
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 14/2020

O Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua
Felipe Schmidt, 10 - Centro, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Gilberto dos Passos, no uso de
suas atribuições, na forma do que dispõe as Leis Nº. 8.666/93 e alterações posteriores combinada com a Lei
Municipal nº 6.497 /2020, faz saber que se acha aberta licitação na modalidade de Concorrência Pública, do
TIPO MELHOR TÉCNICA.

A Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes contendo a documentação de habilitação,
envelopes de proposta técnica dos interessados, devidamente protocolados até às 10h30min, do dia 19 de
Junho de 2020, no Protocolo Central da Prefeitura do Município de Canoinhas até sito à Rua Felipe Schmidt,
10. Os envelopes contendo a documentação de habilitação e envelopes de proposta técnica dos
interessados, serão abertos respectivamente pela Comissão Permanente de Licitação, a partir das
10h45min, do dia 19 de Junho de 2020.

1 – DO OBJETO:

1.1 - A presente licitação tem como objeto a CONCESSÃO DE USO GRATUÍTO DE TERRENO PÚBLICO
LOCALIZADO NO BAIRRO CAMPO DA ÁGUA VERDE, COM ÁREA DE 2.250 m², PARA INSTALAÇÃO
E/OU AMPLIAÇÃO DE INDUSTRIA OU EMPRESA NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS - ÁREA 2, visando
estimular a geração do emprego e renda no âmbito Municipal, a pessoa jurídica selecionada receberá do
Município de Canoinhas, em concessão de uso gratuito. O imóvel tem a seguinte descrição:

a) Imóvel com 2.250 m² (dois mil, duzentos e cinquenta metros quadrados), situado no bairro Campo da Água
Verde, nesta cidade, de propriedade do patrimônio público municipal, matriculado junto ao Cartório de Registro
de Imóveis desta Comarca sob nº 3.750, área 02, especificada no anexo XI.
b) A área acima será entregue para a instalação e/ou ampliação de indústria ou empresa, cujo
empreendimento total de preparação e construção e demais serviços necessários será desenvolvido por conta
da licitante vencedora.
c) A instalação e/ou ampliação de indústria ou empresa deverá ser mediante a utilização de modernas
técnicas, com atenção às questões ambientais.

1.2. O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos
interessados no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

2. DOCUMENTOS QUE FAZEM PARTE DO EDITAL:

2.1. Integram o presente Edital os seguintes anexos:
Anexo I – Lei Municipal nº 6.497 de 01/04/2020;
Anexo II – Declaração de sujeição e concordância com condições do Edital;
Anexo III – Modelo de declaração de idoneidade;
Anexo IV – Modelo da Proposta Técnica da Empresa;
Anexo V - Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos;
Anexo VI - Modelo de declaração de que não Emprega Menores;
Anexo VII - Declaração de que cumprirá na íntegra os itens da sua Proposta Técnica;
Anexo VIII – Minuta do termo de compromisso de concessão.

Anexo IX – Modelo declaração inicio das atividades – item 7.10.6;
Anexo X – Modelo declaração inicio das edificações – item 7.10.5;
Anexo XI – Planta de Localização da Área 02;
Anexo XII – Laudo de Avaliação;
Anexo XIII – Modelo de declaração Ambiental;
Anexo XIV – Termo de referência.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO



3.1. Será vedada a participação de licitantes nesta Concorrência quando:
a) Declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme inciso IV do artigo 87
da Lei 8.666/93;
b) Impedidos de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública;
c) A licitante se propõe a utilizar a área doada para a instalação de atividade diferente daquela proposta no
objeto desta Concorrência;
d) Quando já for vencedor de processo de concessão de área na mesma matrícula prevista no item 1.1, alínea
“a” (3.750).

4. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA
4.1. As proponentes deverão entregar, até a data, local e hora mencionados no Caput deste edital, 2 (dois)
invólucros distintos, fechados e rubricados, contendo o primeiro (No 1) a “Habilitação” e o segundo (no 2) a
“Proposta técnica”.
4.1.1. Nos invólucros deverão constar:

INVÓLUCRO Nº 1: CONCORRÊNCIA Nº PMC 14/2020
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
Objeto: CONCORRÊNCIA PARA CONCESSÃO DE USO GRATUÍTO DE TERRENO PÚBLICO, PARA
INSTALAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INDUSTRIA OU EMPRESA
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: ...................
CNPJ PROPONENTE:

INVÓLUCRO Nº 2: CONCORRÊNCIA Nº PMC 14/2020
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
Objeto: Objeto: CONCORRÊNCIA PARA CONCESSÃO DE USO GRATUÍTO DE TERRENO PÚBLICO,
PARA INSTALAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INDUSTRIA OU EMPRESA
PROPOSTA TÉCNICA
PROPONENTE: ...................
CNPJ PROPONENTE:..............

4.2. Não será concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos documentos de habilitação e da
proposta.

5. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – INVÓLUCRO No 1
5.1. Os documentos abaixo relacionados, necessários à habilitação, deverão ser apresentados em original em
uma via, até a data e horário constantes no Caput do edital, ou por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor do Departamento de Licitações do Município.

5.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores, ou;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício, ou;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país.

5.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,  relativo  ao domicílio
ou  sede  do  licitante, pertinente  ao  seu  ramo  de atividade e compatível com o objeto contratual;



c) Prova de regularidade para com a União, Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante,
através de certidões expedidas Pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade, expresso
na própria certidão ou, na hipótese das certidões não trazerem o prazo de validade, que elas tenham sido
expedidas há, no máximo, 90 (noventa) dias, composta de:
d) Certidão negativa de débito relativa aos tributos federais e à divida ativa da união, nela abrangidas as
contribuições sociais administradas pela Secretaria da Receita Federal;
e) Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado, dentro do prazo de validade,
expresso na própria certidão ou, na hipótese da certidão não trazer o prazo de validade, que ela tenha sido
expedidas há, no máximo, 90 (noventa) dias;;
f) Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, expresso na própria
certidão ou, na hipótese da certidão não trazer o prazo de validade, que ela tenha sido expedidas há, no
máximo, 90 (noventa) dias;
g) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através da
apresentação do CRS - Certidão de Regularidade de Situação, dentro do prazo de validade, expresso na
própria certidão ou, na hipótese da certidão não trazer o prazo de validade, que ela tenha sido expedidas há,
no máximo, 90 (noventa) dias;
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (exigência constante no inciso V do artigo 29 da Lei Federal 8.666/93 e
alterações anteriores).

5.1.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA:
5.1.3.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios.
5.1.3.1.1 – No caso de Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa) ou comercial
(sociedade empresária em geral) deverão apresentar da empresa, devidamente registrado pelo órgão
competente, com o Termo de Abertura e de Encerramento e assinado pelo responsável pela empresa
designado no Ato Constitutivo da sociedade, e também por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis ou
outro profissional, legalmente habilitado perante o Conselho Regional de Contabilidade, constando nome
completo e registro profissional.
5.1.3.1.2 - Em se tratando de Sociedade por Ações (Sociedade Empresária do Tipo S.A.), o balanço deverá
ser apresentado por publicação no Diário Oficial.
5.1.3.1.3 - As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas
no SIMPLES, deverão apresentar Balanço Patrimonial referente ao último exercício social exigível, assinado
por Contador ou Técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro
profissional, ficando dispensadas de apresentar os Termos de Abertura e de Encerramento.
5.1.3.1.4 – As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso,
deverão apresentar o Balanço de Abertura.
5.1.3.1.5 - As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED,
submetida ao IND DNRC 107/08, deverão apresentar:
a) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contábil);
b) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contábil);
c) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contábil);
d) Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPEED contábil);

5.1.4 – DECLARAÇÕES:
a) Declaração de sujeição às condições do edital, conforme modelo constante no anexo II deste edital.
b) Declaração de não ter sido declarada inidônea, conforme modelo constante no anexo III deste edital.
c) Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo constante no anexo V deste edital.
d) Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de
18 (dezoito) conforme modelo constante no anexo VI deste edital.
e) Declaração de que cumprirá na íntegra os itens da sua proposta técnica.

