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OBJETO:  Concessão Remunerada de Direito Real de Uso, a Título 
Oneroso, de um espaço público com 198,72m², destinado a 
exploração de atividade comercial (restaurante/lanchonete), 
referente ao salão principal - parte superior - da edificação que 
abriga a “ATAFONA”, construída sobre a área do Parque dos 
Imigrantes, localizado no Distrito de Rio Maina no município de 
Criciúma-SC.  

 
 
 
 
 
 
     

Criciúma-SC, junho de 2019. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 006/FME/2019 
Processo Administrativo nº. 559598 

 
 
O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, por intermédio da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, nos Termos da Lei Nº. 8.666 de 
21 de junho de 1993, Lei complementar 123/2006 ou qualquer outro dispositivo que venha a substituí-la, alterá-la ou 
complementá-la, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando Licitação, em sessão pública, 
na modalidade de “CONCORRÊNCIA”, do Tipo MAIOR OFERTA PELA OUTORGA DA CONCESSÃO, sob o regime de 
Concessão Remunerada de Uso, conforme Lei Autorizativa Municipal nº. 7.394, de 20 de dezembro de 2018,  e 
receberá as propostas para o objeto da presente Licitação até  as  13h45min do dia 30 (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  
 
1.1. A presente licitação tem como objeto, a Concessão Remunerada de Direito Real de Uso, a Título Oneroso, de um 
espaço público com 198,72m², destinado a exploração de atividade comercial (restaurante/lanchonete), referente ao 
salão principal - parte superior - da edificação que abriga a “ATAFONA”, construída sobre a área do Parque dos 
Imigrantes, localizado no Distrito de Rio Maina no município de Criciúma-SC, obedecendo integralmente às 
especificações e determinações previstas no termo de referência e nos termos da minuta do termo de concessão que 
ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento como se aqui estivessem transcritos.  

1.2. O uso e a exploração do BEM PÚBLICO CONCEDIDO deverá obedecer às normas, padrões e procedimentos 
dispostos neste EDITAL, no Termo de Referência, demais Anexos, no instrumento contratual e na legislação pertinente. 

 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo de atividade pertinente ao objeto do certame e que, 
observada a necessária qualificação, satisfaçam as condições e requisitos exigidos neste Edital. 
2.2. Não serão admitidas nesta Concorrência pessoas jurídicas: 
2.2.1. suspensas, inabilitadas ou impedidas de licitar, a qualquer título, pela Administração Pública Federal, Estadual, 
Distrital ou Municipal, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata; 
2.2.2. que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si e as que tiverem denominações diferentes e sócios ou 
proprietários comuns; 
2.2.3. organizadas em consórcio; 
2.2.4. que possuam, em sua diretoria ou no seu quadro de pessoal, técnico, servidor público das Administrações Direta 
e Indireta do Município de Criciúma, seja com vínculo estatutário, seja empregado público, seja ocupante de cargo ou 
função de confiança, seja contratado temporariamente, e especialmente, os servidores da Fundação Cultural de 
Criciúma e desta Comissão; 



 

2.2.5. que possuam, em sua diretoria, integrante de outra pessoa jurídica que também tenha apresentado 
documentação de habilitação e propostas. 
2.3. Apresentar os documentos de habilitação e das propostas em envelopes distintos que passamos a chamar de 
ENVELOPE Nº 1, ou envelope da "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" e  ENVELOPE Nº  2, ou envelope da "PROPOSTA DE 
PREÇOS”,  no local, data e horário indicados neste Edital. 
 
3 – DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 - O representante legal da Licitante, quando presente na Sessão de Abertura, deverá estar munido dos seguintes 
documentos: 
3.1.1. Cópias autenticadas da Cédula de Identidade, bem como, do documento que comprove a condição de 
integrante da Constituição Social. 
3.1.2. Quando procurador, cópias autenticadas da Cédula de Identidade, bem como, da procuração lavrada em 
Cartório ou particular com firma reconhecida em Cartório, ou ainda, das cópias autenticadas da Cédula de 
Identidade, acompanhada de Termo de Credenciamento com firma reconhecida em Cartório. 
3.1.3.  Os documentos para credenciamento, constantes nos subitens 3.1.1. e 3.1.2.  deverão ser apresentados, 
separadamente dos envelopes de habilitação e proposta, com cópia autenticada, em cartório ou por servidor 
designado pela Administração, as quais serão juntadas ao processo. 
3.2. Os documentos referidos nos subitens 3.1.1. e 3.1.2. quando não autenticados na forma indicada no item 3.1.3., 
poderá ser apresentado à Comissão (cópia e original), para que esta possa conferir e credenciar o representante para 
participar do certame. 
3.3.  O não comparecimento de quaisquer dos LICITANTES, a qualquer das sessões marcadas, não impedirá a 
realização das mesmas e não terá nenhum ônus para a LICITANTE. 
3.4.  A não apresentação do credenciamento, não implica na inabilitação do licitante, mas o impede de intervir nas 
decisões tomada pela Comissão Permanente Licitação, nas sessões pertinentes à licitação. 
 
4. DA DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO - Envelope Nº 1 
 
4.1. Deverão 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: 

 
4.1.1 – HABILITAÇÃO JURIDICA:   
 
4.1.1.1. Cédula de identidade do(s) responsável(is) pela empresa.  
4.1.1.2. Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual. 
4.1.1.3. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), acompanhado das alterações, no caso de inexistência 
de contrato consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial da sede da Licitante, em se tratando de 
sociedade comercial. No caso de sociedades por ações, além do estatuto e alterações subsequentes, a Licitante 
deverá apresentar documentação relativa à eleição da diretoria em exercício. 
4.1.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.   
4.1.1.5. Em se tratando de empresa estrangeira: decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente. 
 
4.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
4.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda;  
4.1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede 
da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta Licitação. 
4.1.2.3. Certidão Conjunta (Certidão Negativa de Débito Quanto à Divida Ativa da União; Certidão Negativa de Débito 
de Tributos e Contribuições Federais; Certidão Negativa de Débito junto ao INSS);  
4.1.2.4. Certidão Negativa de Débito com a Fazendo Municipal da sede;  
4.1.2.5.  Certidão de Regularidade junto ao FGTS;  
4.1.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) – Lei 12.440/2011);  
Observação: Em todos os casos serão aceitas certidões positivas com efeitos de negativa. 
 
4.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
 
4.1.3.1. Comprovação de aptidão do licitante no ramo de prestação de serviços de restaurante/lanchonete.  
4.1.3.2. Termo de Vistoria expedida pelo órgão competente da Fundação Municipal de Esportes - FME, declarando ter 
a licitante tomado conhecimento do local, bem como todas as condições que venham interferir na elaboração e 
apresentação de sua proposta. 
4.1.3.2.1. a visitação ao imóvel 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, devendo ela  ser previamente agendada 
pelo interessado na sede da Fundação Municipal de Esporte de Criciúma – FME, nos horários das 08h00min às 12h00min 
e das 13h00min às 17h00min, de segunda feira a sexta-feira, em dias úteis e de expediente local. 
4.1.3.2.2. quando da vistoria ao loca, os proponentes receberão um Atestado de Visita Técnica, que obrigatoriamente 
deverá ser incluído no Envelope Nº 01 contendo a documentação de habilitação. 



 

4.1.3.2.3. o licitantes que não realizarem a visitação, e, portanto, não obtiverem o atestado, ficarão impossibilitados de 
participar da Concorrência por descumprimento de condição essencial.  
 
