser incluído no envelope de documentação de habilitação. Os 
licitantes que não realizarem a visitação, e, portanto, não obtiverem o atestado, ficarão 
impossibilitados de participar da Concorrência Pública por descumprimento de condição 
essencial.  
6.3. Os licitantes poderão obter cópia integral do edital e de seus anexos no sítio da internet 
desta Prefeitura (www.criciuma.sc.gov.br). Os que optarem por acessar o instrumento 
convocatório via internet se obrigam a acompanhar as publicações referentes ao processo 
nesse mesmo sítio e também as publicações no Diário Oficial Eletrônico do Município, quando 
for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 
 
- DA NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 AS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; (Da justificativa da negativa concessão do benefício as 
microempresas e empresas de pequeno porte: O objeto do presente certame não se refere à 
venda ou a compra de nenhum bem, mas sim a concessão do espaço público a um terceiro 
para que preste um serviço que a Administração Pública não consegue exercer, segundo a Lei 
n. 8.987/95, não podendo conceder o privilégio da Lei Complementar n. 123/2006 as 
microempresas e empresas de pequeno porte para esta modalidade de licitação. 
Jurisprudências: “Motivo pelo qual deve ser afastado a incidência da Lei n.° 123/06 do caso em 
comento, já que não há previsão legal para a sua aplicabilidade aos casos de concessão de 
uso, restringindo-se aos casos de aquisição de bens e serviços, delimitados no art. 1.º, III da 

mencionada lei (TJ/SC. Autos n° 023.11.015131-6, da Vara da Fazenda Pública da Comarca da 
Capital)” e “Como se verifica, a Lei Complementar Federal nº 123/2006 não se aplica às 
concessões e/ou permissões de uso de bens públicos e, além do mais, mesmo que referida lei 
fosse aplicada ao presente caso, importante anotar que a ausência desta no Edital de 
Licitação não causaria prejuízo aos licitantes na condição de microempresas ou empresas de  
pequeno porte, posto que é autoaplicável. Ou seja, todos os trâmites a serem observados no 
procedimento licitatório já estão elencados na própria lei (TCE/SC. REP-11/00109142)” 
 
07. DA REPRESENTAÇÃO LEGAL E/OU DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1.  Os Licitantes poderão se fazer representar, no ato da abertura dos envelopes, através de 
diretor e/ou sócio-gerente munido de cópia do Contrato Social e documento de identidade, 
ou ainda, através de representante legal, munido de procuração específica para este  
certame, com poderes para intervir nas fases do procedimento licitatório, desde que o mesmo 
exiba, no ato da entrega dos envelopes, documento que o identifique como representante do 
Licitante; caso contrário ficará impedido de manifestar-se e/ou responder pela empresa. 
7.2. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar 
mais de um Licitante. 
7.2.1. Reputa-se credenciada a pessoa física regularmente designada para representar a 
licitante no processo licitatório. 
7.2.2. O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social, e, no caso das sociedades por ações, acompanhado do 
documento de eleição e posse dos administradores. 
7.2.3. O instrumento de procuração pública, ou particular com firma reconhecida, deve 
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática dos demais 
atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da 
empresa ou do registro como empresário individual. 
7.2.4. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a 
apenas uma representação. 



 

 

 

7.3. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento 
não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o interessado 
de se manifestar, de qualquer forma, durante a sessão, em nome do licitante. 
 
08. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
8.1. Este edital está aberto a todos os licitantes elegíveis, que demonstrem satisfatoriamente 
para a Entidade licitadora sua elegibilidade, sua capacidade e adequação de recursos para 
executar o contrato de forma eficiente. 
8.2. Os documentos relativos à Habilitação (Envelope nº. 1) e à Proposta Comercial (Envelope 
nº. 2) serão apresentados em original, por qualquer processo de fotocópia, devidamente 
autenticada por cartório competente, ou por servidor designado pela administração, 
publicação em órgão da Imprensa Oficial ou ainda extraída via internet, ficando neste caso a 
sua autenticação sujeita à nova consulta. 
8.3. Os documentos de Habilitação e de Proposta Comercial deverão ser entregues sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas em envelopes devidamente fechados e 
identificados apropriadamente, nos termos dos itens 9 e 10. 
8.4. O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de 
sua Proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 
8.5. Em circunstâncias excepcionais, a Entidade Licitadora poderá solicitar a prorrogação do 
prazo de validade das propostas. 
 
09. DA HABILITAÇÃO (Envelope n°1) 
 
9.1. Deverá estar inseridos neste envelope, devidamente fechado e inviolado, denominado 
Envelope Nº 1, os documentos abaixo relacionados, em original, fotocópia autenticada por 
Tabelião, por servidor designado pela Administração, ou ainda por publicação em Órgão da 
Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis), todos da matriz ou da filial da licitante, exceto 
aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz, em uma única via,  contendo externamente os seguintes dizeres: 

PESSOA JURÍDICA 
AO     
MUNICPIO DE CRICIÚMA 
COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÕES 
RUA DOMÊNICO SÔNEGO Nº 542 - BAIRRO SANTA BARBARA 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 220/PMC/2019 
   
Envelope Nº 1 - "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO"  
   
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
Nº CNPJ: 
ENDEREÇO: 
 

PESSOA FISICA 
AO     
MUNICPIO DE CRICIÚMA 
COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÕES 
RUA DOMÊNICO SÔNEGO Nº 542 - BAIRRO SANTA BARBARA 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 220/PMC/2019 
   
Envelope Nº 1 - "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO"  
   
PROPONENTE: 
CPF: 
ENDEREÇO: 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
9.2. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa: 
 
9.2.1. Habilitação Jurídica: 
I - Registro Comercial, no caso de empresário individual; 
II -  Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade empresária, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores, devidamente registrados; 
a) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples ou Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada – EIRELI, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
IV - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
9.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com validade na data 
da realização da licitação;  
II -  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se exigível, relativo 
ao domicílio da sede da empresa licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto desta Licitação;  
III - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União (CND),  emitida  pela Secretaria da Receita Federal  do Brasil  (Ministério da Fazenda) – 
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014;   
IV - Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito Negativo, 
expedida pela Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra equivalente na forma da Lei; 
V - Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito Negativo, 
expedida pela Fazenda Municipal da sede da licitante;  
VI -  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF/FGTS;  
VII -  Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva com efeito Negativo (CNDT) – 
Lei 12.440/2011);  
 
9.2.3 Qualificação Econômica: 
 
I - 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, 
quando encerrados mais de 3 (três) meses antes da data de apresentação da proposta, 
tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - 
DISPONIBILIDADE INTERNA (IGPDI), publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) ou de outro 
indicador que o venha substituir; 
Serão considerados aceitos, como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis apresentados, no caso de: 
a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): fotocópia registrada ou 
autenticada na Junta Comercial; 
b) Sociedade Empresária Limitada (LTDA): por fotocópia do Balanço e das Demonstrações 
Contábeis, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio 
do licitante; 
c) Sociedades criadas no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente 
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por Contador, 
ou profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 
A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverá ser superior a 1,00 (um), resultantes da aplicação das 
seguintes fórmulas: 



 

 

 

LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO) / 
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE ) 
SG = (ATIVO TOTAL) / (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE) 
LC = (ATIVO CIRCULANTE) / (PASSIVO CIRCULANTE) 
 
a) As fórmulas deverão ser desenvolvidas e demonstradas em memorial de cálculos juntado ao 
balanço; caso o memorial não seja apresentado, o pregoeiro reserva-se o direito de efetuar os 
cálculos; 
b) Se necessária, a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentada, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente; 
II - Comprovação de valor mínimo de Patrimônio Líquido correspondente a 10% (dez por cento) 
do valor estimado da contratação – exigida somente no caso de o licitante apresentar 
resultado igual ou inferior a 1,00 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC); 
III - Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante. A certidão que não estiver 
mencionando explicitamente o prazo de validade, somente será aceita com o prazo máximo 
de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão. 
 
9.2.4 Documentos Complementares 
 
I - Declaração do Licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos14 anos nos termos do inciso 
XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo ANEXO 03; 
II - Declaração, observadas as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente 
impeditivo de sua habilitação para a presente Licitação Pública conforme modelo ANEXO 04; 
III - Atestado de Vistoria conforme modelo ANEXO 06; 
IV -  Declaração expressa do licitante de que concorda com os termos deste Edital e de seus 
anexos, e que estes são suficientes para adequada elaboração da proposta, conforme 
modelo do ANEXO 07 deste Edital;  
9.2.4.1. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos requeridos neste Edital e seus Anexos. 
9.2.4.2. A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos, sujeitará o 
licitante às sanções previstas no Arts. 86 a 88, da Lei 8.666/1993 e no item 11 deste Edital. 
 
9.3 Habilitação de Pessoa Física: 
 
9.3.1. Prova de inscrição no cadastro de pessoa física (CPF); 
9.3.2. Cédula de Identidade; 
9.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio 
do licitante, ou outro equivalente; 
9.3.4. Certidão Negativa de execução patrimonial expedida no domicilio da pessoa física; 
9.3.5. Atestado de Vistoria conforme modelo ANEXO 06; 
9.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
requeridos neste Edital e seus Anexos. 
 
10. DA PROPOSTA COMERCIAL (Envelope n° 2) 
 
10.1. A proposta comercial deverá ser apresentada com base no ANEXO 05 deste Edital, em 01 
(uma) via, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, em língua nacional, 
sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, e preferencialmente rubricadas e 
numeradas, devendo a última ser datada e assinada pelo representante legal devidamente 
identificado, devendo constituir-se:  
 
 
 
 



 

 

 

a) o número da presente Concorrência;  
b) proposta comercial de acordo com o ANEXO 05 do presente edital, sendo que o valor 
mínimo aceitável para a oferta financeira pelo contrato de concessão de cada item desejado 
(SALA) são os estabelecidos no item 2 do Termo de Referência (ANEXO 01 deste Edital).  
b.1. As atividades comerciais que contrariarem a convenção do condomínio ou ofereçam 
riscos à segurança pública, saúde encaminhados pela Comissão de Licitação à avaliação dos 
órgãos da Polícia Civil, Bombeiro, Condomínio e pelo PODER CONCEDENTE 
c) havendo divergência entre os valores numéricos e os literais, prevalecerão os redigidos por 
extenso.  
d) o prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
data limite para apresentação das propostas nesta licitação, sendo considerado 
automaticamente prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o término do processamento 
desta licitação.  
10.2. A proponente terá direito a apresentar proposta comercial para todas as Salas, da sua 
atividade comercial e/ou de qualquer outra atividade comercial, preenchendo a proposta 
comercial separadamente para cada qual e podendo inserir, todas, em um único envelope.  
10.3. O Poder Concedente só poderá adjudicar um único item (SALAS) de cada atividade 
comercial.  
10.3.1. Caso a proponente venha a ser vencedora em mais de um item (SALAS) de uma mesma 
atividade comercial, deverá exercer a opção por um deles. 
10.4. A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal 
presente à reunião de abertura dos envelopes “Propostas” com poderes para esse fim. 
10.5. A formulação da proposta implica para o proponente na observância dos preceitos 
legais e regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das  
Informações e dos documentos apresentados. 
10.6.  Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas retardatárias, nem admitida qualquer 
retificação ou modificação das condições ofertadas. 
10.7. A Proposta Comercial deverá ser acondicionada e apresentada em envelope 
devidamente fechado e inviolado, timbrado e/ou identificado, contendo em sua parte frontal 
os seguintes dizeres:  

PESSOA JURÍDICA 
AO     
MUNICPIO DE CRICIÚMA 
COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÕES 
RUA DOMÊNICO SÔNEGO Nº 542 - BAIRRO SANTA BARBARA 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 220/PMC/2019 
   