A apresentação das propostas implica aceitação de todas as condições expressas no edital e seus Anexos.



5.2. A presente documentação  poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor da administração pertencente ao Departamento de
Licitações e Compras,  devidamente designado, ou publicação em órgão de imprensa oficial, exceto as
Certidões Negativas obtidas via internet, que poderão ter sua autenticidade verificada no próprio site.
5.3. Os documentos deverão ser apresentados enumerados, em uma única via, digitados ou datilografados,
não apresentando emendas, rasuras, entrelinhas ou caracteres ilegíveis.
5.4. As certidões que não contiverem prazo de validade expresso no próprio documento ou estipulado em
virtude de determinação legal serão consideradas válidas se expedidas no prazo máximo de 30 (trinta) dias
anteriores à data de recebimento das propostas.
5.5. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, complementação, modificações ou substituições de
quaisquer documentos.

6. DA PROPOSTA TÉCNICA - INVÓLUCRO Nº 2
6.1. A proposta técnica, exigida neste Edital, deverá seguir o modelo apresentado no ANEXO IV.
6.2. A proposta deverá ser apresentada em 1 (uma) via, digitada ou datilografada, rubricada e assinada
pelo responsável legal da proponente, com folhas numeradas em ordem crescente, sem conter emendas,
rasuras ou entrelinhas.
6.3. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, complementação, modificações ou substituições da proposta
técnica ou de documentos que a integrem.

7. DA ABERTURA E JULGAMENTO
7.1. A documentação e as propostas serão apreciadas e julgadas pela Comissão Permanente de Licitações,
nomeada através de Portaria que poderá contar com o  assessoramento de pessoas versadas nas áreas de
Ciências Econômicas, Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Ciências Jurídicas, em observância
aos seguintes procedimentos:
7.2. A abertura do invólucro nº 1 da “Documentação de Habilitação” dar-se-á em Sessão Pública, pela
Comissão Permanente de licitações, no dia 19 de Junho de 2020 às 10h45min, na qual cada proponente
poderá se fazer representar por seu dirigente ou pessoa devidamente credenciada através de carta ou
procuração com firma reconhecida. Nessa ocasião, toda a documentação constante nos invólucros será
rubricada pelos membros da Comissão de Licitações e pelos representantes das proponentes presentes
permanecendo o Invólucro nº 2 – “Das Propostas” – rubricados nos fechos - em poder da Comissão.
7.2.1. O exame da documentação do Invólucro no 1 será realizado pela Comissão Permanente de Licitações,
resultando a habilitação ou inabilitação da proponente.
7.3. Somente os concorrentes habilitados passarão para a fase de abertura da proposta – Invólucro no 2. A
proponente inabilitada receberá de volta seu invólucro de proposta intacto, mediante recibo ou declaração
constante na ata, caso declarar a desistência de eventuais recursos.
7.4. Abertas as propostas, serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas providências
posteriores ou prorrogação em relação às exigências e formalidades previstas neste Edital. Também não será
admitida desistência da proposta após a fase de habilitação.
7.5. Em cada fase de julgamento, serão realizadas tantas reuniões públicas quantas forem necessárias.
7.6. A análise das Propostas Técnicas, invólucro nº 2 - será efetuada pela Comissão permanente de licitação.
7.7. Após análise e avaliação das propostas, a Comissão Permanete de Licitação declarará vencedora a
proponente que, tendo atendido a todas as exigências do edital, tiver apresentado a melhor proposta, de
acordo com o modelo do ANEXO IV e com os critérios de análise expostos no ÍTEM 7.10.
7.8. O não comparecimento de qualquer representante não impedirá a efetivação da reunião de abertura das
propostas, não cabendo aos ausentes o direito a qualquer reclamação, salvo recurso no prazo legal.
7.9. Serão avaliadas e classificadas as propostas com base nos critérios e pesos  e quantidades de pontos da
seguinte  tabela:

TABELA 1 – CRITÉRIOS, PESOS E PONTOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:



Critérios Pontos Peso Classificação
1. Geração de empregos diretos 0,20
2. Geração de empregos indiretos 0,20
3. Movimentação Econômica Anual 0,20
4. Investimentos em reais (Ativos Fixos) 0,10
5. Área construída m2 0,10
6. Início das edificações 0,10
7. Início das atividades 0,10
Total de peso e de pontos 1,00

7.10. No julgamento das propostas técnicas, pela Comissão Permanente de Licitação, cada item da tabela
receberá uma pontuação de 10 (dez) a 100 (cem), conforme descrito abaixo:

7.10.1. Geração de empregos diretos no início das atividades:
a) Para comprovar a geração dos empregos diretos, deverá ser anexado à Proposta Técnica (modelo anexo
IV), projeto detalhado de todos os setores da empresa, contendo as vagas de emprego necessárias para
funcionamento dos mesmos.

A De 01 a 03 10,0 pontos
B De 04 a 06 20,0 pontos
C De 07 a 10 30,0 pontos
D De 11 a 14 40,0 pontos
E De 15 a 20 50,0 pontos
F De 21 a 26 60,0 pontos
G De 27 a 35 70,0 pontos
H De 36 a 45 80,0 pontos
I De 46 a 55 90,0 pontos
J Acima 55 100,0 pontos

7.10.2. Geração de empregos indiretos no início das atividades:
a) Para comprovar a geração dos empregos indiretos, deverá ser anexado à Proposta Técnica (modelo anexo
IV), projeto detalhado de estimativa dos trabalhadores indiretos que estarão envolvidos na movimentação e
organização necessárias para funcionamento da empresa.

A De 05 a 10 10,0 pontos
B De 11 a 15 20,0 pontos
C De 16 a 20 30,0 pontos
D De 21 a 30 40,0 pontos
E De 31 a 40 50,0 pontos
F De 41 a 50 60,0 pontos
G De 51 a 60 70,0 pontos
H De 61 a 70 80,0 pontos
I De 71 a 80 90,0 pontos
J Acima 100 100,0 pontos

7.10.3. Movimentação Econômica Anual em reais, após 03 (três) anos, contados do início das
atividades:
a) Para comprovação da Movimentação Econômica Anual da empresa, deverá ser anexada à Proposta
Técnica (modelo anexo IV), planilha detalhada contendo a estimativa da progressão da Movimentação
Econômica Anual da empresa nos primeiros 03 (três) anos, após o início das atividades.