4.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
 
4.1.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
4.1.4.1.1.  As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia 
do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive os termos de abertura e encerramento. 
4.1.4.1.2.  A boa situação financeira da empresa será avaliada, nos termos do art. 31, § 5º da Lei 8.666/93, pelos índices 
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um inteiro), resultantes da 
aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial: 
 
                                      Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Liquidez Geral = ------------------------------------------------------------------------- 
                                     Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
 

Ativo Total 
Solvência Geral = --------------------------------------------------------------------- 

       Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

                                                            Ativo Circulante 
Liquidez Corrente = ------------------------------------------------------------------- 
                                                       Passivo Circulante 
 
4.1.4.1.3. As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 
juntado ao balanço e adaptadas, no que couber, à nova estrutura dos balanços patrimoniais promovida pela 
Lei 11.941/2009. 
4.1.4.1.4. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitações efetuará os cálculos. 
4.1.4.1.5. As empresas optantes do ‘SIMPLES NACIONAL” não estão dispensadas de apresentar o balanço patrimonial e 
as demonstrações contábeis. 
4.1.4.2. Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, dentro do prazo de validade prevista na própria certidão/concordata  
 
4.1.4.3. – DECLARAÇÕES:  
 
4.1.4.3.1, Declaração, assinada por quem de direito, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos, em cumprindo ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, conforme Art. 27,V, da Lei 
Nº 8.666/93, (Modelo ANEXO 03 deste Convite);  
4.1.4.3.2. Declaração, assinada por quem de direito, da inexistência de fato impeditivo superveniente a habitação, 
conforme modelo (ANEXO 04 deste Convite). 
4.1.4.4. As empresas consideradas MICROEMPRESAS (ME) e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme incisos I e II 
do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto nº. 6.204, de 5 de 
setembro de 2007 e que pretenderem  beneficia-se nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto 
naquela lei, DEVERÃO APRESENTAR,  CERTIDÃO SIMPLIFICADA, expedida pela Junta Comercial. 
4.1.4.4.1. No caso de não apresentarem a certidão e a declaração previstas no item 4.1.4.4., poderão participar 
normalmente da licitação, porém em igualdade de condições com as empresas não enquadradas no regime acima. 
4.1.4.4.2. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido nesta licitação, concedido às 
microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei Complementar nº.123/06, as empresas que se enquadrar em 
qualquer das exclusões relacionadas no parágrafo 4º do seu artigo 3º. 
4.1.4.5. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC), emitido pela Secretaria Executiva de Logística do 
Município de Criciúma-SC, ISENTARÁ a apresentação dos documentos exigidos 4.1.1.1. 4.1.1.2., 4.1.1.3., 4.1.1.4., 4.1.1.5., 
4.1.2.1. e 4.1.2.2. 
4.1.4.6. O documento que, em seu corpo, não constar a validade somente será considerado válido, para efeito desta 
licitação, quando expedidos até 180 (cento e oitenta) dias antes da data de abertura dos envelopes da Habilitação, 
ressalvada a hipótese do licitante comprovar que o documento tem prazo superior ao convencionado, mediante 
juntada de norma legal pertinente.  
4.1.4.7. A Comissão de Licitações fará consulta ao serviço de verificação de autenticidade das Certidões emitidas pela 
Internet, ficando as licitantes dispensadas de autenticá-las.  
4.1.4.8. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da licitante.   
4.1.4.9. As licitantes que não apresentarem em forma legal e em perfeitas condições a documentação exigida neste 
item, serão consideradas  inabilitadas e excluídas das fases subsequentes  da Licitação, sem direito a qualquer 
reclamação ou indenização. 
4.1.4.10. A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida pela própria Comissão de 
Licitações, se os dados existirem em outro documento. 
4.1.4.11. Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos na abertura dos envelopes para 
autenticação pelo Presidente da Comissão de Licitações.  



 

4.1.4.12. Decairá  do direito de impugnar os termos deste Edital de  Licitação perante  a Administração a licitante que  
os tendo aceitado  sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação,  falhas ou 
irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
4.1.4.13. A  impugnação de que trata o item acima,  se houver,  deverá  ser apresentada de conformidade com artigo 
41,  parágrafo 1º,  da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes. 
4.1.4.14. Os documentos exigidos deverão ser acondicionados e apresentados em envelope devidamente fechado e 
inviolado, timbrado e/ou identificado com carimbo padronizado do (CNPJ/MF) da empresa licitante, contendo em sua 
parte frontal os seguintes dizeres:  
A     
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA - FME 
MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÕES 
RUA DOMÊNICO SÔNEGO, 542 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/FME/2019 
    
Envelope Nº 1 - "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO"     
 

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS - Envelope Nº 2 
 
5.1. Carta de apresentação da proposta, em papel timbrado da empresa, assinada pelo Proponente ou 
Representante Legal, indicando em algarismos arábicos e por extenso, em moeda corrente nacional, devendo conter 
valor da taxa mensal de utilização ofertada, que deverá ser igual ou superior a R$2.000,00 (dois mil reais), sob pena de 
desclassificação da proposta. 
5.1.1. Em caso de divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em algarismos, prevalecerão os 
valores por extenso. 
5.1.2. O valor mensal permanecerá inalterado pelo período de 12 (doze) meses, após este período o mesmo será 
reajustado anualmente pelo Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM/FGV ocorrido no período.  
5.1.3. No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas com os encargos sociais e trabalhistas, todos os 
equipamentos, ferramentas e máquinas necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos, os custos diretos, a 
lucratividade e quaisquer outras despesas necessárias à realização integral e adequada dos serviços, objeto deste 
Edital.  
5.2. A proposta de preço deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de entrega dos 
envelopes, sendo este o prazo considerado em caso de omissão.  
5.3. A Proposta de Preço deverá ser acondicionada e apresentada em envelope distinto e devidamente fechado e 
inviolado, timbrado e/ou identificado com carimbo padronizado do (CNPJ/MF) da proponente, contendo em sua 
parte frontal os seguintes dizeres:  
A     
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA - FME 
MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÕES 
RUA DOMÊNICO SÔNEGO, 542 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/FME/2019 
 
Envelope Nº 2 - "PROPOSTA DE PREÇOS"     
 
6 – DO EXAME E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
 
6.1. Recebidos os credenciamentos e envelopes de todas as licitantes, atestada a regularidade, o sigilo e a integridade 
deles e não havendo qualquer impugnação a este respeito sobre a qual deva manifestar-se imediatamente a 
Comissão, será dado início à abertura e exame da habilitação de cada uma das licitantes, pela ordem de 
apresentação delas. 
6.2. Aberto o envelope da habilitação, os documentos nele constantes serão rubricados pelos membros da Comissão 
que, em seguida, os oferecerá ao exame e à rubrica dos representantes das demais licitantes presentes no ato. 
6.3. A Comissão, então, verificará a documentação apresentada e de pronto determinará se estão presentes todas as 
peças exigidas neste Edital. 
6.4. Decidirá de pronto também as impugnações orais que se fizerem aos documentos examinados. 
6.5. A Comissão, no entanto, se reserva o direito de verificar, na fonte emissora, a autenticidade dos documentos 
apresentados na habilitação. 
6.6. Se a documentação estiver incompleta ou não atender ao disposto neste Edital ou se acatar impugnação oral 
feita por qualquer outra licitante, a Comissão inabilitará a licitante em questão e devolver-lhe-á o envelope da 
proposta de preços, sem que tenha sido aberto. 
6.7. Feita a verificação e ultrapassadas as medidas preliminares, determinada a habilitação ou inabilitação de cada 
licitante, a Comissão inquirirá cada licitante que se tenha feito representar no ato sobre seu eventual interesse em 
renunciar ao direito de recorrer do julgamento da fase de habilitação. 
6.8. As licitantes representadas no ato que renunciarem ao direito de recorrer do julgamento da fase de habilitação, 
serão expressamente nominadas e serão identificados seus representantes, tudo constando da ata. 
6.9. Se todas as licitantes estiverem representadas no ato e todas tiverem renunciado ao direito de recorrer deste 
julgamento, a Comissão poderá passar à fase do julgamento das propostas, abrindo os envelopes respectivos. 