Envelope Nº 2 - "PROPOSTA COMERCIAL"  
   
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
Nº CNPJ: 
ENDEREÇO: 

PESSOA FISICA 
AO     
MUNICPIO DE CRICIÚMA 
COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÕES 
RUA DOMÊNICO SÔNEGO Nº 542 - BAIRRO SANTA BARBARA 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 220/PMC/2019 
   
Envelope Nº 2 - "PROPOSTA COMERCIAL"  
   
PROPONENTE: 
CPF: 
ENDEREÇO: 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
11.  DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO E HABILITAÇÃO 
 
11.1. No dia, hora e local designados neste certame, em ato público, na presença dos 
licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, as credenciais dos 
participantes e os Envelopes nº 1 e nº 2, e procederá à abertura da licitação. 
11.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 
participarão, ativamente, os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 
intercomunicação entre eles nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem 
o bom andamento dos trabalhos. 
11.1.2. Depois de ultrapassado o horário para protocolo dos envelopes, nenhum outro será 
recebido nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 
documentação ou proposta de preços apresentadas. 
11.1.3. Em todos os atos públicos serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 
membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 
11.1.4. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 1 - 
Documentos de Habilitação. 
11.2. Será considerado inabilitado o licitante que não apresentar os documentos exigidos, no 
prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou através de consulta on line, no dia da 
abertura da licitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei 
n° 11.488, de 2007; 
11.3. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará 
a se reunir, informando os licitantes. 
11.3.1 Na hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - 
Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da 
Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 
11.4. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois 
de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 
desfavorável do recurso. 
11.5. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes de 
n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que 
todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público 
especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 
11.5.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de 
recorrer, os Envelopes de n° 02 – Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes 
ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 
11.5.2. Após a fase de habilitação, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente só conhecido após o julgamento. 
11.5.3. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o 
licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou 
só conhecidos após o julgamento. 
 
12. DO JULGAMENTO:  
 
12.1. Apreciação dos Documentos de Habilitação:  
12.1.1. Os Documentos de Habilitação serão examinados pela Comissão Permanente de 
Licitação, cujas folhas serão rubricadas obrigatoriamente pela Comissão Permanente de 
Licitação e pelos representantes credenciados das licitantes presentes à sessão pública, após, 
os membros da Comissão julgarão habilitadas as licitantes que atenderem a todos os requisitos 
estabelecidos para este fim, na presente licitação.  
12.1.2. Será julgada inabilitada a licitante que não apresentar qualquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-lo em desacordo com as normas desta licitação.  
 
 
 



 

 

 

12.2. Julgamento da Proposta Comercial:  
12.2.1. Somente serão abertas as Propostas Comerciais das licitantes habilitadas.  
12.2.1.1. Após a divulgação da habilitação e transcorridos os prazos legais para a interposição 
de eventuais recursos e seus julgamentos administrativos, dar-se-á a abertura dos “ENVELOPES 
n° 02 - PROPOSTA COMERCIAL” das empresas julgadas habilitadas pela Comissão de Licitação. 
As propostas comerciais serão rubricadas obrigatoriamente pelos membros da Comissão de 
Licitação e pelos representantes credenciados das empresas habilitadas que estejam 
presentes à sessão pública.  
12.2.2. Abertas as Propostas Comerciais de todas as licitantes, será examinada preliminarmente 
a satisfação dos pressupostos fixados nesta licitação e na legislação vigente.  
12.2.3. Será desclassificada a Proposta Comercial em relação à qual for constatado:  
a) o não-atendimento das condições estabelecidas nesta licitação e seus anexos;  
b) a fixação de condicionantes;  
c) forem omissas, vagas ou apresentarem irregularidades ou defeitos que possam inviabilizar o 
julgamento;  
12.2.4. O julgamento das Propostas Comerciais poderá ser realizado em sessão pública, 
conforme for decidido pela Comissão Permanente de Licitação.  
12.2.5. Será considerada vencedora a proposta que oferecer a maior oferta financeira pelo 
contrato de concessão, classificando-se as demais por ordem decrescente, por preço 
ofertado.  
12.2.5.1. Os valores mínimos aceitáveis de cada item desejado (SALA), para a oferta financeira 
pelo contrato de concessão são os estabelecidos no item 2 do Termo de Referência (ANEXO 01 
deste Edital).  
12.2.5.2. Serão desconsideradas as propostas comerciais que apresentarem preço inferior ao 
mínimo previsto no subitem anterior.  
12.2.6. O julgamento da licitação será procedido pela Comissão Permanente de Licitação, em 
conformidade com o art. 45, da Lei Federal 8666/93, observadas as condições deste Edital e 
seus Anexos e demais normas legais, competindo à Comissão de Licitações apreciar e decidir 
sobre eventuais omissões constatadas nas propostas, podendo usar da faculdade previstas no 
§ 3º, do art. 43 do citado diploma legal.  
12.2.7. Todos os Departamentos pertencentes ao Município de Criciúma poderão auxiliar a 
Comissão Permanente de Licitação na análise dos documentos técnicos pertinentes ao objeto 
do certame, emitindo relatórios conclusivos antes das decisões a serem proferidas pela 
Comissão de Licitação.  
12.2.8. Verificada absoluta igualdade, entre duas ou mais propostas, após observado o 
disposto no § 2°, do artigo 3°, da Lei Federal n° 8.666/93, a classificação será decidida por 
sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes interessadas serão convocadas.  
12.2.9. Fica assegurado às demais classificadas o direito de serem convocadas para contratar 
com a Administração, a seu critério, na ordem de classificação obtida no certame e nas 
mesmas condições oferecidas pela 1ª classificada, inclusive quanto ao preço, caso esta não 
assinar o contrato no prazo previsto ou não depositar o preço da proposta ofertada.  
12.2.10. Não serão consideradas para efeito de julgamento, quaisquer condições ou vantagens 
não previstas neste Edital e seus Anexos.  
12.2.11. É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, com fundamento no § 3° 
do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento que deveria constar originalmente da proposta.  
12.2.12. Após a fase de habilitação, não caberá desistência da proposta, isto é, a licitante não 
poderá retirar o seu envelope n° 02 salvo por motivo justo, apresentado por escrito, decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação, que então o devolverá 
devidamente inviolado.  
12.2.13. Caso todas as licitantes forem inabilitadas ou desclassificadas, poderá ser fixado prazo 
de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas que 
ensejaram a sua desclassificação.  
 
 
 
 



 

 

 

 
13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:  
 
13.1.  Os  recursos deverão ser propostos por escrito via protocolo geral do Município e dirigidos  
ao Prefeito Municipal,  por intermédio do Presidente da  Comissão de  Licitações,  o  qual  
poderá  reconsiderar  sua  decisão,  no prazo de 05 (cinco) dias úteis,  ou,  nesse mesmo  prazo,  
fazê-lo  subir,  devidamente  informado  a  autoridade superior, devendo, neste caso,  a 
decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis,  contados do recebimento do 
recurso, sob pena de responsabilidade; 
13.2. Interposto o recurso, dele será dado conhecimento às demais licitantes, que disporão do 
prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data do recebimento da comunicação, para 
impugná-lo.  
13.3. Transcorrido o prazo para impugnação, tendo ou não havido contestações, a Comissão 
Permanente de Licitação, apreciados os recursos e as eventuais impugnações, poderá 
reconsiderar sua decisão no prazo de cinco dias úteis, ou, nesse prazo, encaminhar o recurso, 
devidamente instruído, acompanhado das impugnações que tiverem sido formalizadas, à 
Diretoria de Licitações e Contratos, que dispõe de cinco dias úteis para emitir sua decisão, 
contados da data em que recebido o recurso e demais peças.  
13.4. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo legal ou com fins meramente 
protelatórios, assim entendidos, os recursos em que se constatar ausência de argumentos 
plausíveis e comprovação do alegado.  
13.5. Será assegurado aos interessados, desde o início dos prazos definidos para impetração de 
recurso e respectivas impugnações, até seu término, vistas aos autos do processo licitatório, no 
horário e local designado pela respectiva Comissão Permanente de Licitação.  
13.6. É atribuído efeito suspensivo aos recursos das decisões pertinentes à habilitação ou 
inabilitação de licitante e julgamento da proposta, que poderá ser adotado em relação a 
recursos interpostos contra outras decisões, desde que houver interesse da Administração e 
com base em decisão motivada da respectiva Comissão Permanente de Licitação.  
 
14. ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO:  
 
14.1. A(O) adjudicatária(o) será convocada(o) para assinar o contrato, após ser notificada(o) 
para efetuar o pagamento do valor proposto, cuja minuta é apresentada no ANEXO 02, salvo 
se ocorrer motivo plenamente justificado pelo Poder concedente para prorrogação deste 
prazo, quando, neste caso, tudo será formalmente informado às(aos) adjudicatárias(os).  
14.1.1. Caso a(o) adjudicatária(o) não compareça ou se recuse a assinar o contrato, proceder-
se-á na forma do § 2° do art. 64 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo da 
perda total das garantias prestadas pela(o) adjudicatária(o).  
14.2. Para a formalização e assinatura do contrato a empresa adjudicatária deverá apresentar, 
quando vencidas:  
a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  
b) prova de regularidade junto à Seguridade Social, através de Certidão Negativa de Débitos, 
expedida pelo INSS, e ao FGTS, através de Certificado de Regularidade, emitido pela Caixa 
Econômica Federal;  
14.3. A recusa da empresa vencedora em assinar o contrato no prazo estabelecido no subitem 
14.1 deste Edital implicará o chamamento do próximo licitante na ordem de classificação, 
observando-se o disposto no Art. 64, § 2º da Lei nº. 8.666/93, além da aplicação de multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor da proposta e da suspensão do direito de licitar junto ao 
Município por prazo não superior a dois anos.  
14.4. É vedada a transferência do contrato de concessão, a qualquer título.  
14.5. A transferência do controle acionário da adjudicatária contratada ou a realização de 
fusões, cisões e incorporações deverão ter prévia anuência do Município, sendo vedado, 
terminantemente, a admissão de sócio que faça parte de empresa que já possua uma das 
concessões.  
 
 
 



 

 

 

 
 
 
14.6. O Contrato de Concessão considerar-se-á extinto, nas seguintes hipóteses, sempre 
garantido à Concessionária o amplo direito de defesa:  
a) No término do prazo de Concessão, desde que não tenha sido prorrogado por 
conveniência ou interesse da Administração, nos termos da Lei;  
b) Na rescisão unilateral, por inexecução contratual, nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666/93 ou 
por inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pela Concessionária;  
c) Na rescisão amigável ou Judicial, nos termos do inciso II e III do art. 79 da Lei nº 8.666/93;  
d) Na anulação do ajuste.  
14.7. Além das hipóteses já previstas, a Concessão será revogada por Decreto do Executivo nos 
casos em que:  
a) A Concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para a 
adequada execução dos serviços atinentes à concessão ou mesmo na prestação efetiva dos 
serviços.  
b) Se a Concessionária descumprir reiteradamente as cláusulas contratuais ou dispositivos 
legais concernentes à concessão.  
14.8. Da extinção contratual decorrerá o direito do poder concedente, incondicionadamente, 
reter eventuais créditos relativos ao contrato até o limite do valor dos prejuízos causados ou em 
face ao cumprimento irregular do avençado, além das demais sanções estabelecidas neste 
Edital, no Contrato e em lei, para a plena indenização do Erário.  
14.9. Extinta a Concessão, retornarão ao poder concedente os direitos e privilégios delegados, 
com reversão ao Município de Criciúma dos bens móveis e imóveis vinculados à concessão.  
14.10. Poderá operar-se a rescisão contratual, de comum acordo, sem ônus ou sanções para 
ambas as partes, antes da expedição da Ordem de Início de Serviços, se for constatada a 
inviabilidade de implementação do empreendimento por fatores alheios à vontade das partes, 
tais como impedimentos de qualquer natureza decorrentes de atos do Poder Público.  
14.11. O Contrato a ser celebrado poderá ser alterado, além do previsto no presente Edital, na 
forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei nº 8.666/93.  
14.12. Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, prepostos ou contratados da 
contratante, que resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração 
Pública e/ou para terceiros, serão de exclusiva responsabilidade da contratada.  
14.13. São de responsabilidade da contratada, eventuais demandas judiciais de qualquer 
natureza, contra ela ajuizadas, relacionadas ao presente Edital e à execução do Contrato.  
14.14. São partes integrantes do contrato a ser assinado, como se transcritos estivessem, a 
presente licitação, seus anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e 
informações apresentados pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da 
licitação. 
 
15. DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO  
 
15.1. Nos termos do art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja a 
aplicação de multas e penalidades, podendo implicar na sua rescisão, com as consequências 
contratuais previstas neste Termo, no Edital e na própria lei de regência, nas hipóteses previstas 
nesse artigo.  
15.2. Constituem motivo para rescisão do contrato, além das estabelecidas no Termo de 
Referência: 
 a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos, prazos e outras 
obrigações contratualmente previstas;  
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;  
c) A cessão parcial ou total dos imóveis e dos direitos e deveres decorrentes do contrato a 
terceiros, a qualquer título, e a alteração ou transferência do controle acionário da empresa 
cessionária – sem aprovação prévia do Município – bem como a sua fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;  
 
 
 



 

 

 

 
 
 
d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  
e) A decretação de falência ou o pedido de recuperação judicial da empresa concessionária; 
f) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;  
g) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato;  
h) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;  
i) O desvio de finalidade na utilização dos imóveis cedidos, relativamente ao uso indicado no 
Edital, seus anexos e no contrato.  
15.3. A rescisão do contrato poderá ser:  
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nas 
alíneas ”a” a “j” do item 11.2;  
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja relevante interesse 
público a justificá-la, devidamente motivado em ato escrito que integrará o processo licitatório;  
c) Judicial, nos termos da legislação.  
15.4. Nos casos de rescisão do contrato, ocorrerá a revogação da escritura pública de outorga 
e a devolução do imóvel ao Município, para quem a posse reverterá, ficando este autorizado 
a dela reintegrar-se. 
 
16 . DO PAGAMENTO 
 
16.1. O valor da outorga ofertada poderá ser quitado em até 06 (seis) parcelas mensais, iguais, 
fixas e irreajustáveis, vencendo a primeira na assinatura de contrato da concessão e as 
subsequentes a cada 30 (trinta) dias, mediante depósito identificado em conta corrente 
“Concessão de salas” específica da Prefeitura Municipal de Criciúma. 
 
17.  DO CONTRATO 
 
17.1 Será lavrado o termo de contrato entre o Município de Criciúma  a licitante vencedora de 
acordo com a minuta de contrato (ANEXO 2), que faz parte integrante deste edital. 
17.2. O termo de contrato será assinado entre as partes em até 10 (dez) dias a contar da 
convocação para assinatura do mesmo. 
17.3. Caso a licitante vencedora se recuse a assinar o contrato no prazo acima estabelecido, 
será convocado outra licitante, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, após 
comprovados os requisitos de habilitação, feita a negociação e aceita a proposta, sujeitando-
se a licitante desistente às sanções administrativas descritas neste Edital. 
17.4. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 
contrato. 
17.5. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pelo Município de Criciúma. 
17.6. O conteúdo do presente edital, dos anexos e especificações que o acompanham, bem 
como o da proposta da licitante vencedora, fará parte integrante do contrato, 
independentemente de transcrição. 
17.7. Será nomeado por autoridade competente do Município de Criciúma um funcionário do 
seu quadro permanente como Gestor/Fiscal do contrato. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO além das estabelecidas no Termo de Referência:  
 
18.1. Dar aos imóveis cuja concessão real de uso, onerosa, lhe é concedida, a destinação 
prevista neste Termo de Referência, no Edital e no contrato e também expressa no Plano de 
Negócio.  
18.2. Cumprir, na forma e nos prazos estabelecidos neste edital, em seus anexos e no contrato 
todas as obrigações assumidas, principalmente as relacionadas aos prazos. O eventual 
descumprimento - conforme o caso – implicará na aplicação de multas, rescisão do contrato, 
revogação da escritura pública de cessão e na perda de todos os direitos ora concedidos, 
ensejando a reintegração de posse do (s) imóvel (is) pelo Município de Criciúma, inclusive, das 
benfeitorias edificadas ou implantadas pela concessionária, sem direito a indenização. 
18.3. Responder civil e criminalmente por si, seus empregados ou prepostos, por danos materiais 
e morais causados a terceiros, usuários e funcionários dentro do espaço de concessão, sem a 
responsabilidade solidária do Município;  
18.4. Arcar, exclusivamente, com a responsabilidade pela contratação, subordinação, controle 
e fiscalização de sua mão-de-obra, que a ele, concessionário, exclusivamente se vinculará, 
pagando os correspondentes salários e encargos trabalhistas, sociais e fiscais. Caso o Município 
seja diretamente acionado por qualquer empregado do cessionário, a ele caberá indenizar a 
Fazenda Pública Município das verbas trabalhistas, sociais e indenizações que está venha, 
circunstancialmente, ser compelida a pagar.  
18.5. Respeitar todas as determinações da legislação ambiental e, consequentemente, obter 
os licenciamentos dos órgãos competentes, inclusive junto ao IBAMA, FATMA, FAMCRI e 
Vigilância Sanitária, se for o caso.  
14.6. Efetuar o pagamento de todos os tributos federais, estaduais e municipais; encargos e 
outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre os imóveis que são objeto de cessão e 
sobre as atividades que neles venham a ser desenvolvidas, incluindo-se IPTU e taxas de 
condomínio.  
18.7. Conservar a área permitida em boas condições de conservação, uso, higiene e limpeza.  
18.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
as edificações, instalações ou a utilização do terreno quando se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução, a critério da fiscalização do Município.  
18.9. É vedado ao concessionário dar como garantia, a qualquer título e em qualquer 
transação legal, os direitos e obrigações decorrentes do contrato de concessão ou as 
edificações, instalações e benfeitorias nele edificadas, sob pena de resolução do contrato, 
revogação da escritura e aplicação das demais penalidades cominadas legal e 
contratualmente.  
18.10. É vedado ao concessionário subconceder ou ceder os imóveis, no todo ou em parte, a 
terceiros, a qualquer título, gratuito ou oneroso, sob pena de rescisão do contrato, revogação 
da escritura e aplicação de outras sanções previstas na legislação de regência, salvo prévia 
autorização da Administração Municipal.  
18.11. Fica vedada, também, a transferência da concessão de uso por ato inter-vivos, por 
sucessão legítima ou testamentária, sob pena de resolver-se a concessão antes de seu termo, 
com a revogação da escritura pública e o perdimento das benfeitorias para o Município, sem 
que assista, ao concessionário, direito de indenização ou de retenção.  
18.12. Não transferir o seu controle acionário sem prévia e expressa anuência do Município, sob 
pena de submeter-se às mesmas sanções cominadas no item 18.11 e nos itens correlatos deste 
Termo de Referência.  
18.13. Arcar com o pagamento das despesas necessárias à lavratura da Escritura, certidões de 
praxe, cartoriais, bem como todos os ônus fiscais e parafiscais, impostos, taxas, custas ou 
quaisquer outros que incidirem ou venham a incidir sobre a Concessão Real de Uso Resolúvel, 
do objeto da presente licitação.  
18.14. Constituem, ainda, obrigações do concessionário todas as outras estabelecidas no 
Termo de Referência o Contrato de Concessão.  
18.15. Manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições que propiciaram a sua 
habilitação no processo licitatório, apresentando sempre que solicitados pelo Concedente os 
documentos comprobatórios de regularidade fiscal / trabalhista.  
 
 



 

 

 

 
18.16. Serão de inteira responsabilidade da licitante adjudicatária todos os seguros necessários, 
inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual dos danos materiais 
ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros, bem como multas e/ou indenizações 
por danos ambientais e ao patrimônio público.  
 
19. DOS DEVERES DO PODER CONCEDENTE além das estabelecidas no Termo de Referência:  
 
19.1. Proceder à vistoria final para a verificação da adequação das instalações e 
equipamentos necessários ao funcionamento dos estabelecimentos, às expensas destes.  
19.2. Autorizar formalmente o início das operações, após proceder à vistoria de que trata o 
item 19.1.  
19.3. Fiscalizar permanentemente a execução dos serviços concedidos.  
15.4. Intervir na execução dos serviços, mediante Decreto do Executivo, quando necessário, a 
fim de assegurar sua regularidade e o fiel cumprimento do contrato e das normas legais 
pertinentes.  
19.5. Aplicar as penalidades previstas nas leis que regem a matéria e, especificamente, no 
Contrato de Concessão.  
19.6. Entregar à Concessionária a área escolhida totalmente livre e desembaraçada de 
pessoas e coisas.  
19.7. Declarar extinta a Concessão, quando não observadas as condições previstas neste Edital 
e anexo.  
19.8. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e contratuais.  
19.9. Verificar semanalmente as condições e higiene, limpeza e asseio dos locais e 
equipamentos utilizados para a execução dos serviços;  
19.10. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da empresa que ensejaram sua 
contratação, notadamente no tocante à qualificação econômico - financeira;  
19.11. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 
presente instrumento e o respectivo contrato. 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS:  
 
20.1. O prazo para a ocupação e necessárias adequações dos espaços a serem concedidos, 
constantes do objeto desta licitação, é de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a 
partir do primeiro dia útil seguinte ao da assinatura do Contrato de Concessão, prorrogáveis 
por igual período em caso de fatos supervenientes e autorizados pelo poder concedente.  
20.2. Correrão por conta exclusiva da licitante adjudicatária todos os tributos, taxas e/ou 
encargos de qualquer natureza, devidos aos poderes públicos, comprometendo-se esta a 
saldá-los nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como as despesas com 
encargos trabalhistas e sociais, mão de obra, transportes de seu pessoal e de material, todos os 
custos que incidam direta ou indiretamente e que estejam relacionados com o objeto da 
contratação, incluindo-se a ociosidade da mão de obra e dos equipamentos empregados na 
execução das obras e serviços constantes das atividades a serem realizadas nas áreas objeto 
de concessão.  
20.3. Ao término do Contrato a concessionária deverá devolver o espaço que lhe serviu de 
objeto em idênticas condições que o recebeu. 
 
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
 
21.1. É facultado à Comissão Permanente de Licitações ou à Autoridade superior, em qualquer 
fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 
do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originalmente da proposta.  
21.2. A não impugnação desta Concorrência e seus Anexos, na forma do art. 41, da Lei nº 
8.666/93, implica na aceitação de todos os seus termos.  
 