A De R$ 100.000,00 a R$ 150.000,00 10,0 pontos



B De R$ 151.000,00 a R$200.000,00 20,0 pontos
C De R$ 200.001,00 a R$ 300.000,00 30,0 pontos
D De R$ 300.001,00 a R$ 400.000,00 40,0 pontos
E De R$ 400.001,00 a R$ 500.000,00 50,0 pontos
F De R$ 500.001,00 a R$ 600.000,00 60,0 pontos
G De R$ 600.001,00 a R$ 700.000,00 70,0 pontos
H De R$ 700.001,00 a R$ 800.000,00 80,0 pontos
I De R$ 800.001,00 a R$ 900.000,00 90,0 pontos
J Acima de R$ 900.00,00 100,0 pontos

7.10.4. Investimentos em reais (Ativos fixos) até o início das atividades:
a) Para comprovação dos investimentos em ativos fixos, deverá ser anexado à Proposta Técnica (modelo
anexo IV), termo de compromisso, assinado pelo responsável legal da licitante, onde deverá estar declarado o
valor em ativos fixos a serem incorporados ao Patrimônio da empresa até o início das atividades no Município
de Canoinhas.

A De R$ 50.000,00 a R$ 200.000,00 10,0 pontos
B De R$ 200.001,00 a R$ 300.000,00 20,0 pontos
C De R$ 300.001,00 a R$ 400.000,00 30,0 pontos
D De R$ 400.001,00 a R$ 500.000,00 40,0 pontos
E De R$ 500.001,00 a R$ 600.000,00 50,0 pontos
F De R$ 600.001,00 a R$ 700.000,00 60,0 pontos
G De R$ 700.001,00 a R$ 800.000,00 70,0 pontos
H De R$ 800.001,00 a R$ 900.000,00 80,0 pontos
I De R$ 900.001,00 a R$ 1.000.000,00 90,0 pontos
J Acima de R$ 1.000.000,00 100,0 pontos

7.10.5. Área em metros quadrados do empreendimento a ser construído em Canoinhas até o início das
atividades:
a) Para comprovação da área em metros quadrados a ser construída em Canoinhas, deverá ser anexado à
Proposta Técnica (modelo anexo IV), termo de compromisso, assinado pelo responsável legal da licitante, onde
deverá estar declarada a área em metros quadrados a ser edificada em Canoinhas até o início das atividades.

A De 100   a   300 m2 10,0 pontos
B De 301   a   400 m2 20,0 pontos
C De 401   a   500 m2 30,0 pontos
D De 501   a   600 m2 40,0 pontos
E De 601   a   700 m2 50,0 pontos
F De 701   a   800 m2 60,0 pontos
G De 801   a   900 m2 70,0 pontos
H De 901   a  1.000 m2 80,0 pontos
I De 1.001    a   1.100 m2 90,0 pontos
J Acima 1.100 m2 100,0 pontos

7.10.6. Início das edificações:
a) Para comprovação deste item, a licitante, deverá anexar à Proposta Técnica (modelo anexo IV), declaração,
assinada pelo responsável legal da licitante, afirmando a data, contada da data de assinatura do TERMO DE
CONCESSÃO em que irá, efetivamente, iniciar as edificações relativas ao seu empreendimento, no
Município de Canoinhas.

A Acima 151 dias 10,0 pontos
B De 150 a 141 dias 20,0 pontos
C De 140 a 131 dias 30,0 pontos



D De 130 a 121 dias 40,0 pontos
E De 120 a 111 dias 50,0 pontos
F De 110 a 101dias 60,0 pontos
G De 100 a 91 dias 70,0 pontos
H De 90 a 61 dias 80,0 pontos
I De 60 a 30 dias 90,0 pontos
J Início Imediato após a homologação e aprovação do projeto 100,0 pontos

7.10.7. Início das atividades:
a) Para comprovar a data de início das atividades da empresa, deverá ser anexado à Proposta Técnica
(modelo anexo IV), declaração, assinada pelo responsável legal da licitante, afirmando a data, contada da
data de assinatura do TERMO DE CONCESSÃO em que irá efetivamente iniciar as atividades relativas ao
seu empreendimento no Município de Canoinhas, fundamentada no cronograma físico das obras referentes as
edificações necessárias ao funcionamento da empresa.

A Acima 18 meses 10,0 pontos
B De 17 a 16 meses 20,0 pontos
C De 16 a 15 meses 30,0 pontos
D De 14 a 13 meses 40,0 pontos
E De 12 a 11 meses 50,0 pontos
F De 10 a 9 meses 60,0 pontos
G De 8 a 7 meses 70,0 pontos
H De 6 a 5 meses 80,0 pontos
I De 4 a 3 meses 90,0 pontos
J Até 03 meses 100,0 pontos

7.11. O somatório das multiplicações entre o peso e a nota correspondentes a cada critério, constituirá o fator
classificatório. O máximo atinge a 100 pontos e o candidato que não obtiver no mínimo 40 pontos será
desclassificado. A pontuação será extraída dos dados apresentadoa na proposta técnica anexo IV.

7.12. Em caso de empate nas propostas técnicas, o desempate será feito da forma descrita abaixo:
1.º critério: Será vencedora a licitante que apresentar em sua proposta técnica, o maior número de empregos
diretos. Persistindo o empate, será aplicado o 2.º critério;
2.º critério: Será vencedora a licitante que apresentar em sua proposta técnica, o maior valor em
investimentos. Persistindo o empate, será realizado sorteio público, conforme disposto no § 2.º do artigo 45
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

7.13. Das reuniões de abertura e julgamento da habilitação e das propostas técnicas, serão lavradas atas
circunstanciadas, contendo o registro de todas as ocorrências, impugnações ou protestos porventura havidos,
os quais serão assinados pelos membros da Comissão e pelos proponentes presentes, quando for o caso.

7.14. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da seleção, a promoção de
diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, podendo, se for o caso, realizar
entrevista com os licitantes.

7.15. Caso a proponente não desista formalmente de eventuais recursos, as propostas técnicas dos licitantes
não habilitados, constantes no invólucro no 2, permanecerão em poder da Comissão, com os envelopes
devidamente fechados e rubricados pelos membros desta e pelos representantes das proponentes até o
término final do prazo recursal, findo o qual serão devolvidos aos concorrentes inabilitados.

7.16. Ao licitante que aceitou sem objeção o presente Edital e que venha a apontar, depois do julgamento,
falhas ou irregularidades, tal alegação terá efeito de representação, sendo processada nos moldes da Lei
Federal no 8.666/93 e suas alterações posteriores.



7.17. O não comparecimento de qualquer dos licitantes participantes às reuniões convocadas pela Comissão
de Licitação, não impedirá que estas se realizem.

8. RECURSOS
8.1. Os recursos deverão obedecer ao disposto no Art 109 da Lei nº 8666/93 e suas alterações.

9. PRAZOS
9.1. A concessão de uso vigorará por prazo indeterminado, enquanto o objeto da concessão estiver em
funcionamento, nos termos do parágrafo segundo do art. 1º da Lei Municipal Nº 6.497 /2020;
9.2. A empresa concessionária deverá iniciar e concluir a construção, dando inicio às atividades, dentro do
prazo previsto em sua proposta técnica.

10. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA
10.1 – A licitante vencedora da concessão de uso do imóvel deverá atender o seguinte:
10.1.1 - à observação da legislação relativa à execução de obras em espaços públicos, obedecendo,
rigorosamente, o projeto aprovado;
10.1.2 - ao funcionamento das atividades no prazo e nas condições estabelecidas no instrumento de outorga;
10.1.3 - a não utilização do espaço cedido para finalidade diversa da aprovada, assim como a proibição de
transferência ou cessão do espaço ou das atividades objeto de exploração a terceiros, ainda que parcialmente;
10.1.4 - ao cumprimento das exigências impostas como contrapartida, bem como ao pagamento dos tributos
incidentes e todas as despesas decorrentes da concessão;
10.1.5 – à autorização e aprovação prévia e expressa da concedente nas hipóteses da realização de eventuais
benfeitorias nas áreas concedidas;
10.1.6 - Dar início as atividades de instalação, conforme declaração firmada pela empresa, apresentada na
proposta;
10.1.7 - Dar início das atividades da empresa, conforme declaração firmada pela empresa, apresentada na
proposta;
10.1.8 – Promover, no prazo máximo de trinta (30) dias da assinatura do contrato, a transferência para o nome
da concessionária das faturas de energia elétrica, telefone, água, etc;
10.1.9 - Pagar mensalmente as faturas de consumo de água, energia elétrica, telefone, expedidas pelas
concessionárias;
10.1.10 – Responsabilizar-se por todos os ônus, direitos ou obrigações, vinculados à legislação tributária,
trabalhista, previdenciária, securitária, fiscais, quer sejam eles municipais, estaduais ou federais, bem como
pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de
imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação;
10.1.11 – Não permitir que outras empresas venham a se instalar no local;
10.1.12 – Comprovar ao final do 6º (Sexto) mês de funcionamento no imóvel concedido e ao fim de cada ano
através da apresentação do balanço patrimonial e/ou dos balancetes emitidos pelo contador responsável que
cumpriu o faturamento mínimo mensal de acordo com a proposta apresentada;
10.1.13 – Comprovar ao final do 6º (Sexto) mês de funcionamento no imóvel concedido e ao fim de cada ano
através da GFIP e cópia das carteiras de trabalho que manteve o número de empregos proposto bem como do
aumento projetado, de acordo com o a proposta apresentada;
10.1.14 – Fica obrigada a empresa a apresentar anualmente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Econômico, após o início de atividade da empresa no local, através do cadastro Geral de Empregado e
Desenvolvimento – CAGED, o número de empregados a seu serviço;
10.1.15 - Na hipótese de alteração da razão social ou constituição de nova empresa, a CONCESSIONÁRIA
obriga-se a manter no mínimo um terço (1/3) dos mesmos sócios proprietários;
10.1.16 - Fica expressamente vedada à concessionária a cessão, transferência, fusão, cisão ou incorporação
total, do objeto da presente concessão.

11. DAS PROIBIÇÕES E PENALIDADES
11.1 - O licitante ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS/SC
por até 02 (dois) anos quando, devidamente convocada e dentro do prazo de validade da sua proposta:



a) não celebrar o contrato.
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame.
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto, comportar-se de modo inidôneo e cometer fraude fiscal
em qualquer de suas fases.
d) não mantiver a proposta.

11.2 – A falta do exato cumprimento das obrigações pela Concessionária implicará rescisão do contrato e na
reversão da concessão, sem que caiba o ressarcimento ou indenização das benfeitorias realizadas no imóvel e
pelo investimento e edificação de obras, as quais passarão a integrar o patrimônio público municipal;
11.3 – São causas de rescisão do contrato de concessão e da consequente reversão do imóvel ao Município
de Canoinhas caso o Concessionário incidir nas seguintes hipóteses:
a) Pelo período de 60 (sessenta) dias consecutivos após a assinatura do termo de doação e não estiver sido
iniciada a implantação do projeto;
b) Deixar de cumprir o cronograma constante no projeto da empresa, bem como o previsto na tabela de
critérios, pesos e pontos de avaliação
b) Ocorrer paralisação das obras de implantação por mais de 60 dias consecutivos, exceto por motivo de caso
fortuito ou força maior, devidamente justificado pela concessionária e devidamente reconhecido pelo Poder
Executivo Municipal;
c) Não houver cumprimento das normas técnicas de implantação estabelecidas na legislação e previstas no
projeto;
d) Se após a conclusão das obras de implantação estiver com suas atividades paradas, pelo período de 180
(cento e oitenta) dias consecutivos, salvo por motivo de caso fortuito ou força maior, devidamente justificado
pela concessionária e devidamente reconhecido pelo Poder Executivo Municipal;
e) Deixar de apresentar as informações previstas no item 10.3 deste edital, bem como deixar de cumprir o
disposto no item 10.2 deste mesmo edital;
f) Deixar de gerar empregos;
g) Alienar, ceder, locar, sublocar, no todo ou em parte, e não utilizar para finalidade diversa da prevista neste
Edital, enquanto durar a concessão, salvo decisão por critério de conveniência e oportunidade da
Administração Municipal, em conformidade com a legislação do Município.
11.4 – A reversão poderá ser parcial;
11.5 – O descumprimento das obrigações assumidas pela empresa beneficiada também acarretará, a qualquer
tempo, o cancelamento dos incentivos concedidos, revertendo o imóvel ao patrimônio público, sem que caiba o
ressarcimento ou indenização das benfeitorias realizadas no imóvel e pelo investimento edificação de obras, as
quais passarão a integrar o patrimônio público municipal;

12. DA ASSINATURA DO CONTRATO

12.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente da Prefeitura, a empresa licitante vencedora do
certame será convocada oficialmente para, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data do
recebimento da convocação, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, conforme preceitua
o artigo 64 da Lei nº 8.666/93.

12.2 - Conforme estabelece o parágrafo segundo do art. 64 da Lei nº. 8.666/93, se a licitante vencedora
recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a ordem de
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis, observado o disposto no art. 81 da Lei nº. 8.666/93.

13. DA REVERSÃO

13.1 - São causas de rescisão do contrato de concessão e da consequente reversão do imóvel ao Município
de Canoinhas caso o Concessionário incidir nas seguintes hipóteses:
a) Pelo período de 60 (sessenta) dias consecutivos após a assinatura do termo de doação e não estiver sido
iniciada a implantação do projeto;



b) Deixar de cumprir o cronograma constante no projeto da empresa, bem como o previsto na tabela de
critérios, pesos e pontos de avaliação
b) Ocorrer paralisação das obras de implantação por mais de 60 dias consecutivos, exceto por motivo de caso
fortuito ou força maior, devidamente justificado pela concessionária e devidamente reconhecido pelo Poder
Executivo Municipal;
c) Não houver cumprimento das normas técnicas de implantação estabelecidas na legislação e previstas no
projeto;
d) Se após a conclusão das obras de implantação estiver com suas atividades paradas, pelo período de 180
(cento e oitenta) dias consecutivos, salvo por motivo de caso fortuito ou força maior, devidamente justificado
pela concessionária e devidamente reconhecido pelo Poder Executivo Municipal;
e) Deixar de apresentar as informações previstas no item 10.3 deste edital, bem como deixar de cumprir o
disposto no item 10.2 deste mesmo edital;
f) Deixar de gerar empregos;
g) Alienar, ceder, locar, sublocar, no todo ou em parte, e não utilizar para finalidade diversa da prevista neste
Edital, enquanto durar a concessão, salvo decisão por critério de conveniência e oportunidade da
Administração Municipal, em conformidade com a legislação do Município.
13.2 - A reversão poderá ser parcial;
13.3 - O descumprimento das obrigações assumidas pela empresa beneficiada também acarretará, a qualquer
tempo, o cancelamento dos incentivos concedidos, revertendo o imóvel ao patrimônio público, sem que caiba o
ressarcimento ou indenização das benfeitorias realizadas no imóvel e pelo investimento edificação de obras,
as quais passarão a integrar o patrimônio público municipal;
13.4. Também são causas de extinção do contrato:
a) advento do termo contratual;
b) encampação;
c) caducidade;
d) rescisão;
e) anulação; e
f) falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de
empresa individual.
13.5 - Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios
transferidos ao concessionário.
13.8 - Nos casos previstos nas alíneas a e b do item 13.4, o poder concedente, antecipando-se à extinção da
concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da
indenização que será devida à concessionária, na forma dos arts. 36 e 37 da Lei 8987/95.
13.9 – Os bens reversíveis do presente objeto tratam-se do terreno previsto na lei municipal 6.497 /2020, assim
como demais obras realizadas pela concessionária no imóvel, como edificações, melhorias de sistema elétrico,
entre outros, sendo para tanto analisados os montantes indenizatórios, conforme previsto no item 13.8.
13.10 – A concessionária será a única responsável pelos custos referentes à reversão.
13.11 - O valor indenizatório citado no item 13.8 poderá sofrer deduções referentes a multas eventualmente
aplicadas ao concessionário.