 

6.10. Se não houver renúncia ao direito de recorrer por parte de todas as licitantes, presentes e ausentes, a Comissão 
emitirá a ata do julgamento da habilitação, dela tirando extrato para publicação no Diário Oficial Eletrônico  do 
Município e aguardará o prazo legal para eventual interposição de recursos. 
6.11. Se houver interposição de recursos, a Comissão os processará na forma determinada pelo Art. 109 da Lei 8666/93. 
6.12. Não havendo recursos, a Comissão atestará em ata correspondente e passará ao exame e julgamento das 
propostas, marcando data e fazendo as devidas comunicações. 
6.13. Após a fase de habilitação, não serão considerados pedidos de retirada das propostas, ficando as licitantes 
vinculadas a todos os seus efeitos obrigacionais, sujeitando-se ao processo até o final do certame. 
6.14. A relutância da proponente em honrar as propostas já abertas será punida com a desclassificação. 
6.15. No caso de todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem   desclassificadas, a Administração 
poderá fixar as licitantes, o prazo de 08 (oito) dias úteis, para apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas escoimadas das causas referidas no artigo 48, da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes. 
 
7 – DO EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
7.1. Ultrapassado o julgamento da habilitação, a Comissão passará ao exame das propostas de preços, abrindo os 
envelopes correspondentes das licitantes habilitadas, na fase anterior, na data previamente marcada e comunicada. 
7.2. Na data marcada, presentes ou não os representantes das licitantes, a Comissão atestará a integridade dos 
envelopes e promoverá a abertura de cada um dos de proposta de preços das habilitadas. 
7.2.1. Diante do menor volume de trabalhos e do tempo de duração do julgamento da habilitação e tendo todas as 
licitantes, abdicado formalmente do direito de recorrer, nada impede que a Comissão passe imediatamente ao 
julgamento das propostas. 
7.3. A documentação constante de cada envelope será rubricada pelos membros da Comissão que, em seguida, os 
exporá ao breve exame e rubrica dos representantes das licitantes presentes. 
7.3.1. Após a abertura dos envelopes das propostas de preços, não mais caberá desclassificação de licitante por 
motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento 
dessas fases. 
7.4. Isso feito, a Comissão dará por encerrada a participação das licitantes e do público presente e passará ao exame 
e julgamento, em regime fechado, das propostas (art. 3o, § 3o, da Lei federal nº 8.666/93). 
7.4.1. Serão desconsideradas as propostas que estiverem em desacordo com quaisquer das exigências do presente 
Edital, que impuserem condições diferentes das dispostas nele ou que apresentem cotações para quantidades 
divergentes das especificadas e; 
7.4.2. Não serão aceitas mudanças nas condições descritas no termo de referência e minuta do contrato; 
7.5. Havendo desclassificação da proposta de preços, a Comissão solicitará do representante da licitante 
desclassificada a sua desistência expressa de recursos, o que, se aceito, será circunstancialmente lançado em ata, a 
qual, obrigatoriamente, deverá conter a assinatura do representante da empresa a licitante que aceitou, 
expressamente, desistir do recurso do julgamento; 
7.6. Se houver recurso do julgamento das propostas, proceder-se na forma prevista na Lei 8666, de 21.06.93, em seu art. 
109. 
 
8 – DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 
 
8.1. Será considerada vencedora a empresa que apresentar o MAIOR VALOR DE REMUNERAÇÃO PARA A CONCESSÃO 
DE USO, sendo este o critério de julgamento considerado para obtenção da MAIOR OFERTA. 
8.2. No julgamento das propostas será objetivo, vinculado ao edital e ao critério do maior preço proposto. Em caso de 
empate haverá sorteio, convocados os interessados para o ato. 
8.3. A classificação final far-se-á pela ordem de maior oferta das propostas. 
8.4. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada 
nas ofertas das demais concorrentes. 
8.5. A adjudicação será feita à licitante que tiver apresentado a proposta julgada vencedora, observadas as 
disposições desta Concorrência. Fica reservado a Fundação Municipal de Esportes –FME, entretanto, o direito de, a 
qualquer tempo, desistir da contratação do objeto, declarar a prorrogação ou renovação da licitação, no todo ou em 
parte, ou sua anulação. 
8.6. A decisão da Comissão tornar-se-á definitiva após a devida homologação pela autoridade competente. 
8.7. No caso de empate, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para quais todos os 
concorrentes serão convocados, sendo que o não comparecimento de qualquer licitante a reunião marcada para o 
sorteio não impedirá que ela se realize. 
 
9 - DOS RECURSOS  
 
9.1. Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação caberá recurso ao Presidente da Fundação Municipal de 
Esportes do Município de Criciúma, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da lavratura da ata ou da 
intimação do ato. 
9.2. Interposto, o recurso será comunicado aos demais Licitantes, que poderão contrarrazoá-lo no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis.  
9.3. O Presidente da Comissão de Licitações do Município de Criciúma, então, a partir da análise das razões de recorrer 
oferecidas e das contrarrazões eventualmente apresentadas, poderá considerar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, ou, neste mesmo prazo, fazer subir o recurso, devidamente informados, para apreciação da autoridade 
superior.  
9.4. Os recursos observarão os seguintes requisitos:  
a) serão datilografados/digitados ou impressos, e devidamente fundamentados; e  



 

b) serão subscritos pelo representante legal da Licitante recorrente ou por pessoa por ela credenciada.  
9.5. Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao 
interessado.  
9.6. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Licitações do Município de Criciúma/ou Autoridade Superior 
Competente. 
 
10 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
 
10.1. O julgamento da licitação efetuado pela Comissão será submetido à apreciação do Presidente da Fundação 
Municipal de Esportes do Município de Criciúma, para deliberação quanto a adjudicação e homologação do objeto 
da licitação; 
10.2. No caso em que a adjudicatária decair do direito à contratação do objeto desta licitação, Fundação Municipal 
de Esportes do Município de Criciúma, poderá revogá-la ou convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificações, para contratar, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto ao preço, obedecidas às normas federais em vigor quanto ao reajustamento, ou revogar a licitação. 
 
11 - DO CONTRATO DE CONCESSÃO 
 
11.1. A Licitante vencedora deverá assinar o Termo de Contrato de Concessão de Uso, de conformidade com a 
minuta, ANEXO 02 deste Edital, em até 05 (cinco) dias consecutivos depois de notificada pelo órgão do Poder 
Concedente.  
11.2. No caso de a Licitante vencedora não comparecer para a assinatura do respectivo instrumento de contrato no 
prazo supracitado, contado a partir da data da notificação, o Poder Concedente ficará com a liberdade de, a seu 
critério, convocar as demais Licitantes sucessivamente, na ordem de classificação.  
11.3. O presente Edital será parte integrante do contrato, independentemente de sua transcrição. 
 
12 – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
12.1. A forma e condições de pagamento são as descritas nas respectivas cláusulas Minuta Contratual (ANEXO 02 
deste Edital), que independentemente de transcrição faz parte integrante deste Edital. 
 
13 -  DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
 
13.1. As sanções contratuais serão: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitações, o 
impedimento de contratar e declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, Seção II, da Lei nº 8.666, de 
21.06.93 e suas alterações. 
13.1.1. Será aplicada multa correspondente ao valor de 3 (três) taxas de concessão, paga pela CONCESSIONÁRIA, 
quando esta: 
a) executar os serviços em desacordo com o previsto neste Contrato de Concessão de Uso, ou em desacordo com as 
normas de defesa do consumidor (Código de Defesa do Consumidor e leis afins); e 
b) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a 
causar danos ao CONCEDENTE ou a terceiros. 
13.2. Todas as obrigações estipuladas no presente contrato são exigidas pela forma e nos prazos convencionados 
independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial, sujeitando-se à parte infratora à multa 
correspondente ao valor de 3 (três) taxas de concessão atualizadas, acrescida das custas judiciais e honorários 
advocatícios quando ocorrer. 
13.3. A recusa da contratada em assina o Termo de Contrato de Concessão de Uso, ou o seu não comparecimento 
para assinatura no prazo previsto neste Edital, caracterizará descumprimento integral das obrigações assumidas na 
proposta, sujeitando-a, ao pagamento de multa de 20 % (vinte por cento) do valor do contrato.  
13.3.1. Na hipótese supra o Fundação Municipal de Esportes do Município de Criciúma poderá convocar a licitante 
imediatamente classificada ou revogar a licitação, sem que caiba aos concessionários direito a indenização de 
qualquer espécie.  
 