 



 

 

 

21.3. Na apreciação dos documentos e no julgamento das propostas, a Comissão Permanente 
de Licitações poderão relevar omissões nitidamente formais, sanáveis em prazo determinado 
pela Comissão, desde que restarem intocados a lisura e o caráter competitivo do 
procedimento licitatório.  
21.4.  O Município de Criciúma poderá revogar a presente Concorrência por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar o ato, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  
21.5. A presente Concorrência e seus Anexos poderão ser alterados pela Administração 
licitante, antes de aberta a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de 
provocação de terceiros, atendido o que estabelece o ar para recebimento e/ou a abertura 
dos Documentos e Propostas.  
21.6. As licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes do presente Edital 
e seus Anexos, bem como de todas as condições gerais ou peculiares relativas à concessão 
objeto deste Edital, não podendo invocar posteriormente, nenhum desconhecimento quanto 
aos mesmos, como elemento impeditivo ao perfeito cumprimento do contrato que vier a ser 
firmado com as vencedoras do certame.  
21.7. A participação nesta licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos 
deste Edital e de seus Anexos, bem como ma observância dos regulamentos administrativos e 
normas especiais aplicáveis à concessão objetivada.  
21.8. É vedada a sublocação a terceiros sob pena de Cancelamento da  Concessão de Uso 
pelo PODER CONCEDENTE. 
21.9. É vedada a mudança de atividade comercial (MIX), sem a expressa autorização do 
PODER   CONCEDENTE. 
21.10. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 
informal. Não podendo ser invocadas tais informações para suportar recursos ou servidor como 
prova, a que título for. 
21.11. Constitui anexos do presente Edital:  
Anexo 01 – Termo de Referência; 
Anexo 02 – Minuta contratual; 
Anexo 03 – Declaração de não-emprego de menores (modelo);    
Anexo 04 – Declaração de Inexistência de fato impeditivo de superveniente a  
habilitação(modelo);    
Anexo 05 – Modelo de Carta de Proposta; 
Anexo 06 – Atestado de Visita; 
Anexo 07 - Declaração de concordância com os termos do edital;  
Anexo 08 – Lei Municipal Nº. 7.070, de 24 de novembro de 2017.  
21.12. Onde este Edital de Licitação for omisso, prevalecerão os termos da Lei Nº. 8.666/93 e 
alterações subseqüentes. 
21.13. Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Edital de Licitação, que não possam ser 
solucionadas administrativamente entre as partes, fica eleito o foro Privativo da Vara de Feitos 
da Fazenda Pública de Criciúma-SC, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.  
21.14. As informações e os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus anexos, 
poderão ser solicitados pelo telefone  (0**48)  3431.0318,  e-mail  editais@criciuma.sc.gov.br,  
ou  por  expediente protocolado, dirigido à  Comissão de Licitações da Diretoria d e  
L o g í s t i c a  na sede administrativa do Município de Criciúma – Paço Municipal “Marcos 
Rovaris”,  situado à rua Domênico Sônego, 542, em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, 
no horário de 08h00min. às 17h00min.  

 
PAÇO MUNICIPAL “MARCOS ROVARIS”, 18 de junho de 2019. 
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  ESTADO DE SANTA CATARINA  
  MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
  DIRETORIA DE PATRIMONIO   
 
  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – CONCESSÃO DE IMÓVEIS (SALAS COMERCIAIS). 
 
 
1. PREÂMBULO 
1.1. O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC, por meio da Diretoria de PATRIMÔNIO, torna público que 
abrirá Processo de Licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, para conceder 
imóveis de sua propriedade para exploração comercial por terceiros. 
2. DO OBJETO, DO PRAZO DA CONCESSÃO REAL DE USO E DO VALOR DA OUTORGA  
2.1. Constitui objeto desta Concorrência Pública a CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, A 
TÍTULO ONEROSO, DE IMÓVEIS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC, conforme tabela 
abaixo: 

NR Terminal Sala ÁREA (m²) Valor mínimo Outorga 

1 Pinheirinho Sala 1 31,37 14.445,30 

2 Pinheirinho Sala 9 22,95 10.575,36 

3 Próspera Sala 1 31,37 14.455,30 

4 Próspera Sala 2 22,95 10.575,36 

5 Próspera Sala 3 22,95 10.575,36 

6 Central Sala 14 21,19 27.462,24 

7 Central Sala 16 23,46 24.323,33 

8 Central Sala 17 20,93 21.700,22 

9 Central Sala 18 17,40 18.040,32 

10 Central Sala 19 21,19 27.462,24 

11 Central Sala 21A 23,13 50.673,60 
2.2. O prazo de concessão será de 10 (dez) anos, renovável por mais 10 (dez) anos. 
2.3. O valor mínimo da outorga foi calculado tendo em vista a metragem quadrada do imóvel 
objeto da concessão, o valor estimado do aluguel do metro quadrado na região do imóvel, o 
prazo da concessão e aplicação de fator de redução. 
2.4. Os valores da outorga poderão ser parcelados em até 06 (seis) vezes, mensais e iguais, 
vencendo a primeira na assinatura de contrato da concessão e as subsequentes a cada 30 
(trinta) dias. 
3. DA DESTINAÇÃO DOS IMÓVEIS E DAS OBRIGAÇÕES INERENTES  
3.1. A concessão de direito real de uso – regida por este TERMO DE REFERÊNCIA - visa 
salvaguardar o patrimônio público e dar cumprimento à sua função social, garantindo 
benefícios à Municipalidade e aos seus cidadãos. Pretende a Administração Pública, portanto, 
destinar os imóveis ao empreendimento de atividades comerciais, nestas incluída a prestação 
de serviços, a serem executadas pelos futuros concessionários. Ao participarem desta licitação, 
os interessados ficam cientes de que a outorga tem por objetivo, que os futuros concessionários 
se utilizem dos imóveis públicos, para o fim específico de desenvolver atividades comerciais 
que incrementem a atividade econômica do Município; aumentem a arrecadação de tributos 
e gerem emprego, renda e benefícios à população local. 
 
 
 
 

  



 

 

 

3.2. As concessões reais de uso - direito real resolúvel – condicionam-se, durante a vigência dos 
contratos respectivos, ao estrito cumprimento das obrigações a que se sujeitarão os 
concessionários, previstas em Edital e nos seus anexos específicos, sob pena de rescisão dos 
instrumentos e de reversão da posse dos imóveis ao Município.  
3.3. As concessões não se definem apenas com o pagamento do preço da outorga pelas 
empresas vencedoras e com a assinatura dos contratos respectivos, mas, apenas se manterão 
válidas e vigentes se, e enquanto atendidas, as condições e obrigações indicadas neste 
instrumento e em seus anexos.  
3.4. Constituem, assim, compromissos imperativos dos futuros concessionários - e pressupostos 
para a validade e manutenção dos contratos - sob pena de sua rescisão, segundo o Edital e o 
ajuste que celebrarão com o Município, entre outros expressamente indicados nesses 
instrumentos, as seguintes:  
3.4.1. O atendimento ao MIX - ANEXO I do Termo de Referência (Mix atual). 
3.4.2. A participação no condomínio de lojistas dos terminais. 
3.5. As obrigações que os licitantes assumirão, quando da formulação de proposta e quando 
do atendimento ao MIX, converter-se-á em cláusulas do contrato de concessão real de uso e 
constarão das respectivas escrituras públicas. Sua observância e efetivo cumprimento são 
condições essenciais de validade dos contratos que a Administração celebrará com os 
vencedores.  
3.5.1. Por constituir essa modalidade de concessão em um direito real resolúvel, este será 
extinto pelo descumprimento das cláusulas resolutórias pactuadas no contrato, inclusive – e 
principalmente – as relacionadas ao eventual desvio de finalidade ou ao inadimplemento das 
obrigações e prazos.  
3.6. O prazo máximo para o início das atividades comerciais será de 06 (seis) meses a contar da 
data de emissão do Alvará de funcionamento;  
3.7. Nos casos fortuitos ou de força maior, tal como definidos no Código Civil Brasileiro, 
supervenientes à data de assinatura do contrato e devidamente caracterizados e 
comprovados, eventualmente poderão ser prorrogados, em ato motivado, através de termo 
aditivo.  
3.8. Em caso de pedido de recuperação judicial não aceito pelo Poder Judiciário e de falência 
decretada, o bem público, objeto deste contrato, se reverterá imediatamente para o 
Município, sem direito a qualquer tipo de indenização. 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1. Podem participar desta licitação pessoas físicas e/ou jurídicas regularmente constituídas, no 
exercício legal e regular de suas atividades e idôneas para licitar e contratar com a 
Administração Pública, desde que: a) Não estejam suspensas ou impedidas de licitar ou 
contratar com a Administração Pública, ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com esta; b) Não estejam reunidas em consórcio; c) Não tenham, em seus quadros, 
sócio, gerente, responsável técnico ou funcionário que ocupe cargo ou emprego na 
Administração do Município, mesmo na condição de subcontratado; d) Tenham realizado a 
visita técnica aos imóveis contemplados nessa licitação. 
4.1.1. Para fins de Concorrência Pública apresentar os seguintes documentos: a) se pessoa 
jurídica: os dados completos da empresa (razão social, CNPJ, inscrições estadual e municipal); 
b) se pessoa física: identidade e CPF. 
4.1.2. Cada licitante interessado poderá ofertar propostas por quantos imóveis estiver 
interessado, podendo arrematar todos aqueles em que se tornar vencedor nos lances. 
4.2. A visita técnica aos imóveis será feita pelo licitante ou por pessoa munida de procuração 
com poderes para representá-lo e decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação. 
A visitação deverá ser previamente agendada pelo interessado, em dias úteis, no horário de 08 
horas às 17 horas, pelo telefone: (48) 3431-0155/0158 ou diretamente no Setor de Patrimônio da 
Prefeitura, sito à Rua Domênico Sônego Neto, 542 – Santa Bárbara. 
4.2.1 Quando da vistoria aos locais, os proponentes receberão um Atestado de Visita Técnica, 
que obrigatoriamente deverá ser incluído no envelope de documentação de habilitação. Os 
licitantes que não realizarem a visitação, e, portanto, não obtiverem o atestado, ficarão 
impossibilitados de participar da Concorrência Pública por descumprimento de condição 
essencial.  
 
 



 

 

 

 
4.3. Os licitantes poderão obter cópia integral do edital e de seus anexos no sítio da internet 
desta Prefeitura (www.criciuma.sc.gov.br). Os que optarem por acessar o instrumento 
convocatório via internet se obrigam a acompanhar as publicações referentes ao processo 
nesse mesmo sítio e também as publicações no Diário Oficial do Município, quando for o caso, 
com vista a possíveis alterações e avisos. 
5. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE 
LICITAÇÃO. 
5.1. De acordo com o que preceitua a Lei nº 8.666/93 
6. DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS 
6.1. Tendo os licitantes cumprido todas as exigências de HABILITAÇÃO, os mesmos serão 
classificados de acordo com as PROPOSTAS DE PREÇO apresentadas. 
6.2. Em caso de empate nas propostas de preços apresentadas, o vencedor será conhecido 
mediante “sorteio” realizado na mesma sessão licitatória.  
7. DA FORMA DE PAGAMENTO 
7.1. O valor da outorga ofertada poderá ser quitado em até 06 (seis) parcelas, conforme o item 
2.4, mediante depósito identificado em conta corrente “Concessão de salas” específica da 
Prefeitura Municipal de Criciúma. 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO 
8.1. Dar aos imóveis cuja concessão real de uso, onerosa, lhe é concedida, a destinação 
prevista neste Termo de Referência, no Edital, no Contrato e também expressa no MIX, bem 
como participar dos condomínios comerciais existentes.  
8.2. Cumprir, na forma e nos prazos estabelecidos neste edital, em seus anexos e no contrato 
todas as obrigações assumidas, principalmente as relacionadas aos prazos. O eventual 
descumprimento - conforme o caso – implicará na aplicação de multas, rescisão do contrato, 
revogação da escritura pública de cessão e na perda de todos os direitos ora concedidos, 
ensejando a reintegração de posse do imóvel pela Prefeitura Municipal de Criciúma, inclusive, 
das benfeitorias edificadas ou implantadas pela concessionária, sem direito a indenização. 
8.3. Responder civil e criminalmente por si, seus empregados ou prepostos, por danos materiais 
e morais causados a terceiros, usuários e funcionários dentro do espaço de concessão, sem a 
responsabilidade solidária do Município;  
8.4. Arcar, exclusivamente, com a responsabilidade pela contratação, subordinação, controle 
e fiscalização de sua mão-de-obra, que a ele, concessionário, exclusivamente se vinculará, 
pagando os correspondentes salários e encargos trabalhistas, sociais e fiscais. Caso o Município 
seja diretamente acionado por qualquer empregado do cessionário, a ele caberá indenizar a 
Fazenda Pública Município das verbas trabalhistas, sociais e indenizações que está venha, 
circunstancialmente, ser compelida a pagar.  
8.5. Respeitar todas as determinações da legislação ambiental e, consequentemente, obter os 
licenciamentos dos órgãos competentes, inclusive FAMCRI e Vigilância Sanitária, se for o caso.  
8.6. Efetuar o pagamento de todos os tributos federais, estaduais e municipais; encargos e 
outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre os imóveis que são objeto de cessão e 
sobre as atividades que neles venham a ser desenvolvidas, incluindo-se IPTU e taxas de 
condomínio.  
8.7. Conservar a área concedida em boas condições de conservação, de uso, de higiene e de 
limpeza.  
8.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, as 
edificações e instalações.  
8.9. É vedado ao concessionário dar como garantia, a qualquer título e em qualquer transação 
legal, os direitos e obrigações decorrentes do contrato de concessão ou as edificações, 
instalações e benfeitorias nele edificadas, sob pena de resolução do contrato, revogação da 
escritura e aplicação das demais penalidades cominadas legal e contratualmente.  
8.10. É vedado ao concessionário repassar a concessão ou ceder o imóvel, no todo ou em 
parte, a terceiros, a qualquer título, gratuito ou oneroso, sob pena de rescisão do contrato, 
revogação da escritura e aplicação de outras sanções previstas na legislação de regência, 
salvo prévia autorização da Administração Municipal.  
 