14. DAS PENALIDADES

14.1 - Com fundamento nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, a empresa vencedora ficará sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às
seguintes penalidades:

a) advertência;
a.1) A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades
assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da empresa vencedora;
a.2) A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos
ao desenvolvimento dos serviços da Administração, a critério da Administração, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais severa.



b) Multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas
seguintes hipóteses:
b.1) 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor avaliado do terreno, caso a CONTRATADA não inicie a
prestação dos serviços no prazo e demais condições avençadas, por dia de atraso injustificado, limitada sua
aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. Após o 30° dia de atraso, a concessão, a critério da Administração,
poderá ser rescindido, configurando-se inexecução do contrato.
b.2) 05% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecução total do contrato.

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo
não superior a 02 (dois) anos, bem como, impedimento da participação da sancionada em procedimentos
promovidos pela Administração, para as condutas a seguir discriminadas:
c.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;
c.2) não mantiver sua proposta;
c.3) abandonar a execução do contrato;
c.4) incorrer em inexecução contratual.

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na forma do artigo 87, IV, da Lei Federal nº
8.666/93, para as seguintes condutas:
d.1) fizer declaração falsa na fase de habilitação;
d.2) apresentar documento falso;
d.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;
d.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
d.5) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
d.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
d.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos
praticados, em especial infrações à ordem econômica;
d.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.

14.2 - Sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o
contraditório e a ampla defesa á empresa vencedora.

14.3 - As sanções previstas nos itens a e c poderão ser aplicadas cumulativamente com as multas previstas
nos incisos b.1 e b.2.

14.4 - Quaisquer das penalidades aplicadas serão comunicadas ao Cadastro de Licitantes do Estado de Santa
Catarina, para a devida averbação.

14.5 - As sanções de natureza pecuniária serão descontadas das faturas emitidas pela licitante vencedora ou,
se insuficiente, mediante execução direta, caso seja impossível a compensação com faturas vincendas.

14.6 - O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à conta do Município de
Canoinhas.

14.7 - A multa compensatória prevista na alínea b.2 desta cláusula tem por escopo ressarcir o Município de
Canoinhas dos prejuízos, não eximindo a empresa vencedora do dever de integral indenização, caso a referida
sanção pecuniária seja insuficiente à recomposição total do dano experimentado.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS



14.1. O presente Edital e seus Anexos são complementares entre si; qualquer detalhe mencionado em um dos
documentos e omitido no outro, será considerado especificado e válido.
14.2. Para os casos omissos no presente Edital, prevalecerão os termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e
das demais disposições legais aplicáveis ao caso.
14.3. O Município reserva-se o direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias ao interesse público e de
anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação.
14.4. O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico da Prefeitura
do Município de Canoinhas – www.pmc.sc.gov.br no link governo/licitacoes.
14.5. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura do
Município e Canoinhas, no horário de expediente da Prefeitura, pelo telefone (47) 3621-7705;

Canoinhas, SC, 22 de Abril de 2020.

______________________________
Gilberto dos Passos

Prefeito

__________________________________
Winston Beyersdorff Lucchiari

Assessor Jurídico



ANEXO I

LEI Nº. 6.497 DE 01/04/2020

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A REALIZAR,
MEDIANTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, CONCESSÃO DE USO

DE BEM IMÓVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na

Câmara de Vereadores aprovou, e eu, GILBERTO DOS PASSOS,

Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a

realizar concessão de uso de uma área de 13.500,00 m² (treze mil e

quinhentos metros quadrados), situada no Bairro Campo D’Água

Verde, conforme demonstrado em mapa, o qual passa a ser parte

integrante da presente Lei, de propriedade do Patrimônio Público

Municipal, matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta

Comarca sob nº. 35.750, destinada à instalação e/ou ampliação de

indústria ou empresa prestadora de serviços no Município.

I – a concessão de uso de que trata o caput do presente artigo, deverá

ser formalizada mediante prévio procedimento licitatório, observado o

disposto nas Leis nº 8.666/93 e nº 8.987/95 e suas alterações.

II – a concessão de uso vigorará por prazo indeterminado, enquanto o

objeto da concessão estiver em funcionamento.



Art. 2º. Os requisitos para a construção de imóvel e exploração dos

serviços serão dispostos em edital de licitação próprio.

Art. 3º. A construção de imóvel e exploração dos serviços a serem

prestados ficará sujeito à legislação e fiscalização do Poder

concedente, incumbindo aos que as executarem, a sua permanente

atualização e adequação às necessidades dos usuários.

Art. 4º. O edital de licitação, observadas as disposições das Leis

Federais nº 8.666/93 e nº 8.987/95, e da Lei Orgânica do Município,

conterá exigências relativas:

I – à observação da legislação relativa à execução de obras em espaços

públicos, obedecendo, rigorosamente, o projeto aprovado;

II – ao funcionamento das atividades no prazo e nas condições

estabelecidas no instrumento de outorga;

III – a não utilização do espaço cedido para finalidade diversa da

aprovada, assim como a proibição de transferência ou cessão do

espaço ou das atividades objeto de exploração a terceiros, ainda que

parcialmente;

IV – à autorização e aprovação prévia e expressa da concedente nas

hipóteses da realização de eventuais benfeitorias na área cedida,

observadas as disposições contidas no § 2º do art. 2º desta lei;

V – ao cumprimento das exigências impostas como contrapartida, bem

como ao pagamento dos tributos incidentes e todas as despesas

decorrentes da concessão;



Art. 5º. No termo de concessão constará obrigatoriamente cláusula de

reversão e suas condições, bem como que fica obrigada a empresa

vencedora do certame, a apresentar, sempre que solicitado pela

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, após o início das

atividades da empresa, através do Cadastro Geral de Empregado e

Desenvolvimento – CAGED, o número de empregados a seu serviço.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 01 de abril de 2020.

GILBERTO DOS PASSOS
Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de
Administração, Finanças e Orçamento em 01/04/2020.

DIOGO CARLOS SEIDEL
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.



ANEXO II
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - SC

Declaramos, para todos os fins e efeitos legais, que a empresa-proponente sujeita–se a todas as  condições
estabelecidas no Edital de Licitação – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº PMC 14/2020, tendo por objeto a
seleção de proposta de empresa para instalação e/ou ampliação de indústria ou empresa, em terreno
concedido, sem encargo, à licitante adjudicatária pelo Município de Canoinhas.
Declara igualmente, sob todas as penalidades cabíveis, que não existe qualquer fato impeditivo à habilitação
da declarante para apresentar proposta na licitação em referência.