14 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS 
 
14.1. As obrigações, vedações e responsabilidades são as descritas no Termo de Referência (ANEXO 01 deste Edital) e 
na Minuta Contratual (ANEXO 02 deste Edital), que independentemente de transcrição fazem parte integrante deste 
Edital. 
 
15 - DO PRAZO E RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO  
 
15.1. O período de vigência da Concessão é de 10 (dez) anos, a contar da data de assinatura do Contrato. 
15.2. A Concessão poderá ser renovada por igual período, desde que a Concessionária venha apresentando um 
desempenho adequado na prestação do serviço, e com manifestação formal da Concessionária da sua intenção de 
continuidade.  
15.3. A manifestação de intenção de continuidade deverá ser feita por escrito a Fundação Municipal de Esportes do 
Município de Criciúma, com antecedência de 90 (noventa) dias da data de término do prazo inicial.  
15.4. Não requerendo a renovação da Concessão no prazo previsto no subitem anterior, a Concessionária perderá o 
direito à renovação do Contrato de Concessão, que terminará no prazo estabelecido. 
 
 



 

 
 
 
16 - DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO  
 
16.1. Extingue-se a Concessão, sem prejuízo do disposto na legislação pertinente, por:  
a) advento do termo contratual. 
b) encampação. 
c) caducidade. 
d) rescisão. 
e) anulação. 
f) extinção, falência, liquidação ou insolvência da Concessionária. 
16.2. Extinta a concessão, retornam a CONCEDENTE todos os bens reversíveis, direitos, privilégios vinculados a 
Concessão, transferidos à CONCESSIONÁRIA, ou por ela implantados, no âmbito da concessão.  
 
17 - DAS PROIBIÇÕES E SANÇÕES 
 
17.1. No curso do presente contrato não será aceito qualquer tipo de transferência a terceiros. 
17.2. Em caso de inadimplência contratual por parte da licitante vencedora, implicará na total proibição da mesma 
em participar de licitações realizadas pelo Município de Criciúma e FME, por um período não superior a 24 (vinte e 
quatro) meses, não se eximindo ainda do ressarcimento de eventuais prejuízos causados a Fundação Municipal de 
Esportes do Município de Criciúma, e das demais penalidades previstas na Lei n º 8.666/93 e posteriores alterações. 
17.3. Não poderá a concessionária alugar, arrendar, transferir, ceder, doar, parte ou todo ou onerar sob qualquer 
forma possível a posse do imóvel. 
    
18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1. A Comissão de Licitações do Município de Criciúma poderá tolerar o não cumprimento de alguma exigência de 
caráter eminentemente burocrático, descrito no presente Edital de Licitação, desde que tal tolerância venha em 
defesa do interesse público e não se constitua num desvio substancial da proposta ou relevar omissões puramente 
formais, desde que não seja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.                                                 
18.2. A Fundação Municipal de Esportes do Município de Criciúma reserva-se o direito de, a qualquer tempo e a seu 
exclusivo critério, desistir, revogar, adiar ou mesmo anular, total ou parcialmente esta Licitação, se assim julgar 
conveniente, sem que isso represente direito das Licitantes a qualquer pedido de indenização, reembolso ou 
compensação de valores.  
18.3. Nenhuma indenização será devida as Licitantes em razão da elaboração e/ou apresentação de documentação 
relativa  ao presente  Edital.                                                
18.4. Decairá do direito de impugnar, perante a Comissão de Licitações, nos termos deste Edital, aquele que, tendo-o 
aceito sem objeção, venha a apontar depois do julgamento falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que 
tal comunicação não terá efeito de recurso.  
18.5. O não atendimento aos prazos estipulados, acarretará às sanções previstas na Lei 8.666/93, e o Termo de 
Contrato de Concessão Uso será passível de rescisão de pleno direito. 
18.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações, valendo-se subsidiariamente, das disposições 
legais vigentes, da doutrina e normas técnicas aplicadas à matéria. 
18.7. A participação nesta Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos do Edital, bem como na 
observância dos regulamentos administrativos, normas técnicas gerais e especiais aplicáveis. 
18.8. Ultrapassada a fase da habilitação, poderá a Licitante ser desqualificada, por motivo relacionado com 
capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou idoneidade, 
em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.  
18.9. Fica estabelecido que toda ou qualquer informação, esclarecimento ou dados fornecidos verbalmente por 
empregados do Município de Criciúma e da Fundação Municipal de Esportes - FME, não serão considerados como 
argumento para impugnações, reclamações e reivindicações por parte das Licitantes.   
18.10. É  facultada  a Comissão de Licitações em  qualquer fase  do processo licitatório,  a promoção de diligências 
destinadas a esclarecer ou a completar a instrução do processo, como também solicitar parecer técnico interno ou 
externo. 
18.11. Na  contagem  dos prazos estipulados no  presente  Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. 
18.12. Constituem anexos do presente Edital:  
Anexo 01 – Termo de Referência. 

                        Anexo 02 – Termo de Contrato de Concessão de Uso (Minuta). 
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 Apresentação da Proposta. 
18.13. Onde este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei Nº 8.666/93 e demais alterações subsequentes, 
reservando-se ainda a Fundação Cultural de Criciúma, o direito de revogar no todo ou em parte o presente Edital, sem 
que dessa sua decisão possa resultar, em qualquer caso, reclamação ou indenização por parte das Licitantes. 
 
 
 
 



 

18.14. 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.  
 
 
CRICIÚMA-SC, 25 de junho de 2019. 
 
 

 
NÍCOLA HILÁRIO MARTINS 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
         

 
“TERMO DE REFERÊNCIA” 

 
(ANEXO 01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edital de Concorrência Nº. 006/FME/2019 
 
 
 
 
 



 

 
  ESTADO DE SANTA CATARINA  
  MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
  FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME  

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA. LICITAÇÃO 
 

CONCESSÃO DE IMÓVEL (ATAFONA – PARQUE DOS IMIGRANTE S) 
 
1. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC, por meio da Fundação Municipal de Esportes de 

Criciúma – FME – nos termos do Decreto SG/Nº 051/19, de 28 de janeiro de 2019, expedido 

pelo Prefeito Municipal de Criciúma, torna público que abrirá Processo de Licitação, na 

modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA ou outro procedimento reputado adequado pela 

Diretoria de Logística do Município de Criciúma, para conceder imóvel de sua propriedade para 

exploração comercial por terceiros, nos termos da Lei Municipal nº 7.394, de 20 de dezembro de 

2018. 

 

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 um espaço público com área de 198,72m² (cento e noventa e 

oito metros e setenta e dois centímetros quadrados), referente ao salão principal, parte superior 

da edificação, constituída de depósito e espaço da atafona que está operante e em pleno 

funcionamento, além de banheiros acessíveis e espaço para abrigar restaurante e lanchonete, 

localizado no Parque dos Imigrantes, Distrito de Rio Maina, Município de Criciúma, Santa 

Catarina. 

2.2. O prazo de concessão será de 10 (dez) anos, a partir da data da assinatura do contrato, 

prorrogável por igual período, mediante acordo de vontades entre as partes. 

2.3. O preço mínimo para concessão será de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, reajustado a 

cada ano de vigência contratual pelo índice do INPC, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 

2.4. 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 

ponto turístico, de lazer, de desporto e cultural do Parque dos Imigrantes, além do prazo da 

concessão. 