 
 



 

 

 

 
8.11. Fica vedada, também, a transferência da concessão de uso por ato inter-vivos, por 
sucessão legítima ou testamentária, sob pena de resolver-se a concessão antes de seu termo, 
com a revogação da escritura pública e o perdimento das benfeitorias para o Município, sem 
que assista, ao concessionário, direito de indenização ou de retenção.  
8.12. Em caso de consórcio, não transferir o seu controle acionário sem prévia e expressa 
anuência do Município, sob pena de submeter-se às mesmas sanções cominadas no item 8.11 
e nos itens correlatos deste Termo de Referência.  
8.13. Arcar com o pagamento das despesas necessárias, se for ocaso, à lavratura da Escritura, 
certidões de praxe, cartoriais, bem como todos os ônus fiscais e para-fiscais, impostos, taxas, 
custas ou quaisquer outros que incidirem ou venham a incidir sobre a Concessão Real de Uso 
Resolúvel, do objeto da presente licitação.  
8.14. Constituem, ainda, obrigações do concessionário todas as outras estabelecidas no 
contrato de concessão.  
9. DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO  
9.1. Será encargo da Diretoria de Patrimônio, que deverá designar representantes para o 
acompanhamento e para a fiscalização dos contratos. 
10. DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO  
10.1. Nos termos do art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja a 
aplicação de multas e penalidades, podendo implicar na sua rescisão, com as consequências 
contratuais previstas neste Termo, no Edital, no contrato e na própria lei de regência, nas 
hipóteses previstas nesse artigo.  
10.2. Constituem motivo para rescisão do contrato: a) O não cumprimento de cláusulas 
contratuais, especificações, projetos, prazos e outras obrigações contratualmente previstas; b) 
O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; c) A 
cessão parcial ou total dos imóveis e dos direitos e deveres decorrentes do contrato a terceiros, 
a qualquer título, e a alteração ou transferência do controle acionário da empresa cessionária 
– sem aprovação prévia do Município – bem como a sua fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no edital e no contrato; d) O desatendimento das determinações regulares da 
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores; e) A decretação de falência ou o pedido de recuperação judicial da empresa 
concessionária; f) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; g) A alteração 
social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; h) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 
que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato; i) O não pagamento ou o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos à 
Administração decorrentes da quitação da parcela inicial ou das prestações do preço 
ofertado, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação; j) O desvio de finalidade na utilização dos 
imóveis cedidos, relativamente ao uso indicado no Edital, seus anexos e no contrato.  
10.3. A rescisão do contrato poderá ser: a) Determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nas alíneas ”a” a “j” do item 10.2; b) Amigável, por 
acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja relevante interesse público a 
justificá-la, devidamente motivado em ato escrito que integrará o processo licitatório; c) 
Judicial, nos termos da legislação.  
10.4. Nos casos de rescisão do contrato, ocorrerá a revogação da escritura pública de outorga 
e a devolução do imóvel ao Município, para quem a posse reverterá, ficando este autorizado 
a dela reintegrar-se. 
 
Criciúma, maio de 2019 

 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO 

CONCESSÃO DE IMÓVEIS (SALAS). 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

  ESTADO DE SANTA CATARINA  
  MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
  DIRETORIA DE PATRIMONIO   
 
  
 

 

ANEXO I do TERMO DE REFERÊNCIA (MIX Comercial Atual) 
 

Não poderão ser instalados nas novas salas concedidas os seguintes segmentos comerciais já 
existentes: 
 

Terminal Pinheirinho Terminal Próspera Terminal Central 

Mix de Produtos Mix de Produtos Mix de Produtos 
Confecção de Roupas Papelaria/Artigos Presentes Confecção de Roupas 

Banca/Revistas/Jornais/Cds Artigos de Vestuário Linha de Montagem Para Decoração 

Financeira  Escritório de Advocacia Lotérica 

Lanchonete Lanchonete Joalheria e Ótica 

Papelaria/Artigos de Presente Bijuterias e Acessórios  Balas e Bombons 

Bolsas/Acessórios/Presentes  Farmácia 

Escritório de Advocacia   Produtos Naturais 

Lanchonete   Fotos e Artigos Fotográficos 

Telefonia Celular e assessórios   Salão de Beleza 

    Financeira e Seguros 

    Roupas e Artigos de Presentes 

    Informática e Assistência Técnica  

     Lanchonete 

    Armarinhos e Aviamentos 

    Bijuterias/Bolsas/Malas e Acessórios 

    Telefonia Convencional e Celular  

    Confecção Infantil e Brinquedos  

    Cosméticos 

  Pastelaria/Salgados/ Sorveteria 

  Venda de Pães e Bolos p/Consumo Domiciliar 

  Venda de Embalagens 

  Chaveiro 

 
Obs: As salas constantes deste Edital devem contemplar atividades que não venham a 
confrontar nenhum destes MIX já existentes. 
 

DIRETORIA DE PATRIMÔNIO 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

               
 

 
  ESTADO DE SANTA CATARINA  

                           MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
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“TERMO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO” 
(MINUTA) 

  
(ANEXO 02) 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edital de Concorrência Nº. 220/PMC/2019 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
 SECRETARIA GERAL  
 

  
   CONTRATO Nº XXX/PMC/20XX                TERMO  DE  CONTRATO  DE CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, A TÍTULO ONEROSO QUE  ENTRE  SI  
CELEBRAM O  MUNICÍPIO  DE  CRICIÚMA, E DE OUTRO 
LADO A(O)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NOS   
TERMOS    DA   LEI   Nº    8.666   DE   21/06/93 E 
ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES E LEI MUNICIPAL Nº. 
7.070/2017. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
Preâmbulo        
 
1. CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, com sede na Rua Domênico Sônego, 542 - Paço 
Municipal “Marcos Rovaris” - Criciúma-SC, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº. 82.916.818/0001-13, 
neste ato representado pelo Senhor CLÉSIO SALVARO, Prefeito Municipal,  portador da Cédula 
de Identidade RG nº 1.740.946 expedida pelo SSP de SC e inscrito no CPF sob o nº 530.959.019-
68, doravante denominado CONCEDENTE.  
 
2. CONCESSIONÁRIA(O): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
estabelecida na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 
XXXXXXXXXXXXX, ora denominada CONCESSIONÁRIA(O), representada neste ato pelo Senhor 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
3. ADJUDICAÇÃO: O presente contrato decorre do Processo de Licitação - Modalidade: Edital 
de Concorrência Nº. 220/PMC, de 18/06/2019 -  Solicitação de Licitação nº. 1290/2019 - 
Processo Administrativo nº. 559051, homologado em XX/XX/20XX, que passa a integrar este 
contrato independentemente de transcrição, juntamente com a proposta da(o) 
CONCESSIONÁRIA(O).  
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
Do Objeto 
 
2.1. O presente contrato tem por objeto a Concessão de Direito Real de Uso  a(o) 
CONCESSIONÁRIA(O) a exploração de atividade comercial do ramo de____________________, 
na SALA Nº _____, localizada no __________________________________, de propriedade do 
CONCEDENTE, correspondente ao item ____ do Termo de Referência, Anexo 01 do Edital de 
Concorrência Nº 220/PMC/2019, que independentemente de transcrição faz parte integrante 
deste instrumento. 
2.1.1. O uso e a exploração do BEM PÚBLICO CONCEDIDO deverá obedecer às normas, 
padrões e procedimentos dispostos no Edital acima mencionado, no Termo de Referência e na 
legislação pertinente. 
2.1.2. A área destina-se exclusivamente para o fim acima proposto, sendo expressamente 
vedado o seu uso por terceiros a qualquer título ou forma, ou pela(o) CONCESSIONÁRIA(O) 
para outras finalidades. 
2.1.3. O CONCEDENTE não fornecerá quaisquer equipamentos, sendo os mesmos 
providenciados pela(o) CONCESSIONÁRIA(O). 
2.1.4. Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital da 
Concorrência nº 220/PMC/2019  com seus Anexos, Lei Municipal Nº. 7.070/2017e a Proposta 
da(o) CONCESSIONÁRIA(O). 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Do Prazo da Concessão 
 
3.1. O prazo de concessão de uso outorgada pelo presente Contrato, é de 10 (dez) anos, 
contados a partir da data de sua assinatura, renovável por igual período a critério do 
CONCEDENTE. 

 
CLÁUSULA QUARTA 
Do Valor Global da Outorga 
 
4.1. O valor global da outorga, objeto deste contrato é de R$XXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).- 
 
CLÁUSULA QUINTA 
Da Forma e Condições de Pagamento 
 
5.1. A(O) CONCESSIONÁRIA(O) pagará ao CONCEDENTE o valor global proposto da outorga, 
em XX (XXXXX) parcelas mensais, iguais, fixas e irreajustáveis, no valor de R$XXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), vencendo a primeira na assinatura deste contrato de 
concessão e as subsequentes a cada 30 (trinta) dias, mediante depósito identificado em conta 
corrente “Concessão de salas” específica da Prefeitura Municipal de Criciúma. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
Das Obrigações da(o) CONCESSIONÁRIA(O), além das estabelecidas no Termo de Referência:  
 
6.1. Dar ao imóvel cuja concessão real de uso, onerosa, lhe é concedida, a destinação prevista 
no Termo de Referência, no Edital e neste contrato e também expressa no Plano de Negócio.  
6.2. Cumprir, na forma e nos prazos estabelecidos no edital, em seus anexos e neste contrato 
todas as obrigações assumidas, principalmente as relacionadas aos prazos. O eventual 
descumprimento - conforme o caso – implicará na aplicação de multas, rescisão do contrato, 
revogação da escritura pública de cessão e na perda de todos os direitos ora concedidos, 
ensejando a reintegração de posse do imóvel/espaço pelo CONCEDENTE, inclusive, das 
benfeitorias edificadas ou implantadas pela(o) CONCESSIONÁRIA(O), sem direito a 
indenização. 
6.3. Responder civil e criminalmente por si, seus empregados ou prepostos, por danos materiais 
e morais causados a terceiros, usuários e funcionários dentro do espaço de concessão, sem a 
responsabilidade solidária do CONCEDENTE;  
6.4. Arcar, exclusivamente, com a responsabilidade pela contratação, subordinação, controle 
e fiscalização de sua mão-de-obra, que a ela(e), CONCESSIONÁRIA(O), exclusivamente se 
vinculará, pagando os correspondentes salários e encargos trabalhistas, sociais e fiscais. Caso o 
CONCEDENTE seja diretamente acionado por qualquer empregado da(o) CESSIONÁRIA(O), a 
ela(e) caberá indenizar a Fazenda Pública Município das verbas trabalhistas, sociais e 
indenizações que está venha, circunstancialmente, ser compelida a pagar.  
6.5. Respeitar todas as determinações da legislação ambiental e, consequentemente, obter os 
licenciamentos dos órgãos competentes, inclusive junto ao IBAMA, FATMA, FAMCRI e Vigilância 
Sanitária, se for o caso.  
6.6. Efetuar o pagamento de todos os tributos federais, estaduais e municipais; encargos e 
outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel/espaço que é objeto de cessão e 
sobre as atividades que neles venham a ser desenvolvidas, incluindo-se IPTU e taxas de 
condomínio.  
6.7. Conservar a área permitida em boas condições de conservação, uso, higiene e limpeza.  
6.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, as 
edificações, instalações ou a utilização do imóvel/espaço quando se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução, a critério da fiscalização do CONCEDENTE.  
 