Canoinhas,     de  .......................  de ............. 2020.
________________________________________________

Identificação da razão social da empresa e assinatura do representante legal.

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO

(Pessoa Jurídica)

À Comissão de Licitação
Concorrência nº Nº PMC 14/2020

(Nome do representante), (QUALIFICAÇÃO), representante legal da empresa abaixo identificada, declaro, sob
as penas da Lei, para fins de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº PMC 14/2020, que a empresa representada não
foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública nos termos do Inciso IV, do
Artigo 87, da Lei 8.666/93 e suas alterações, comprometendo-me, ainda, a comunicar qualquer fato ou evento
superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à
capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade financeira da aludida empresa. Declaro,
outrossim, ter conhecimento e estar de pleno acordo com o Edital, seus anexos e demais normas desta
licitação.

Canoinhas, ........ de .................... de 2020.
______________________________________________________________
Identificação da razão social da empresa e assinatura do representante legal.



ANEXO IV

MODELO DA PROPOSTA TÉCNICA DA EMPRESA

1 – CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA
Razão Social:
Nome Fantasia:
Data da constituição:
CGC/CNPJ/MF:
Inscrição Estadual:
Forma Jurídica:
Endereço:
Cidade: UF.
Telefone:                                                                Fax
Email

2 - Capital Social: R$________________________________________________________

3. Objeto Social:__________________________________________________________________________

4. DADOS PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA DA EMPRESA:

Item do Edital Número/R$

7.10.1 – geração de empregos diretos no início das atividades
7.10.2 - Geração de empregos indiretos
7.10.3 – Movimentação Econômica anual em reais, após 03 (três) anos contados do
início das atividades
7.10.4 – Investimentos em reais (Ativos fixos) até o início das atividades
7.10.5 – Área em metros quadrados do empreendimento a ser construído em
Canoinhas até o início das atividades
7.10.6– Início das edificações (contados da data de assinatura do termo de
concessão)
7.10.7 – Início das atividades (contados da data de assinatura do termo de concessão)

5. DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR ESTA PROPOSTA:

a) Projeto detalhado de todos os setores da empresa, contendo as vagas de emprego necessárias para
funcionamento do mesmo (comprovação do item 7.10.1), o qual deverá estar assinado pelo responsável
legal da licitante.
b) Projeto detalhado de funcionamento da empresa, especificando o número estimado de empregos indiretos
necessários para funcionamento da mesma (comprovação do item 7.10.2), o qual deverá estar assinado pelo
responsável legal da licitante.
c) Termo de compromisso, assinado pelo responsável legal da licitante, onde deverá estar declarado o valor
em ativos fixos a serem incorporados ao Patrimônio da empresa, no Município de Canoinhas (comprovação do
item 7.10.3).
d) Termo de compromisso, assinado pelo responsável legal da licitante, onde deverá estar declarada a área
em metros quadrados a ser edificada em Canoinhas (comprovação do item 7.10.4).
e) Declaração, assinada pelo responsável legal da licitante, afirmando a data em que irá, efetivamente, iniciar
as edificações relativas ao seu empreendimento, no Município de Canoinhas (comprovação do item 7.10.5).



f) Declaração, assinada pelo responsável legal da licitante, afirmando a data em que irá efetivamente iniciar as
atividades relativas ao seu empreendimento no Município de Canoinhas, fundamentada no cronograma físico
das obras referentes as edificações necessárias ao funcionamento da empresa (comprovação do item 7.10.6).

Canoinhas, 00 de mês de 2020.

_______________________________________
CARIMBO E ASSINATURA



ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº PMC 14/2020
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo) por seu representante legal, (Nome do
representante), (Qualificação), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
(Local e Data)
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº PMC 14/2020
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) por seu representante legal, (Nome do
representante), (Qualificação) declaramos que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei
Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

(Local e Data)
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRIRÁ NA ÍNTEGRA OS ITENS DA SUA PROPOSTA
TÉCNICA.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº PMC 14/2020
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), por seu representante legal, (Nome
do representante), (Qualificação), declara, sob as penas da Lei, que caso seja declarada vencedora da
Concorrência Pública n.º PMC 08/2019 e receba em concessão do Município de Canoinhas o terreno previsto
neste edital, cumprirá na íntegra os itens apresentados em nossa proposta técnica.
(Local e Data)
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO VIII

MINUTA DE TERMO DE CONCESSÃO Nº ................... /2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº PMC 14/2020

TERMO DE CONCESSÃO DE USO GRATUÍTO DE
TERRENO PÚBLICO LOCALIZADO NO BAIRRO CAMPO
DA ÁGUA VERDE, COM ÁREA DE 2.250 m², PARA
INSTALAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INDUSTRIA OU
EMPRESA NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS - ÁREA 2.

No dia _____/______/________, de um lado o MUNICÍPIO DE CANOINHAS, Estado de Santa Catarina,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta
cidade  de Canoinhas-SC,  neste  ato  representada  por  seu  Prefeito, Sr. Gilberto dos Passos, brasileiro,
no final  assinado e no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente CONCEDENTE, e de
outro lado a empresa __________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________, com sede na
_________________, nº, Bairro _______, cidade de _________, doravante denominada simplesmente
CONCESSIONÁRIA, neste ato representada pelo seu _______________ Sr. ______________, conforme
Concorrência Pública Nº PMC 13/2019, têm entre si justa e acordada, na melhor forma de direito, a
celebração do presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Imóvel que constitui o objeto do presente termo é o seguinte:

a) Imóvel com 2.250 m² (dois mil, duzentos e cinquenta metros quadrados), situado no bairro Campo da Água
Verde, nesta cidade, de propriedade do patrimônio público municipal, matriculado junto ao Cartório de Registro
de Imóveis desta Comarca sob nº 3.750, área 02, especificada no anexo XI.
b) A área acima será entregue para a instalação e/ou ampliação de indústria ou empresa, cujo
empreendimento total de preparação e construção e demais serviços necessários será desenvolvido por conta
da licitante vencedora.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DA CONCESSÃO
A presente concessão de uso se faz com base nos permissivos constitucionais e legais regedores da
Administração Pública em geral, com fundamento na Lei Municipal nº 6.497 /2020, Edital de
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. PMC 13/2020, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei Federal
8.987/1995.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DA CONCESSÃO
A concessão de uso vigorará por prazo indeterminado, enquanto a empresa manter as condições de
habilitação, cumprir com a proposta apresentada e o objeto da concessão estiver em funcionamento, nos
termos do parágrafo segundo do art. 1º da Lei Municipal Nº 6.497/2020.