 



 

2.5. O preço da concessão será pago até o 5º (quinto) dia útil do mês imediatamente subsequente 

àquele em que a coisa houver sido concedida. 

 

3. DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL E DAS OBRIGAÇÕES INERENT ES  

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, ao CONCEDENTE e aos seus cidadãos. Pretende a Administração Pública, 

portanto, destinar o imóvel ao empreendimento de atividades comerciais, culturais, turísticas, 

sociais, recreativas e de desporto, nestas incluída a prestação de serviços e comércio, a serem 

executadas pelo futuro concessionário. Ao participarem desta licitação, os interessados ficam 

cientes de que a outorga tem por objetivo que o futuro concessionário se utilize do imóvel 

público, para o fim específico de desenvolver atividades comerciais, culturais, turísticas, sociais, 

recreativas e de desporto que incrementem a atividade econômica do Município, aumentem a 

arrecadação de tributos, visando gerar emprego, renda, benefícios, lazer, cultura e desporto à 

população e aos turistas. 

3.2. A concessão real de uso – direito real resolúvel – condiciona-se, durante a vigência do 

contrato, ao estrito cumprimento das obrigações a que se sujeitará o concessionário, previstas em 

edital e nos seus anexos específicos, sob pena de rescisão contratual e de reversão da posse do 

imóvel ao Município de Criciúma. 

3.3. A concessão não se consumará apenas com o pagamento do preço de outorga pela empresa 

vencedora e com a assinatura do respectivo contrato, mas, apenas se manterá válida e vigente se 

e enquanto forem atendidas as condições e obrigações indicadas neste instrumento e em seus 

anexos. 

3.4. Constituem, assim, compromissos imperativos do futuro concessionário – e pressupostos 

para a validade e manutenção do contrato – sob pena de sua rescisão, segundo o edital e o ajuste 

que celebrarão com o Município, por via da FME, entre outros expressamente indicados nesses 

instrumentos, as seguintes obrigações: 

3.4.1. realizar a exploração comercial do imóvel sempre observando e primando pela 

característica de cultura, de turismo, social, de recreação e de desporto ínsita do Parque dos 

Imigrantes; 

3.4.2. conservar em bom estado o imóvel e os móveis que guarnecem o prédio concedido e 

manter em pleno funcionamento os serviços a que se destina a concessão, notadamente no que 

concerne à atafona, durante o horário de funcionamento do Parque dos Imigrantes, que será 

definido pelo Município de Criciúma, por via da FME, ou outrem por aquele determinado; 



 

3.4.3. o Município de Criciúma, por via da FME, ou outrem por aquele determinado, poderá 

determinar que o prédio concedido e os serviços disciplinados neste termo de referência e nos 

respectivos edital de licitação e contrato de concessão sejam, respectivamente, abertos ao público 

(imóvel) e prestados (serviços) em ocasião esporádica, para atender demandas excepcionais; 

3.4.4. O concessionário deverá manter o imóvel em perfeito estado de conservação, mantendo a 

área limpa, preservando sua posse, evitando e contendo invasões, esbulho ou uso indevido por 

terceiros, bem como, utilizá-lo adequada e exclusivamente para os fins e na forma previstos 

neste termo de referência e nos respectivos edital de licitação e contrato de concessão, sob pena 

de indenização por eventuais danos; 

3.4.5. O concessionário deverá arcar com as despesas referentes à manutenção e conservação do 

bem, sistema de abastecimento de água, fornecimento de energia, taxas decorrentes da atividade 

e demais despesas advindas de sua utilização durante a vigência do contrato; 

3.4.6. O concessionário restituirá o espaço ocupado e seus móveis, desimpedido e em perfeitas 

condições de uso, quando da extinção, revogação ou rescisão do contrato; 

3.4.7. O concessionário deverá implantar e executar a separação dos resíduos recicláveis 

descartados na fonte geradora, destinando-os à coleta seletiva solidária; 

3.4.8. O concessionário deverá dar destinação final adequada a todo e qualquer lixo, inclusive de 

quaisquer materiais com potencial contaminador de água, tais como óleos de cozinha ou 

lubrificantes, produzidos ou utilizados na execução do objeto contratual, observadas as 

legislações sanitárias e ambientais próprias; 

3.4.9. O mobiliário do objeto de licitação que for de propriedade do Município de Criciúma, 

disposto no Anexo I, estará à disposição do concessionário; 

3.4.9.1. O restante do mobiliário do local deverá ser por conta do cessionário, que deverá o fazer 

em estilo rústico e que não cause descaracterização do estilo da obra, mediante prévia 

apresentação e aprovação do projeto junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

Planejamento e Mobilidade Urbana; 

3.4.10. A preparação de alimentos no local fica condicionada à estruturação de cozinha, com 

projeto a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade 

Urbana e Vigilância Sanitária, ficando o concessionário impedido de realizar a manipulação de 

alimentos no presente momento e até que as modificações necessárias sejam feitas; 

3.4.11. O concessionário fica habilitado a fazer alterações e melhorias no local, mediante prévia 

apresentação e aprovação do projeto junto à Equipe de Projetos da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana; 



 

3.4.12. O concessionário fica impedido de adentrar com veículo automotor nas proximidades da 

atafona, devendo deixar o veículo no estacionamento do Parque e realizar carga e descarga por 

meio de carrinho ou similar, de propriedade do concessionário;  

3.4.13. O concessionário fica proibido de comercializar cigarros e bebidas alcoólicas no local; 

3.4.14. O concessionário não realizará a utilização, nem permitirá que terceiros utilizem a coisa 

concedida para finalidade diversa da contratada; 

3.4.15.  O concessionário não realizará a transferência, cessão ou empréstimo do objeto 

contratual, dos serviços, das atividades, do imóvel e dos móveis a terceiros, para exploração ou 

mero uso, total ou parcialmente; 

3.4.16. O concessionário se responsabilizará, inclusive perante terceiros, por quaisquer prejuízos 

decorrentes da ocupação do espaço, bem como do trabalho, serviços e manutenções que 

executar; 

3.4.17. Acaso requerido pela concedente, o concessionário realizará a desativação dos serviços 

que presta e desativará as instalações mediante remoção dos equipamentos e mobiliários que, 

eventualmente, vier a introduzir no curso da relação contratual, sem, contudo, ter direito a 

qualquer retenção ou indenização, de qualquer título, pelas benfeitorias eventualmente 

realizadas, mesmo as necessárias, obras e trabalhos executados; 

3.4.18. O concessionário se sujeitará e autoriza que seja submetido a atos de fiscalização, 

inspeção e vistorias periódicos ou sazonais, notadamente no que concerne às normas de saúde 

pública; 

3.4.19. O concessionário se sujeitará e autoriza que seja submetido a atos de fiscalização, 

inspeção e vistorias periódicos ou sazonais realizados pelo PROCON, no que concerne às 

normas de relação de consumo, notadamente quanto à prática de preços abusivos no comércio de 

mercadorias e/ou prestação de serviços; 

3.4.20. Verificada, pelo PROCON, a prática de preços abusivos no comércio de mercadorias 

e/ou prestação de serviços, o concessionário consente com a determinação e/ou sugestão de 

praticar preços de mercado lhe dada pelo PROCON, sem prejuízo da aplicação de multa e/ou 

rescisão do contrato de concessão por justo motivo; 

3.4.21. O concessionário deverá ser responsável e 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 a concedente seja diretamente acionada por qualquer 

empregado do cessionário, a ele caberá indenizar a Fazenda Pública Município das verbas 

trabalhistas, sociais e indenizações que esta venha, circunstancialmente, ser compelida a pagar; 



 

3.4.22. As obrigações que os licitantes assumirão, quando da formulação de proposta no 

processo de licitação, converter-se-ão em cláusulas do contrato de concessão real de uso e 

constarão da respectiva escritura pública. Sua observância e efetivo cumprimento são condições 

essenciais de validade do contrato que a concedente celebrará com o vencedor;  