 
 
 



 

 

 

 
6.9. É vedado a(ao) CONCESSIONÁRIA(O) dar como garantia, a qualquer título e em qualquer 
transação legal, os direitos e obrigações decorrentes do contrato de concessão ou as 
edificações, instalações e benfeitorias nele edificadas, sob pena de resolução do contrato, 
revogação da escritura e aplicação das demais penalidades cominadas legal e 
contratualmente.  
6.10. É vedado a(ao) CONCESSIONÁRIA(O) subconceder ou ceder o imóvel/espaço no todo 
ou em parte, a terceiros, a qualquer título, gratuito ou oneroso, sob pena de rescisão do 
contrato, revogação da escritura e aplicação de outras sanções previstas na legislação de 
regência, salvo prévia autorização do CONCEDENTE.  
6.11. Fica vedada, também, a transferência da concessão de uso por ato inter-vivos, por 
sucessão legítima ou testamentária, sob pena de resolver-se a concessão antes de seu termo, 
com a revogação da escritura pública e o perdimento das benfeitorias para o CONCEDENTE, 
sem que assista, a(ao) CONCESSIONÁRIA(O), direito de indenização ou de retenção.  
6.12. Não transferir o seu controle acionário sem prévia e expressa anuência do CONCEDENTE, 
sob pena de submeter-se às mesmas sanções cominadas na cláusula oitava deste contrato e 
nos itens correlatos do Termo de Referência.  
6.13. Arcar com o pagamento das despesas necessárias à lavratura da Escritura, certidões de 
praxe, cartoriais, bem como todos os ônus fiscais e parafiscais, impostos, taxas, custas ou 
quaisquer outros que incidirem ou venham a incidir sobre a Concessão Real de Uso Resolúvel, 
do objeto do presente contrato.  
6.14. Constituem, ainda, obrigações da(o) CONCESSIONÁRIA(O) todas as outras estabelecidas 
no Termo de Referência e neste Contrato de Concessão.  
6.15. Manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições que propiciaram a sua 
habilitação no processo licitatório – Edital de Concorrência Nº 220/PMC/2019, apresentando 
sempre que solicitados pelo CONCEDENTE os documentos comprobatórios de regularidade 
fiscal/trabalhista.  
6.16. Serão de inteira responsabilidade da(o) CONCESSIONÁRIA(O) todos os seguros 
necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual dos 
danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros, bem como multas 
e/ou indenizações por danos ambientais e ao patrimônio público.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
Dos Deveres do CONCEDENTE, além dos estabelecidos no Termo de Referência:  
 
7.1. Proceder à vistoria final para a verificação da adequação das instalações e equipamentos 
necessários ao funcionamento dos estabelecimentos, às expensas destes.  
7.2. Autorizar formalmente o início das operações, após proceder à vistoria de que trata o item 
7.1.  
7.3. Fiscalizar permanentemente a execução dos serviços concedidos.  
7.4. Intervir na execução dos serviços, mediante Decreto do Executivo, quando necessário, a 
fim de assegurar sua regularidade e o fiel cumprimento do contrato e das normas legais 
pertinentes.  
7.5. Aplicar as penalidades previstas nas leis que regem a matéria e, especificamente, neste 
Contrato de Concessão.  
7.6. Entregar à(ao) CONCESSIONÁRIA(O) a área escolhida totalmente livre e desembaraçada 
de pessoas e coisas.  
7.7. Declarar extinta a Concessão, quando não observadas as condições previstas no Edital, 
seus anexos e neste Contrato.  
7.8. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e contratuais.  
7.9. Verificar semanalmente as condições e higiene, limpeza e asseio dos locais e 
equipamentos utilizados para a execução dos serviços;  
7.10.  Notificar, por escrito, a(o) CONCESSIONÁRIA(O), por quaisquer irregularidades 
constatadas na execução do Contrato, solicitando providências para regularização das 
mesmas; 
7.11.  Manter arquivado, junto ao Contrato, toda correspondência trocada entre as partes. 
 
 



 

 

 

 
 
CLÁUSULA OITAVA 
Das Penalidades e da Rescisão 
 
8.1. Nos termos do art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja a 
aplicação de multas e penalidades, podendo implicar na sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais previstas neste Contrato, no Edital e na própria lei de regência, nas hipóteses 
previstas nesse artigo.  
8.2. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos, prazos e outras 
obrigações contratualmente previstas; 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;  
c) A cessão parcial ou total dos imóveis e dos direitos e deveres decorrentes do contrato a 
terceiros, a qualquer título, e a alteração ou transferência do controle acionário da empresa 
cessionária – sem aprovação prévia do Município – bem como a sua fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e neste contrato;  
d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  
e) A decretação de falência ou o pedido de recuperação judicial da empresa concessionária; 
f) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;  
g) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato;  
h) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;  
i) O não pagamento ou o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos à 
Administração decorrentes da quitação da parcela inicial ou das prestações do preço 
ofertado, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação;  
j) O desvio de finalidade na utilização dos imóveis cedidos, relativamente ao uso indicado no 
Edital, seus anexos e no contrato.  
8.3. A rescisão do contrato poderá ser:  
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nas 
alíneas ”a” a “j” do item 8.2;  
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja relevante interesse 
público a justificá-la, devidamente motivado em ato escrito que integrará o processo licitatório; 
c) Judicial, nos termos da legislação.  
8.4. Nos casos de rescisão do contrato, ocorrerá a revogação da escritura pública de outorga 
e a devolução do imóvel ao Município, para quem a posse reverterá, ficando este autorizado 
a dela reintegrar-se. 
 
CLÁUSULA NONA 
Das Multas: 

 
9.1. Pela inexecução total ou parcial do presente contrato de concessão de direito real de uso 
decorrente deste contrato, o CONCEDENTE poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar 
à(ao) CONCESSIONÁRIA(O), as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, 
e, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 
9.2. A multa prevista no item 9.1. da presente cláusula não tem caráter compensatório, porém 
moratório e, conseqüentemente, o pagamento dela não exime à(ao) CONCESSIONÁRIA(O) da 
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à 
CONCEDENTE. 

 
 
 



 

 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 
Da Intervenção  
 
10.1. Caberá a intervenção pelo CONCEDENTE, em caráter excepcional, nos casos 
relacionados abaixo com o fim exclusivo de assegurar a regularidade e a adequação na 
execução dos serviços, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares 
e legais pertinentes:  
a) desvirtuamento do uso da área concessionada;  
b) modificação ou alteração não autorizada do patrimônio do Município, objeto da 
concessão;  
10.2. Intervenção far-se-á por ato motivado do CONCEDENTE, que conterá a designação do 
Interventor, o prazo da intervenção, os objetivos e os limites da medida. 
10.3. O período da intervenção não será superior a 180 (cento e oitenta) dias, findo o qual o 
interventor proporá ao CONCEDENTE ou a extinção da concessão ou a devolução do 
imóvel/espaço à(ao) CONCESSIONÁRIA(O).  
10.4. Cessada a intervenção e não ocorrendo a extinção da concessão, haverá a imediata 
prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua 
gestão, sem prejuízo de responsabilidade pelo CONCEDENTE e do direito à indenização pelo(a) 
CONBCESSIONÁRIA e pelo CONCEDENTE.  
10.5. Durante o processo de intervenção e antes de ser decretada a extinção de que trata o 
subitem 10.3 acima, será assegurado à(ao) CONCESSIONÁRIA(O) o direito à ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Das Disposições Transitórias: 
 
11.1. O prazo para a ocupação e necessárias adequações do imóvel/espaço concedido, 
constante do objeto deste termo, é de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir 
do primeiro dia útil seguinte ao da assinatura do Contrato de Concessão, prorrogáveis por igual 
período em caso de fatos supervenientes e autorizados pelo CONCEDENTE.  
11.2. Correrão por conta exclusiva da(o) CONCESSIONÁRIA(O) todos os tributos, taxas e/ou 
encargos de qualquer natureza, devidos aos poderes públicos, comprometendo-se esta a 
saldá-los nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como as despesas com 
encargos trabalhistas e sociais, mão de obra, transportes de seu pessoal e de material, todos os 
custos que incidam direta ou indiretamente e que estejam relacionados com o objeto deste 
contrata, incluindo-se a ociosidade da mão de obra e dos equipamentos empregados na 
execução das obras e serviços constantes das atividades a serem realizadas no imóvel/espaço,  
objeto de concessão.  
11.3. Ao término deste Contrato a(o) CONCESSIONÁRIA(O) deverá devolver o imóvel/espaço 
que lhe serviu de objeto em idênticas condições que o recebeu. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
Do Seguro  
 
12.1. Serão de inteira responsabilidade d(o) CONCESSIONÁRIA(O) todos os seguros necessários, 
inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual dos danos materiais 
ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros, bem como multas e/ou indenizações 
por danos ambientais e ao patrimônio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
Da Fiscalização  
 
13. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo CONCEDENTE através da  
Diretoria de Patrimônio por servidores especialmente designados para este fim, que anotarão 
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  



 

 

 

13.1.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos empregados 
mencionados nesta Cláusula deverão ser solicitadas à Diretoria de Patrimônio do MUNICÍPIO DE 
CRICIÚMA – CONCEDENTE, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
Da Manutenção, Dos Reparos e Benfeitorias 
 
14.1. Toda manutenção/reparo será de responsabilidade da(o) CONCESSIONÁRIA(O), 
devendo ser mantidos os mesmos padrões de materiais e acabamentos; 
14.2. A(O) CONCESSIONÁRIA(O) poderá realizar no local as obras ou adaptações necessárias 
ao fim a que se destina, incorporando-se as benfeitorias à propriedade, sem direito a 
indenização ou retenção, se não for possível a remoção sem que acarrete danos ao 
imóvel/espaço. 
14.3. A realização de qualquer obra, benfeitoria ou reforma no imóvel/espaço, objeto desta 
Concessão, somente será possível mediante prévia autorização escrita do CONCEDENTE, as 
quais serão realizadas pela(o) CONCESSIONÁRIA(O) e às suas expensas. 
14.4. As benfeitorias realizadas, mesmo as autorizadas pelo CONCEDENTE, passam a fazer parte 
integrante do local e não ensejam qualquer direito de indenização ou retenção. 
14.5. Na realização de benfeitorias, a(o) CONCESSIONÁRIA(O) deverá providenciar matrícula 
CEI para a obra, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos termos da IN/INSS n° 
100, de 18 de dezembro de 2003, e efetuar os recolhimentos das contribuições na respectiva 
matrícula, devendo também, ao final da obra, apresentar ao setor contábil do CONCEDENTE a 
CND - Certidão Negativa de Débito fornecida pelo referido Órgão Previdenciário e ART’s 
emitidos pelo CREA. 
14.6. A(O) CONCESSIONÁRIA(O) assumirá integral responsabilidade pela boa execução e 
eficiência dos serviços que efetuar. 
14.7. Ficarão a cargo da(o) CONCESSIONÁRIA(O) as despesas referentes a quaisquer custos de 
adaptação que se façam necessárias. 
14.8. Todos os serviços, embora não explicitados nas especificações, todavia necessários à 
execução do contrato, correrão por conta e serão de exclusiva responsabilidade da(o) 
CONCESSIONÁRIA(O). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
Da Extinção da Concessão  
 