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES
A CONCESSIONÁRIA deverá dar início aos serviços no dentro do prazo estabelecido em sua proposta.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
Parágrafo Primeiro – A CONCESSIONÁRIA deverá atender o seguinte:
1 – A licitante vencedora da concessão de uso do imóvel deverá atender o seguinte:
1.1 - à observação da legislação relativa à execução de obras em espaços públicos, obedecendo,
rigorosamente, o projeto aprovado;
1.2 - ao funcionamento das atividades no prazo e nas condições estabelecidas no instrumento de outorga;
1.3 - a não utilização do espaço cedido para finalidade diversa da aprovada, assim como a proibição de
transferência ou cessão do espaço ou das atividades objeto de exploração a terceiros, ainda que
parcialmente;



1.4 - ao cumprimento das exigências impostas como contrapartida, bem como ao pagamento dos tributos
incidentes e todas as despesas decorrentes da concessão;
1.5 - à autorização e aprovação prévia e expressa da concedente nas hipóteses da realização de eventuais
benfeitorias nas áreas concedidas;
1.6 - Dar início as atividades de instalação, conforme declaração firmada pela empresa, apresentada na
proposta;
1.7 - Dar início das atividades da empresa, conforme declaração firmada pela empresa, apresentada na
proposta;
1.8 – Promover, no prazo máximo de trinta (30) dias da assinatura do contrato, a transferência para o nome
da concessionária das faturas de energia elétrica, telefone, água, etc;
1.9 - Pagar mensalmente as faturas de consumo de água, energia elétrica, telefone, expedidas pelas
concessionárias;
1.10 – Responsabilizar-se por todos os ônus, direitos ou obrigações, vinculados à legislação tributária,
trabalhista, previdenciária, securitária, fiscais, quer sejam eles municipais, estaduais ou federais, bem como
pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de
imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação;
1.11 – Não permitir que outras empresas venham a se instalar no local;
1.12 – Comprovar ao final do 6º (Sexto) mês de funcionamento no imóvel concedido e ao fim de cada ano
através da apresentação do balanço patrimonial e/ou dos balancetes emitidos pelo contador responsável que
cumpriu o faturamento mínimo mensal de acordo com a proposta apresentada;
1.13 – Comprovar ao final do 6º (Sexto) mês de funcionamento no imóvel concedido e ao fim de cada ano
através da GFIP e cópia das carteiras de trabalho que manteve o número de empregos proposto bem como
do aumento projetado, de acordo com o a proposta apresentada;
1.14 – Fica obrigada a empresa a apresentar anualmente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, após o início de atividade da empresa no local, através do cadastro Geral de Empregado e
Desenvolvimento – CAGED, o número de empregados a seu serviço;
1.15 - Na hipótese de alteração da razão social ou constituição de nova empresa, a CONCESSIONÁRIA
obriga-se a manter no mínimo um terço (1/3) dos mesmos sócios proprietários;
1.16 - Fica expressamente vedada à concessionária a cessão, transferência, fusão, cisão ou incorporação
total, do objeto da presente concessão.

CLÁUSULA SEXTA: DAS PROIBIÇÕES
Parágrafo Primeiro - O licitante ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOINHAS/SC por até 02 (dois) anos quando, devidamente convocada e dentro do prazo de validade da
sua proposta:
a) não celebrar o contrato.
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame.
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto, comportar-se de modo inidôneo e cometer fraude fiscal
em qualquer de suas fases.
d) não mantiver a proposta.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro - Com fundamento nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, a empresa vencedora
ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou
inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) advertência;
a.1) A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades
assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da empresa vencedora;
a.2) A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos
ao desenvolvimento dos serviços da Administração, a critério da Administração, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais severa.



b) Multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas
seguintes hipóteses:
b.1) 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor avaliado do terreno, caso a CONTRATADA não inicie a
prestação dos serviços no prazo e demais condições avençadas, por dia de atraso injustificado, limitada sua
aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. Após o 30° dia de atraso, a concessão, a critério da Administração,
poderá ser rescindido, configurando-se inexecução do contrato.
b.2) 05% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecução total do contrato.

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo
não superior a 02 (dois) anos, bem como, impedimento da participação da sancionada em procedimentos
promovidos pela Administração, para as condutas a seguir discriminadas:
c.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;
c.2) não mantiver sua proposta;
c.3) abandonar a execução do contrato;
c.4) incorrer em inexecução contratual.

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na forma do artigo 87, IV, da Lei Federal nº
8.666/93, para as seguintes condutas:
d.1) fizer declaração falsa na fase de habilitação;
d.2) apresentar documento falso;
d.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;
d.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
d.5) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
d.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
d.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos
praticados, em especial infrações à ordem econômica;
d.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.

Parágrafo Segundo - Sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo,
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa á empresa vencedora.

Parágrafo Terceiro - As sanções previstas nos itens a e c poderão ser aplicadas cumulativamente com as
multas previstas nos incisos b.1 e b.2.

Parágrafo Quarto - Quaisquer das penalidades aplicadas serão comunicadas ao Cadastro de Licitantes do
Estado de Santa Catarina, para a devida averbação.

Parágrafo Quinto - As sanções de natureza pecuniária serão descontadas das faturas emitidas pela licitante
vencedora ou, se insuficiente, mediante execução direta, caso seja impossível a compensação com faturas
vincendas.

Parágrafo Sexto - O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à conta do
Município de Canoinhas.

Parágrafo Sétimo - A multa compensatória prevista na alínea b.2 desta cláusula tem por escopo ressarcir o
Município de Canoinhas dos prejuízos, não eximindo a empresa vencedora do dever de integral indenização,
caso a referida sanção pecuniária seja insuficiente à recomposição total do dano experimentado.



CLÁUSULA OITAVA: DA REVERSÃO

Parágrafo Primeiro - São causas de rescisão do contrato de concessão e da consequente reversão do imóvel
ao Município de Canoinhas caso o Concessionário incidir nas seguintes hipóteses:
a) Pelo período de 60 (sessenta) dias consecutivos após a assinatura do termo de doação e não estiver sido
iniciada a implantação do projeto;
b) Deixar de cumprir o cronograma constante no projeto da empresa, bem como o previsto na tabela de
critérios, pesos e pontos de avaliação
b) Ocorrer paralisação das obras de implantação por mais de 60 dias consecutivos, exceto por motivo de caso
fortuito ou força maior, devidamente justificado pela concessionária e devidamente reconhecido pelo Poder
Executivo Municipal;
c) Não houver cumprimento das normas técnicas de implantação estabelecidas na legislação e previstas no
projeto;
d) Se após a conclusão das obras de implantação estiver com suas atividades paradas, pelo período de 180
(cento e oitenta) dias consecutivos, salvo por motivo de caso fortuito ou força maior, devidamente justificado
pela concessionária e devidamente reconhecido pelo Poder Executivo Municipal;
e) Deixar de apresentar as informações previstas no item 10.3 deste edital, bem como deixar de cumprir o
disposto no item 10.2 deste mesmo edital;
f) Deixar de gerar empregos;
g) Alienar, ceder, locar, sublocar, no todo ou em parte, e não utilizar para finalidade diversa da prevista neste
Edital, enquanto durar a concessão, salvo decisão por critério de conveniência e oportunidade da
Administração Municipal, em conformidade com a legislação do Município.
Parágrafo Segundo - A reversão poderá ser parcial;
Parágrafo Terceiro- O descumprimento das obrigações assumidas pela empresa beneficiada também
acarretará, a qualquer tempo, o cancelamento dos incentivos concedidos, revertendo o imóvel ao patrimônio
público, sem que caiba o ressarcimento ou indenização das benfeitorias realizadas no imóvel e pelo
investimento edificação de obras, as quais passarão a integrar o patrimônio público municipal;
Parágrafo Quarto - Também são causas de extinção do contrato:
a) advento do termo contratual;
b) encampação;
c) caducidade;
d) rescisão;
e) anulação; e
f) falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de
empresa individual.
Parágrafo Quinto- Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e
privilégios transferidos ao concessionário.
Parágrafo Sexto - Nos casos previstos nas alíneas a e b do parágrafo quarto, o poder concedente,
antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à
determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária, na forma dos arts. 36 e 37 da
Lei 8987/95.
Parágrafo Sétimo – Os bens reversíveis do presente objeto tratam-se do terreno previsto na lei municipal
6385/2019, assim como demais obras realizadas pela concessionária no imóvel, como edificações, melhorias
de sistema elétrico, entre outros, sendo para tanto analisados os montantes indenizatórios, conforme previstos
no parágrafo sexto.
Parágrafo Oitavo – A concessionária será a única responsável pelos custos referentes à reversão.
Parágrafo Novo – O valor indenizatório citado no parágrafo sexto poderá sofrer deduções referentes a multas
eventualmente aplicadas ao concessionário.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
1 - Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados pelo servidor ___________________, lotado na
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nomeado pela portaria ______________, com autoridade para
exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização.