3.4.23. Por constituir essa modalidade de concessão em um direito real resolúvel, o contrato 

poderá ser rescindido e, por consequência, extinta a relação jurídica entre as partes 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;  

3.4.24. O prazo máximo para o início das atividades comerciais será de até 15 (quinze) dias a 

contar da data de desocupação do imóvel pelo permissionário Edson Ronchi Colombo, que 

atualmente é titular do direito de uso do imóvel, nos termos do termo de permissão de uso 

firmado com o Município de Criciúma, ao qual o concorrente no processo de licitação e/ou 

concessionário declara ter ciência inequívoca;  

3.4.25. Nos casos fortuitos ou de força maior, tal como definidos no Código Civil Brasileiro e na 

legislação extravagante, supervenientes à data de assinatura do contrato e devidamente 

caracterizados e comprovados, eventualmente poderão ser prorrogados, em ato motivado, através 

de termo aditivo;  

3.4.26. 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 de 

Criciúma, sem direito a qualquer tipo de indenização; 

3.4.27. O concessionário deverá cumprir as obrigações definidas como contrapartida e: 

3.4.27.1 disponibilizar espaço e permitir que sejam comercializados produtos e serviços 

prestados pelo concedente, ou por quem este indicar, pela AFASC, de cunho social, turístico, 

desportivo, de lazer e que não concorram com a atividade de lanchonete e restaurante realizados 

pelo concessionário; 

3.4.27.2 disponibilizar espaço e permitir que a concedente, ou quem este indicar, realize 

atividades de aulas para alunos da rede pública municipal, além de outras atividades de interesse 

público e que não concorram com a atividade de lanchonete e restaurante realizados pelo 

concessionário; 

3.4.28. O concessionário deverá notificar a concedente, a fim de lhe dar ciência inequívoca 

acerca de eventuais circunstâncias atinentes ao curso de execução do objeto contratual; 

3.4.29. O Poder Público Municipal e/ou a concedente poderão intervir na concessão, a qualquer 

tempo, com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como a fiel execução 

das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes; 



 

3.4.30. Extinta a concessão, por quaisquer dos meios previstos em lei ou no edital de licitação, 

retornam ao Município de Criciúma e/ou à concedente todos os bens reversíveis, direitos e 

privilégios transferidos ao concessionário através do contrato. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Podem participar desta licitação pessoas 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 ou na concedente, mesmo na condição de 

subcontratado;  

d) Tenham realizado a visita ao imóvel 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);  

4.2. A visitação ao imóvel 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 na sede da Fundação Municipal de 

Esporte de Criciúma – FME, nos horários das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 

17h00min, de segunda a sextas-feiras, em dias úteis e de expediente local. 

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 e que contenham o 

melhor proveito econômico para a concedente. 

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 será pago conforme item 2.5, mediante depósito identificado em 

conta corrente “Concessão de Atafona Parque dos Imigrantes” específica da Prefeitura Municipal 

de Criciúma, ou outra que eventualmente esta venha a indicar. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO 

8.1 Sem prejuízo do disposto nos itens descritos neste instrumento, notadamente item 3 e 

subitens, o concessionário está obrigado a:  

8.1.2. 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 em eventuais anexos.  

8.1.2. Cumprir, na forma e nos prazos estabelecidos no 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. 

8.1.3. 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;  

8.1.4. 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.  

8.1.5. Respeitar todas as determinações da legislação ambiental e, consequentemente, obter os 

licenciamentos dos órgãos competentes, inclusive FAMCRI e Vigilância Sanitária, se for o caso.  

8.1.6. 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.  

8.1.7. Conservar a área concedida em boas condições de conservação, de uso, de higiene e de 

limpeza.  

8.1.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

as edificações e instalações.  

8.1. 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.  

8.1.10. 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.  

8.1.11. 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.  

8.1.12. 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.  

8.1.13. Constituem, ainda, obrigações do concessionário todas as outras estabelecidas no 

contrato de concessão.  

 

9. DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO  

9.1. A concedente FME fiscalizará a execução do contrato objeto de concessão. 

 

 



 

 

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 no termo de referência, no edital, no contrato e na própria lei de regência, 

nas hipóteses previstas nesse artigo.  

10.2. Constituem justo 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 da coisa cedida 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 dos órgãos públicos fiscalizadores;  

e) A decretação de falência ou o pedido de recuperação judicial da empresa concessionária;  

f) A dissolução concessionária;  

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 das prestações do preço ofertado, salvo em caso de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, hipóteses em que as partes 

poderão, por nova convenção, 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 e ou do concedente, 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. 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIÚMA – FME – 6 de junho de 2019 

 

NÍCOLA HILÁRIO MARTINS 

Diretor Presidente da Fundação Municipal de Esportes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ANEXO I 
 
QUANT. OBJETO LOCAL 

25 Cadeiras Salão Principal 
2 Pias com Balcão Salão Principal 
1 Fogão à Lenha Salão Principal 
2 Placas de “Saída de Emergência” Salão Principal 
2 Extintores Salão Principal 
2 Luminárias de emergência (1.200 Lúmens) Salão Principal 
1 Atafona (roda d’água, com motor elétrico de 20cv de 

potência, em pleno funcionamento) 
Externo 

4 Porta papel toalha Banheiros 
4  Porta papel higiênico Banheiros 
4 Porta sabonete líquido Banheiros 
2 Luminária luz de emergência (30 LEDs) Banheiros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO II 

 
FOTOS (REGISTRADAS NO DIA 29.03.2019) 
 
ATAFONA 

 
 
ÁREA EXTERNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ATAFONA 

      
 
FOGÃO À LENHA (apenas incluso o constante no Anexo I) 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
ÁREA INTERNA (apenas incluso o constante no Anexo I) 

 
 
 
MOTOR DA ATAFONA 

 
 



 

               
 

 
 

         ESTADO DE SANTA CATARINA  
                                MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
                                FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

        

 
 

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

  
(ANEXO 02) 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edital de Concorrência Nº. 006/FME/2019 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
  ESTADO DE SANTA CATARINA  
  MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
  FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME  

 

 
 CONTRATO Nº XXX/PMC/20XX  

TERMO DE CONTRATO DE CONCESSÃO REMUNERADA DE DIREITO REAL DE USO, 
A TÍTULO ONEROSO, DE UM BEM PÚBLICO DESTINADO A EXPLORAÇÃO DE 
ATIVIDADE COMERCIAL (RESTAURANTE/LANCHONETE), CONSTITUÍDO DA 
“ATAFONA”, LOCALIZADA NO PARQUE DOS IMIGRANTES. 

 
Preâmbulo  
 
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA por intermédio da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, com sede na rua 
Estevão Emilio de Souza nº 325 – bairro Ceará no Criciúma-SC, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº. Nº 86.951.555/0001-34, 
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.  
 