15.1. A concessão se extinguirá por advento do termo contratual, encampação, caducidade, 
rescisão, anulação, falência ou extinção da empresa individual. 
15.1.1. No caso de advento do termo contratual ou encampação, o CONCEDENTE poderá 
antecipar-se, procedendo aos levantamentos e avaliações necessárias. 
15.1.2. Extinta a concessão, todos os direitos e privilégios tornarão o CONCEDENTE, o qual 
ascenderá ao serviço, procedendo aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias, 
autorizando a ocupação das instalações pelo CONCEDENTE. 
15.2. Rescisão nos termos da Lei n° 8.666/93 e alterações subseqüentes; 
15.3. Anulação nos termos da Lei n° 8.666/93 e alterações subseqüentes; 
15.4. Falência ou extinção da empresa CONCESSIONÁRIA e falecimento ou incapacidade do 
titular no caso de pessoa física. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
Da Legislação Aplicável  
 
16.1. Este contrato regula-se com os princípios e normas de legislação aplicável à espécie, 
especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores introduzidas no referido 
diploma legal, pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 
supletivamente e nos casos omissos, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições 
de direito público e privado. 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
Das Medidas Acauteladoras  
 
17.1. Consoante o artigo 45, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a Administração Pública 
poderá, motivadamente, adotar providências acauteladoras, como forma de prevenir a 
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
Da Publicação do Contrato 
 
18.1. A publicação resumida do instrumento desse contrato no Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Criciúma será providenciada pelo CONCEDENTE nos termos do artigo 61, § único 
da Lei Federal 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA 
Da Alteração do Contrato 
 
19.1. O presente contrato poderá ser alterado, mediante assinatura de Termo Aditivo, nas 
hipóteses enumeradas no artigo 65 e artigo 58, I da Lei Federal nº8.666/93, desde que, 
devidamente justificado por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA 
Do Foro 
 
19.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Criciúma para a solução de qualquer 
controvérsia, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
19.2. E por estarem justas e contratadas, as partes assinaram o presente em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que possa produzir os seus 
devidos efeitos legais. 
 
CRICIÚMA-SC, XX de XXXXXX de 20XX. 
 
 
 
MUNICÍPIO DE CRICIÚMA                                                         XXXXXXXXXXXXXXXX 
CLÉSIO SALVARO                                                                                    (Cargo) 
Prefeito Municipal                                                                      CONCESSIONÁRIA(O) 
CONCENDENTE 
                                                                                                                                                                                         
                                                                   
Testemunhas: 
 
 ______________________________                                              _____________________________            
 Nome:                                                                                        Nome: 
 Nº. CPF.:                                                                     Nº. CPF.: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

               
 

 
 
  ESTADO DE SANTA CATARINA  

                           MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
                           SECRETARIA GERAL  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
         

 
“DECLARAÇÃO DE NÃO-EMPREGO DE MENORES” 

“MODELO” 
 

(ANEXO 03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edital de Concorrência Nº. 220/PMC/2019 
 
 

 



 

 

 

 

"  M      O      D      E      L      O  " 
 

   
 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO-EMPREGO DE MENORES 

 
 
 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº. 220/PMC/2019. 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº. 

_____________________________________________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)___________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. ____________________________ e do 

CPF nº. _______________________, DECLARA, para fins do disposto no Edital acima epigrafado, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, conforme determina o inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de novembro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ). 
 
 
___________________________________________ 
                              (Local e data) 
 

 

________________________________________________ 
                       Representante Legal  

 
 

(*) Observação: em caso afirmativo, assinalar com um “X” a ressalva acima 
 
 
 
 

OBS.: Este formulário deverá ser inserido no envelope n.º 1 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

               
 

 
  ESTADO DE SANTA CATARINA  

                           MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
                           SECRETARIA GERAL  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        
 

“DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO  IMPEDITIVO 
SUPERVENIENTE A HABILITAÇÃO” 

“MODELO” 
 

(ANEXO 04) 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edital de Concorrência Nº. 220/PMC/2019 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

"  M      O      D      E      L      O  " 
 

   
 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  

SUPERVENIENTE A HABILITAÇÃO 
 

 
 
 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº. 220/PMC/2019 
 
 
 

__________________________________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

_____________________________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

_________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº._____________________ e do CPF nº. 

______________________, DECLARA, para fins do disposto no Edital acima epigrafado, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento 

impeditivo posterior. 

 
___________________________________________ 
                              (Local e data) 
 

 

________________________________________________ 
                       Representante Legal  
 
 

 
 
 
 

OBS.: Este formulário deverá ser inserido no envelope n.º 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

               
 

 
  ESTADO DE SANTA CATARINA  

                           MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
                           SECRETARIA GERAL  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        
 

“MODELO DE CARTA PROPOSTA” 
 

 (ANEXO 05) 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edital de Concorrência Nº. 220/PMC/2019 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

"  M      O      D      E      L      O  " 
 

   
 

 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
Local e Data 
 
AO 
MUNICIPIO DE CRICIÚMA 
SECRETARIA GERAL 
Comissão Permanente de Licitações  

 

Ref.: CONCORRÊNCIA  Nº.  220/PMC/2019. 
 
 
 
a) Pela presente propomos para CONCESSÃO DO BEM (SALA)  Nº _____, localizado no(a) 

Terminal ________________ correspondente ao item Nº ______, da relação dos móveis constantes 

no Termo de Referência o valor global de R$_________ (________________________________), que 

terá como finalidade comercial _________________________________, pago da seguinte forma: 

À vista ou _____ (XXXXXXXXXX) parcelas.  
 
b) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de ____ (_________________) dias 

corridos, a contar da data de aberta da licitação. 
 
• Dados da empresa ou da pessoa física: 
Razão Social ou nome:________________________________ 
CNPJ ou CPF nº.___________ 
Endereço: ______________________________________________________ 
Cidade ________ 
Estado __________ 
CEP:___________ 
Fone________ 
Fax__________ 
E-mail:___________ 
 
 
c) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas na 

Licitação e seus anexos.  

Atenciosamente, 

 
Assinatura do Responsável ou Representante Legal 

Nome: 
RG no 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
               

 

 
  ESTADO DE SANTA CATARINA  

                           MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
                           SECRETARIA GERAL  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        
 

“ATESTADO DE VISITA” 
“MODELO” 

 
(ANEXO 06) 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edital de Concorrência Nº. 220/PMC/2019 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

"  M      O      D      E      L      O  " 
 

   
 
 

 

 
  ESTADO DE SANTA CATARINA  
   MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
   SECRETARIA GERAL  
 
 

 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA  Nº.  220/PMC/2019. 
 
 
Atestamos para os fins de participação na licitação acima citada que o representante da 

empresa ou o(a) Sr(a)________________________________________, efetuou a visita no local onde 

será realizado o objeto licitado, e inclusive, tomou conhecimento de todas as condições que 

envolvem a execução do contrato. 

 

 

Criciúma-SC, ___, de ______________ de 2018, 

 

_____________________________________ 

        (responsável patrimônio PMC ) 

 

 

 

Nome:________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

               
 

 
  ESTADO DE SANTA CATARINA  

                           MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
                           SECRETARIA GERAL  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        
 

“DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS 
DO EDITAL” 

“MODELO” 
 

(ANEXO 07) 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edital de Concorrência Nº. 220/PMC/2019 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

"  M      O      D      E      L      O  " 
 

   
 
 

 
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº. 220/PMC/2019 
 

 
A(o) Empresa/Proponente __________________________, inscrita no CNPJ sob o nº/inscrito no CPF 
sob o nº__________________, declara que concorda com todos os termos, anexos e condições 
estabelecidos neste Edital de Concorrência nº 220/PMC/2019, ficando responsável por todos os 
riscos, ônus e todas as informações que possam ser relevantes e necessárias para a elaboração 
da proposta e adjudicação do objeto licitado, se vencedora da licitação.  
 
 
Empresa CNPJ/Proponente CPF  
 
 
 
Data (dia/mês/ano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
               

 

 
  ESTADO DE SANTA CATARINA  

                           MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
                           SECRETARIA GERAL  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        
 

“LEI MUNICIPAL Nº. 7.070/2017” 
“MODELO” 

 
(ANEXO 08) 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edital de Concorrência Nº. 220/PMC/2019 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

LEI Nº 7.070, de 24 de novembro de 2017. 
 
 
Institui o programa de parceria público privada e 

concessões de Criciúma e dá outras providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, 
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal 

aprovou e eu sanciono a presente Lei: 
 
 
Art.1º Fica instituído o Programa de Parceria Público-Privada e Concessões 

de Criciúma, com o objetivo de promover, fomentar, coordenar, disciplinar, regular e 
fiscalizar parcerias público-privadas e concessões no âmbito da Administração Pública 
Municipal. 

 
§ 1º Esta Lei se aplica aos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, 

aos fundos especiais e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo 
Município de Criciúma. 

 
§ 2º É vedado à Administração Pública Direta e Indireta, aos fundos especiais 

e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo município de Criciúma, 
contratar programa de parceria público-privada e concessões, sem autorização e 
concordância da Câmara Municipal de Criciúma, nos limites desta Lei. 

 
Art.2º O contrato administrativo de parceria público-privada deve ser 

celebrado na modalidade de concessão administrativa ou patrocinada. 
 
§ 1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras 

públicas de que trata a Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, 
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro 
público ao parceiro privado. 

 
§ 2º Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a 

Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de 
obra ou fornecimento e instalação de bens. 

 
§ 3º Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim 

entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei Federal 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não envolver contraprestação pecuniária do 
parceiro público ao parceiro privado. 

 
Art.3º O Programa de PPP observará os seguintes princípios e diretrizes: 
 
I - eficiência no cumprimento das suas finalidades, competitividade na 

prestação das atividades e sustentabilidade econômica de cada empreendimento; 
II - respeito aos interesses e direitos do Poder Público, dos destinatários dos 

serviços e dos Agentes do Setor Privado incumbidos da sua execução; 



 

 

 

III - indelegabilidade das funções de regulação e do exercício de poder de 
polícia e de outras atividades exclusivas do Município; 

IV - repartição objetiva dos riscos entre as partes; 
V - transparência nos procedimentos e decisões; 
VI - universalização do acesso a bens e serviços essenciais; 
VII - responsabilidade fiscal na celebração e execução dos contratos; 
VIII - responsabilidade social e ambiental na concepção e execução dos 

contratos; 
IX - participação popular; e 
X - qualidade e continuidade na prestação dos serviços. 
 
Art.4º Ficam autorizadas desde já a implantação de Parcerias Públicos 

Privadas e Concessões no âmbito da prefeitura de Criciúma para a área de infraestrutura; 
 
Art.5º O Programa será desenvolvido por meio de adequado planejamento, 

que definirá as prioridades quanto à sua implantação, expansão, melhoria, gestão ou 
exploração de bens, serviços e atividades, infraestrutura, estabelecimentos ou 
empreendimentos públicos. 

 
§ 1º Farão parte do Programa os projetos que, compatíveis com o mesmo, 

sejam aprovados pelo Conselho Gestor a que se refere o Art. 7º. desta Lei. 
 
§ 2º O órgão ou entidade da Administração Municipal, interessado em 

celebrar parceria compatível com os objetivos desta Lei, encaminhará o respectivo projeto, 
nos termos e prazos previstos no Decreto regulamentar, à apreciação do Conselho Gestor. 

 
§ 3º. O Conselho Gestor, por meio de seu Presidente, ou o chefe do Executivo 

também poderão, por iniciativa própria, iniciar processo de Parceria Público Privada, nos 
termos dessa Lei; 

 
Art.6º São condições para a inclusão de projeto no Programa PPP: 
 
I - caracterização do efetivo interesse público considerando a natureza, a 

relevância e o valor de seu objeto, bem como o caráter prioritário da respectiva execução, 
observadas as diretrizes governamentais; 

II - a vantagem econômica e operacional da proposta para o Município e a 
melhoria da eficiência no emprego dos recursos públicos, relativamente a outras 
possibilidades de execução direta ou indireta; 

III – a justificativa que dará ensejo ao futuro estudo técnico de sua 
viabilidade, mediante demonstração das metas e resultados a serem atingidos, prazos de 
execução e de amortização do capital investido, bem como a indicação dos critérios de 
avaliação ou desempenho a serem utilizados; 

IV - a justificativa de futura viabilidade dos indicadores de resultado a serem 
adotados, em função da sua capacidade de aferir, de modo permanente e objetivo, o 
desempenho do ente privado em termos qualitativos e quantitativos, bem como de 
parâmetros que vinculem o montante da remuneração aos resultados atingidos; 

V - alcançar o valor mínimo estabelecido na legislação atual para 
caracterização da Parceria Público-Privada; 

 



 

 

 

Art.7º Fica criado o Conselho Gestor do Programa PPP (CG/PPP), com a 
seguinte composição: 

 
I - Secretário Municipal de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade 

Urbana; 
II - Secretário Municipal de Fazenda; 
III - Procurador Geral do Município; 
IV - Coordenador do Comitê Gestor previsto no art. 15, da Lei Complementar 

nº 203 de 18 de janeiro de 2017; 
V - um consultor externo, com notória especialização e reconhecimento na 

área de Gestão Pública e preferencialmente PPPs. 
 
§ 1º. Decreto do Prefeito indicará o consultor externo previsto no inciso V 

deste artigo; 
 
§ 2º Participarão das reuniões do Conselho Gestor do Programa PPP, com 

direito a voz, os demais titulares de Secretarias Municipais que tiverem interesse direto em 
determinada parceria, em razão de vínculo temático entre o objeto desta e o respectivo 
campo funcional. 

 
§ 3º O Conselho Gestor do Programa PPP deliberará mediante voto da 

maioria absoluta de seus membros, tendo o Presidente direito ao voto qualificado; 
 
§ 4º O presidente do Conselho Gestor será eleito entre seus membros. 
 
Art.8º Ao Conselho Gestor do Programa PPP compete: 
 
I - fixar procedimentos para a contratação das Parcerias Público-Privadas, 

conforme legislação vigente; 
II - analisar e aprovar os projetos; 
III - fiscalizar a execução; e 
IV - opinar sobre alteração, revisão, rescisão, prorrogação ou renovação dos 

contratos; 
 
Parágrafo Único – Ao consultor externo previsto no inciso V, do Art. 7º, desta 

Lei, será devido, mensalmente, gratificação de presença, ou “jeton”, de valor equivalente ao 
subsídio de Secretário Municipal. 

 
Art.9º A formalização de contrato de parceria público-privada dependerá 

obrigatoriamente da constituição de sociedade de propósito específico (SPE), incumbida de 
implantar e gerir o objeto da parceria. 

 
§ 1º A transferência do controle da sociedade de propósito específico e a 

constituição de garantias ou oneração estarão condicionadas à autorização expressa da 
Administração Pública, nos termos do edital e do contrato, desde que seja observado pelo 
pretendente os seguintes requisitos: 

 
a) a transferência não será efetivada antes do decurso de 24 (vinte e quatro) 

meses da formalização do contrato; 



 

 

 

b) atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e 
regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço; e 

c) comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. 
 
§ 2º A sociedade de propósito específico a que se refere o caput poderá 

assumir a forma de companhia aberta, com valores mobiliários, admitidos a negociação no 
mercado. 

 
§ 3º A sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões de 

governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, 
conforme regulamento. 

 
§ 4º Fica vedado à Administração Pública ser titular da maioria do capital 

votante das sociedades de que trata este artigo. 
 
§ 5º A vedação prevista no § 4º não se aplica à eventual aquisição da maioria 

do capital votante da sociedade de propósito específico por instituição financeira 
controlada pelo Poder Público, em caso de inadimplemento de contratos de financiamento. 

 
Art.10. As cláusulas dos contratos de parceria público-privada e concessões 

atenderão ao disposto no art. 23 da Lei nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995, e no art. 5º, § 
2º, incisos I a III, da Lei nº 11.079/2004 e nesta Lei no que couber, devendo também 
prever: 

 
I - o prazo de vigência da parceria, compatível com a amortização dos 

investimentos realizados, não inferior a 5 (cinco) anos, nem superior a 35 (trinta e cinco) 
anos, incluindo eventual prorrogação; 

II - as metas e os resultados a serem atingidos, o cronograma de execução e 
prazos estimados para seu alcance, bem como os critérios objetivos de avaliação de 
desempenho a serem utilizados, mediante adoção de indicadores capazes de aferir o 
resultado; 

III - as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado 
em caso de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade 
da falta cometida e as obrigações assumidas; 

IV - a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso 
fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária; 

V - o compartilhamento com a Administração Pública de ganhos econômicos 
efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos 
financiamentos utilizados pelo parceiro privado; 

VI - as formas de remuneração e atualização de valores; 
VII - os mecanismos para preservação da atualidade da prestação de serviços; 
VIII - as hipóteses de extinção da parceria antes do advento do prazo 

contratual, por motivo de interesse público ou qualquer motivação de que não caiba a 
responsabilização do parceiro privado, bem como os critérios para o cálculo e pagamento 
das indenizações devidas; 

IX - os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, 
os modos, o prazo de regularização e a forma de acionamento da garantia; 

X - os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado; e 



 

 

 

XI - a realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público 
reter os pagamentos ao parceiro privado, no valor necessário para reparar as 
irregularidades eventualmente detectadas. 

 
§ 1º É vedada a celebração de parceria público-privada: 
 
a) cujo valor do contrato seja inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 

reais); 
b) que tenha por objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento 

e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. 
 
§ 2º A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria 

público-privada poderá ser feita por: 
 
a) ordem bancária; 
b) cessão de créditos não tributários; 
c) outorga de direitos em face da Administração Pública; 
d) outorga de direitos sobre bens públicos dominicais; e 
e) outros meios admitidos em lei. 
 
§ 3º As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em 

contratos de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante: 
 
a) vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV, do art. 167 da 

Constituição Federal; 
b) instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 
c) contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não 

sejam controladas pelo Poder Público; 
d) garantia prestada por organismos internacionais ou instituições 

financeiras que não sejam controladas pelo Poder Público; 
e) garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para 

essa finalidade; e 
f) outros mecanismos admitidos em lei. 
 
Art.11. Podem ser objeto de parcerias público-privadas e concessões: 
 
I - a delegação, total ou parcial, da prestação ou exploração de serviço 

público, especialmente na área de infraestrutura precedida ou não da execução de obra 
pública; 

II - a prestação de serviços à Administração Pública ou à comunidade, 
precedida ou não de obra pública, excetuadas as atividades fins exclusivas do Município; 

III - a execução, a ampliação e a reforma de obra para a Administração 
Pública, bem como de bens e equipamentos ou empreendimento público, equipamentos de 
transporte público e vias públicas, incluídas as recebidas em delegação da União e do 
Estado, conjugada à manutenção, exploração, ainda que sob regime de locação ou 
arrendamento, e à gestão destes, ainda que parcial, incluída a administração de recursos 
humanos, materiais e financeiros voltados para o uso público em geral; e 

IV - a exploração de direitos de natureza imaterial de titularidade do 
Município, tais como marcas, patentes, bancos de dados, métodos e técnicas de 
gerenciamento e gestão. 



 

 

 

 
Art.12. A contratação de PPP ou concessão determina para os agentes dos 

setores privados: 
 
I - a obrigatoriedade de demonstrar permanentemente a capacidade 

econômica e financeira necessária para a execução do objeto da contratação; 
II - a assunção de obrigações de resultados definidas pelo Poder Público, com 

liberdade para a escolha dos meios para sua implementação, nos limites previstos no 
contrato; 

III - a submissão ao controle estatal permanente dos resultados; 
IV - o dever de submeter-se à fiscalização do Poder Público, permitindo o 

acesso de seus agentes às instalações, informações e documentos inerentes ao contrato, 
inclusive seus registros contábeis; 

V - a sujeição aos riscos inerentes ao negócio; e 
VI - a incumbência de promover as desapropriações autorizadas pelo Poder 

Público, quando previstas no contrato e no ato expropriatório. 
 
Art.13. A remuneração do agente do setor privado ocorrerá mediante a 

utilização, isolada ou cumulativamente, de qualquer uma das seguintes modalidades: 
 
I - tarifas cobradas dos usuários; 
II - recursos do Tesouro Municipal ou de entidade da Administração Indireta 

Municipal; 
III - cessão de créditos do Município, excetuados os relativos a impostos, e 

das entidades da Administração Municipal; 
IV - transferência de bens móveis e imóveis; 
V - pagamento em títulos da dívida pública, emitidos com observância da 

legislação aplicável; 
VI - cessão de direitos relativos à exploração comercial de bens públicos, 

inclusive de natureza imaterial, tais como marcas, patentes, bancos de dados, métodos e 
técnicas de gerenciamento e gestão; 

VII - outorga de direitos sobre bens públicos dominicais; e 
VIII - outras receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos 

associados 
IX – tributos vinculados destinados especificamente para este fim. 
 
Art.14. O contrato de PPP e Concessão poderá estabelecer sanções em face 

do inadimplemento de obrigação pecuniária pelo Poder Público, no seguinte modo: 
 
I - o débito será acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros 

moratórios, exclusivamente, segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do 
pagamento de impostos devidos à Fazenda Municipal; e 

II - o atraso superior a 90 (noventa) dias conferirá ao contratado a faculdade 
de suspensão das atividades ou da prestação dos serviços públicos que não sejam 
essenciais, sem prejuízo do direito à rescisão contratual. 

 
Art.15. Aplicam-se às parcerias público-privadas e concessões previstas 

nesta Lei, as normas gerais federais, inclusive sobre concessão e permissão de serviços e de 
obras públicas, modalidades de licitações e contratos administrativos e de parceria 
público-privada. 



 

 

 

 
Art.16. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Direta e Indireta, 

responsáveis pela concessão de licenças ambientais, ou que estejam vinculados, direta ou 
indiretamente, nos procedimentos para o licenciamento ambiental, atenderão 
prioritariamente os projetos incluídos no Programa, se necessário; 

 
Art.17. O Poder Executivo Municipal desde já ratifica regulamentação que 

existir concernente à Lei Federal vigente e poderá emitir regulamento próprio. 
 
Art.18. Revogam-se as disposições em contrário especialmente a Lei nº 

6.616, de 12 de agosto de 2015. 
 
Prefeitura Municipal de Criciúma, 24 de novembro de 2017. 

 
 
 

CLÉSIO SALVARO 
Prefeito Municipal 
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