CONCESSIONÁRIA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na Rua 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX inscrita no CNPJ/MF sob o Nº XXXXXXXXXXXXX, ora denominada 
CONCESSIONÁRIA, representada neste ato pelo Senhor XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
ADJUDICAÇÃO: O presente Termo de Contrato de Concessão de Uso decorre do Processo de Licitação - Modalidade: 
Concorrência Nº 006/FME de 25/06/2019 – Lei Autorizativa Municipal nº 7.394 de 20/12/2018 -  Solicitação de Licitação 
nº 1296/2019 - Processo Administrativo nº 559598, homologado em XX/XX/20XX, que passa a integrar este Termo de 
Contrato de Concessão de Uso independentemente de transcrição, juntamente com a proposta da 
CONCESSIONÁRIA.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
Do Objeto 
 
1.1. O presente contrato tem por objeto a Concessão Remunerada de Direito Real de Uso, a Título Oneroso, de um 
espaço público com 198,72m², destinado a exploração de atividade comercial (restaurante/lanchonete), referente ao 
salão principal - parte superior - da edificação que abriga a “ATAFONA”, construída sobre a área do Parque dos 
Imigrantes, localizado no Distrito de Rio Maina no município de Criciúma-SC, obedecendo integralmente às 
especificações e determinações previstas no termo de referência que fica fazendo parte integrante e inseparável 
deste instrumento como se aqui estivesse transcrito. 
1.2. O uso e a exploração do BEM PÚBLICO CONCEDIDO deverá obedecer às normas, padrões e procedimentos 
dispostos neste no Edital de Concorrência Nº. 006/FME/2019, no Termo de Referência e na legislação pertinente. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
Das Obrigações do CONCEDENTE além das estabelecidas no Termo de Referência: 

2.1. Entregar a área concedida limpa e desimpedida para início das atividades. 
2.2. Exercer a fiscalização sobre os serviços objeto da concessão. 
2.3. Exigir a apresentação das carteiras de trabalho dos funcionários de acordo com a legislação em vigor e outras 
documentações trabalhistas, a qualquer momento, bem como o uso obrigatório de uniforme estabelecido para o 
serviço ou o uso de crachá de identificação. 
2.4. Exigir da CONCESSIONÁRIA a correção na execução dos serviços com base nos preceitos da qualidade e presteza. 
2.5. Notificar, por escrito, a CONCESSIONÁRIA, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do Termo de 
Contrato de Concessão de Uso, solicitando providências para regularização das mesmas. 
2.6. Manter arquivado, junto ao Termo de Contrato de Concessão de Uso, toda correspondência trocada entre as 
partes. 
2.7. Manter firme e valiosa a Concessão, desde que mantida as condições contratuais. 
2.8. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
2.9. Extinguir a concessão, nos casos previstos em Lei e na forma prevista no contrato de concessão. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
Das Obrigações da CONCESSIONÁRIA QUANTO A CONCESSÃO DE USO além das estabelecidas no Termo de 
Referência: 
 
3.1. Pagar o valor da outorga na forma estabelecida; 
3.2. Responder por quaisquer danos pessoais e materiais ocasionados por seus empregados nos locais de trabalho; 
3.3. Obedecer rigorosamente às especificações e as normas pertinentes em vigor; 
3.4. Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; 

 



 

3.5. Comunicar ao poder CONCEDENTE toda e qualquer alteração do contrato social imediatamente, sob pena de 
revogação do instrumento de concessão; 
3.6. Manter a ATAFONA (restaurante/lanchonete), bem como, seus entornos em perfeito estado de conservação, 
limpeza e higiene. 
3.7. Responsabilizar-se pela operação e exploração da ATAFONA (restaurante/lanchonete), cabendo-lhes todas as 
obrigações inerentes aos serviços, inclusive pessoal, com exceção das despesas com água e energia/luz que será por 
conta do poder CONCEDENTE; 
3.8. Pagar todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre a atividade desenvolvida, isentando o 
poder CONCEDENTE de todo e qualquer encargo; 
3.9. Solicitar prévia autorização expressa e escrita do CONCENDENTE para executar quaisquer reparações, 
modificações internas e benfeitorias na área concedida à CONCESSIONÁRIA; 
3.10. Solicitar prévia autorização expressa e escrita do CONCEDENTE para transferência ou alteração da atividade 
desenvolvida; 
3.11. Sujeitar-se às exigências da Saúde Pública, autoridades municipais, estaduais e federais; 
3.12. Providenciar o Alvará de funcionamento e Alvará Sanitário do estabelecimento. 
3.13. Identificar todos os equipamentos de sua propriedade. 
3.14. Responsabilizar-se pela manutenção interna da área de concessão, nas instalações elétricas, hidráulicas, 
telefônica, exaustão, lógica e outras, se forem o caso. 
3.15. Responder pelas obrigações trabalhistas, previdenciária e securitária relativa aos seus funcionários utilizados na 
execução dos serviços. 
3.16. Responsabilizar-se por todas as despesas imprescindíveis para seu funcionamento, tais como água, energia 
elétrica, telefone, alvarás, impostos, taxas, licenças cartoriais de competência, municipal, estadual, federal ou de 
autarquias, durante a vigência da Concessão do Espaço (ATAFONA. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
Do Valor Mensal e Global 
 
4.1. O valor mensal da outorga a ser pago ao CONCEDENTE, a título de concessão de uso remunerado do espaço do 
salão principal - parte superior da ATAFONA, será de R$_________ (_________________________________________), 
constante em sua proposta, sendo R$ __________ (__________________________) o valor global deste Termo de Contrato 
de Concessão de Uso. 
4.2. No valor proposto já estão incluídas todas as despesas com os encargos sociais e trabalhistas, todos os 
equipamentos, ferramentas e máquinas necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos, os custos diretos, a 
lucratividade e quaisquer outras despesas necessárias à realização integral e adequada dos serviços, objeto deste 
Termo de Concessão de Uso.  
 
CLÁUSULA QUINTA 
Do Pagamento 
 
5.1. O pagamento do valor mensal da outorga deverá ser efetuado em moeda corrente nacional, até o 5º (quinto) dia 
útil do mês subsequente ao da assinatura do contrato de concessão, e as demais mensalmente e sucessivamente, 
mediante depósito identificado em conta corrente do CONCEDENTE (“Concessão de Atafona Parque dos Imigrantes”), 
ou outra que eventualmente esta venha a indicar. 
5.2. A multa prevista para cada dia de atraso no recolhimento do valor mensal do contrato será de 0,2% (dois décimos 
por cento), a partir do primeiro dia imediato ao vencimento do prazo acima estipulado, até a data efetiva do 
pagamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
Do Reajustamento 

 
6.1. O valor mensal do objeto do presente Termo de Contrato de Concessão de Uso será reajustado após 12 meses, 
com base e nos limites do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM/FGV, nos termos contido no artigo 2°, da Lei 
10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 
6.2. Caso novas normas e critérios venham a ser baixados pelo Governo Federal, sobre o reajustamento de contratos 
de natureza semelhante ao objeto do presente Termo de Contrato de Concessão de Uso, os mesmos serão adotados 
para o reajuste previsto. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
Do Prazo e Renovação da Concessão  
 
7.1. O período de vigência do presente Termo de Contrato de Concessão de Uso é de 10 (dez) anos, contado a partir 
da data de assinatura.  
7.2. A Concessão poderá ser renovada por igual período, desde que a CONCESSIONÁRIA venha apresentando um 
desempenho adequado na prestação dos serviços e com manifestação formal da CONCESSIONÁRIA da sua intenção 
de continuidade.  
7.3. A manifestação de intenção de continuidade deverá ser feita por escrito à CONCEDENTE, com antecedência de 
90 (noventa) dias da data de término do prazo inicial.  
7.4. Não requerendo a renovação da Concessão no prazo previsto no subitem anterior, a CONCESSIONÁRIA perderá o 
direito à renovação do Termo de Contrato de Concessão de Uso, que terminará no prazo estabelecido. 

 
 



 

 
CLÁUSULA OITAVA 
Da Extinção da Concessão 
 
8.1. Extingue-se a Concessão, sem prejuízo do disposto na legislação pertinente, por:  
a) advento do termo contratual. 
b) encampação. 
c) caducidade. 
d) rescisão. 
e) anulação. 
f) extinção, falência, liquidação ou insolvência da CONCESSIONÁRIA. 
8.2. Extinta a concessão, retornam a CONCEDENTE todos os bens reversíveis, direitos, privilégios vinculados a 
Concessão, transferidos à CONCESSIONÁRIA, ou por ela implantados, no âmbito da concessão.  
 
CLÁUSULA NONA 
Das Penalidades e Sansões 
 
9.1. As sanções contratuais serão: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitações, o 
impedimento de contratar e declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, Seção II, da Lei nº 8.666, de 
21.06.93 e suas alterações. 
9.2. Será aplicada multa correspondente ao valor de 3% (três por cento) do valor total deste contrato de concessão, 
paga pela CONCESSIONÁRIA, quando esta: 
a) executar os serviços em desacordo com o previsto neste Contrato de Concessão de Uso, ou em desacordo com as 
normas de defesa do consumidor (Código de Defesa do Consumidor e leis afins); e 
b) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a 
causar danos ao CONCEDENTE ou a terceiros. 
9.3. Todas as obrigações estipuladas no presente contrato são exigidas pela forma e nos prazos convencionados 
independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial, sujeitando-se à parte infratora à multa 
correspondente ao valor de 3% (três por cento) do valor total do contrato de concessão atualizado, acrescida das 
custas judiciais e honorários advocatícios quando ocorrer. 
9.4. Mediante formalização expressa da desistência ou decorridos 30 (trinta), dias do fechamento das instalações 
físicas, sem prévia autorização, será efetuada rescisão contratual, por inadimplemento da CONCESSIONÁRIA e será 
aplicado a multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo corrigido do Termo de Contrato de Concessão de Uso existente 
na data da rescisão, independentemente de outras multas aplicadas por infrações anteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
Da Rescisão 
 
10.1. Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem motivos para rescisão 
do Termo de Contrato de Concessão de Uso as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, da Lei nº 
8.666/93. 
10.1.1. O presente Termo de Contrato de Concessão de Uso poderá ser rescindido, também, por conveniência 
administrativa, a Juízo da CONCEDENTE, sem que caiba à CONCESSIONÁRIA qualquer ação ou interpelação judicial. 
10.1.2. No caso de rescisão do Termo de Contrato de Concessão de Uso, a CONCEDENTE fica obrigada a comunicar 
tal decisão à CONCESSIONÁRIA, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência. 
10.1.3. Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum ônus recairá sobre a CONCEDENTE em 
virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 79 da Lei nº. 8.666/93 e alterações. 
10.1.4. Ocorrendo a rescisão em face da disposição contida no art. 78, XII, da Lei nº 8.666/93, antes do término do 
prazo previsto, a CONCEDENTE ficará isenta de qualquer indenização/ressarcimento a CONCESSIONÁRIA. 
10.2. Sem prejuízo das demais penalidades específicas estabelecidas neste Termo de Contrato de Concessão de Uso, a 
inadimplência de 03 (três) parcelas consecutivas dará ensejo à rescisão contratual e implicará na multa igual a 15% 
(quinze por cento) sobre o valor total atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Das Proibições e Sanções 
 
11.1. No curso do presente contrato não será aceito qualquer tipo de transferência a terceiros. 
11.2. Em caso de inadimplência contratual por parte da licitante vencedora, implicará na total proibição da mesma 
em participar de licitações realizadas pelo Município de Criciúma e FME, por um período não superior a 24 (vinte e 
quatro) meses, não se eximindo ainda do ressarcimento de eventuais prejuízos causados a Fundação Municipal de 
Esportes do Município de Criciúma, e das demais penalidades previstas na Lei n º 8.666/93 e posteriores alterações. 
11.3. Não poderá a concessionária alugar, arrendar, transferir, ceder, doar, parte ou todo ou onerar sob qualquer 
forma possível a posse do imóvel. 
11.4.. Fica proibida a contratação, pela CONCESSIONÁRIA, de servidor pertencente aos quadros da Fundação 
Municipal de Esportes - FME e do Município de Criciúma. 
 
 
 
 
 
 



 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
Do Seguro 
 
12.1. A CONCESSIONÁRIA deverá fazer e manter, durante toda a vigência contratual, seguro com valores compatíveis 
com os bens e danos segurados e cobertos, a serem definidos e aprovados pela CONCEDENTE, abrangendo: 
12.1.1. Contra usuários, funcionários e terceiros. 
12.1.2. Outros seguros obrigatórios por lei, que já sejam exigidos ou venham a ser exigidos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
Das Benfeitorias 
 
13.1. As benfeitorias vindas de quaisquer acréscimos ou melhorias realizadas, com autorização da CONCEDENTE, serão 
incorporadas ao imóvel, sem nenhum ônus para a CONCEDENTE, ao final do Termo de Contrato de Concessão de Uso. 
13.2. Se o Termo de Contrato de Concessão de Uso for rescindido, as benfeitorias serão incorporadas ao patrimônio da 
CONCEDENTE sem nenhum direito de ressarcimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
Do Foro 
 
14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Criciúma para a solução de qualquer controvérsia, renunciando a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
14.2. 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. 
 
 
 
 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME                                                  XXXXXXXXXXXXXXXX 
NÍCOLA HILÁRIO MARTINS                                                                                         (Cargo) 
Presidente                                                                                                            CONCESSIONÁRIA 
CONCENDENTE 
 
 
Testemunhas: 
 
 
______________________________                                                                    _____________________________            
Nome:                                                                                                               Nome: 
Nº CPF.:                                                            Nº CPF.: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               
 

 
 

 

              ESTADO DE SANTA CATARINA  
                                     MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
                                     FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

 
“DECLARAÇÃO DE NÃO-EMPREGO DE MENORES” 

“MODELO” 
 

(ANEXO 03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edital de Concorrência Nº. 006/FME/2019 
 
 

 



 

 
"  M      O      D      E      L      O  " 

 
   

 
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO-EMPREGO DE MENORES 

 
 
 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº. 006/FME/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 
                                  FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        

 
“DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO  IMPEDITIVO 

SUPERVENIENTE A HABILITAÇÃO” 
“MODELO” 

 
(ANEXO 04) 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edital de Concorrência Nº. 006/FME/2019 
 
 
 

 



 

 
 
 

"  M      O      D      E      L      O  " 
 

   
 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  

SUPERVENIENTE A HABILITAÇÃO 
 

 
 
 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº. 006/FME/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 

              FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

“CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA” - MODELO 
                                                               (ANEXO 05)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edital de Concorrência Nº. 006/FME/2019 
 

 



 

 
"  M      O      D      E      L      O  " 

 
 
 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 
 
 

PROPOSTA COMERCIAL 

Local e Data 
 
A     
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA - FME 
MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Comissão Permanente de Licitações  

 

Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/FME/2019 

 

Prezados Senhores, 

a)  Pela presente submetemos à apreciação de V. S.ª a nossa proposta relativa à CONCORRÊNCIA Nº 006/FME/2019, 

assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na apresentação da mesma, 

declarando aceitar as condições prescritas nos documentos da CONCORRÊNCIA. 

  

b)  O preço mensal proposto pela outorga do espaço público com 198,72m², destinado a exploração de atividade 

comercial (restaurante/lanchonete), referente ao salão principal - parte superior - da edificação que abriga a 

“ATAFONA”, construída sobre a área do Parque dos Imigrantes, localizado no Distrito de Rio Maina no município de 

Criciúma-SC, objeto da presente CONCORRÊNCIA é de R$ ................. (..........................................................................). 

 

b.1.  Não se inclui no valor disposto no item anterior as despesas decorrentes de instalação e/ou fornecimento de 

água, energia elétrica, telefone e de qualquer outro serviço utilizado no módulo, assim como custos com impostos, 

taxas, contribuições e tributos federais, estaduais e municipais que incidam direta ou indiretamente sobre o imóvel, 

bem como sobre as atividades econômicas nele desenvolvidas, de responsabilidade integral e exclusiva da 

CONCESSIONÁRIA 

 

c) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de aberta 

da licitação. 

 

d)   Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas na Licitação e seus 
anexos. 

Atenciosamente, 

 
Assinatura do Responsável ou Representante Legal 

RG no 
 

 
Obs. Este formulário deverá ser inserido no envelope nº 02 – “PROPOSTA DE PREÇO” 
 

 
 



 

 
 
 