2 - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa CONTRATADA, a substituição dos equipamentos,
serviços e materiais julgados deficientes ou não conformes com as especificações definidas em Memorial
Descritivo, do edital, cabendo à CONTRATADA providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido
pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos serviços.
3 - A CONTRATADA só poderá iniciar a obra  após  assinatura do  respectivo Contrato, conforme minuta
apresentada no Anexo II do Edital.
4 – Compete à fiscalização da concessão pela equipe designada pela CONTRATANTE, entre outras
atribuições:
4.1 - Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas em caderno de
especificações técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias, proposta apresentada no
certame e adequação dos procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços.
4.2 - Ordenar à CONTRATADA corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executados com erros,
imperfeições ou em desacordo com as especificações.
4.3 - Manter organizado e atualizado o Livro Diário, assinado por técnico da CONTRATADA e por servidor
designado pela CONTRATANTE para efetuar a fiscalização, onde a referida CONTRATADA registre, em
cada visita:
4.3.1 - As atividades desenvolvidas;
4.3.2 - As ocorrências ou observações descritas de forma analítica.
4.4 - Encaminhar à CONTRATANTE o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em multas
a serem aplicadas à CONTRATADA.
5 - A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente termo poderá não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO
Parágrafo Primeiro - Constituem motivos para rescisão contratual as hipóteses especificadas nos
artigos. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93, podendo ser aplicada as penalidades descritas no presente
instrumento. A rescisão do presente CONTRATO se dará, independente de interpelação judicial:
a) AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes contratantes desde que verificada a conveniência
para o “CONTRATANTE”;
b) UNILATERALMENTE, pelo CONTRATANTE diante do não cumprimento, por parte da
“CONTRATADA”, das obrigações assumidas por esta no presente CONTRATO, e/ou pela verificação
das hipóteses previstas nos incisos do art. 78, da Lei nº 8666/93 e podendo ainda ser rescindido
sempre que houver relevante interesse público do CONTRATANTE, sendo a “CONTRATADA”
notificada com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias, sem qualquer direito à indenização ou
reclamação.
c) JUDICIALMENTE, nos termos da legislação processual em vigor.
§ 1º - Não caberá qualquer direito indenizatório à rescisão amigável.
§ 2º - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
§ 3º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§ 4º - A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Segundo – A rescisão do contrato, salvo se amigável, implicará a apuração de perdas e
danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais
cabíveis. Nesses casos, a CONTRATADA receberá o pagamento pelos materiais utilizados e
devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data da rescisão, podendo ser promovido o
ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou ação judicial.



Parágrafo Terceiro- Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua
assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o
objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os seguintes documentos:
a) Certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluído (em  caso  de obra  civil a CND deverá   conter  a metragem  da obra conforme projeto/área
de reforma/área  de acréscimo/área nova);
b) Termo de Recebimento Provisório;
c) Comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas
referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n. 8.666/93, e por outras
normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público (coletivo), sendo que eventuais
dúvidas sobre a execução e interpretação das Cláusulas do presente contrato serão solucionadas por meio
da aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade, da boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil) e
da função social dos contratos (art. 421 e 2.035, parágrafo único, do Código Civil), bem como de
conformidade com os princípios gerais de direito, levando-se em conta sempre e preponderantemente o
interesse público (coletivo) a ser protegido/tutelado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Para dirimir quaisquer questões que direta ou indiretamente decorram
deste instrumento, as partes elegem o Foro da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Para todos os fins e efeitos de direito, as partes declaram aceitar o
presente ajuste nos expressos termos em que foi lavrado, obrigando-se a si, seus herdeiros e sucessores, a
bem e fielmente cumpri-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O presente ajuste é celebrado sob condição expressa de sua
irrevogabilidade e irretratabilidade, ressalvado o eventual inadimplemento do CONCESSIONÁRIO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A Concessão esta ainda vinculada às normas e princípios da lei 8.666/93, da
lei municipal especifica nº xxxxxxxxxxxx e o CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 14/2020

E por estarem as partes de pleno acordo com o aqui ajustado, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias
de igual teor e forma, para idênticos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam.

MUNICÍPIO DE CANOINHAS                                                 AAAAAAAAAAAAA CONTRATANTE
CONCEDENTE CONCESSIONÁRIA

Gilberto dos Passos Representante legal da empresa
Prefeito cargo

Visto:          Assessoria Jurídica
Winston Beyersdorff Lucchiari

Testemunhas:       ___________________________                     _________________________
Nome Nome

CPF CPF



ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DO INICIO DAS ATIVIDADES NO EMPREENDIMENTO DA
EMPRESA EM CANOINHAS/SC

XXXXXXXXX, PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO, REGULARMENTE INSCRITA NO CNPJ/MF
SO Nº XXXXXXX, SEDIADA NA RUA XXXXXXXX, NO MUNICIPIO DE XXXXXXX, POR SEU
REPRESENTANTE LEGAL XXXXXXXX, (INFORMAÇÕES SOBRE O REPRESENTANTE, NOME,
ENDEREÇO, CPF,ETC), DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE CASO SEJA DECLARADA
VENCEDORA DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº  XX E RECEBA A DOAÇÃO DO MUNICIPIO DE
CANOINHAS O TERRENO PREVISTO NO REFERIDO EDITAL, TENDO EM VISTA QUE, EM XXXX
DIAS APÓS A DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO, INICIARÁ EFETIVAMENTE AS
ATIVIDADES RELATIVAS AO SEU EMPREENDIMENTO, NO MUNICIPIO DE CANOINHAS.

CANOINHAS, XX DE XXX DE XXXX.

_______________________________________
NOME DA EMPRESA

CNPJ



ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DO INICIO DAS EDIFICAÇÕES EM CANOINHAS/SC

XXXXXXXXX, PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO, REGULARMENTE INSCRITA NO CNPJ/MF
SO Nº XXXXXXX, SEDIADA NA RUA XXXXXXXX, NO MUNICIPIO DE XXXXXXX, POR SEU
REPRESENTANTE LEGAL XXXXXXXX, (INFORMAÇÕES SOBRE O REPRESENTANTE, NOME,
ENDEREÇO, CPF,ETC), DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE CASO SEJA DECLARADA
VENCEDORA DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº  XX E RECEBA A DOAÇÃO DO MUNICIPIO DE
CANOINHAS O TERRENO PREVISTO NO REFERIDO EDITAL, TENDO EM VISTA QUE, EM XXXX
DIAS APÓS A DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO, INICIARÁ EFETIVAMENTE AS
EDIFICAÇÕES RELATIVAS AO SEU EMPREENDIMENTO, NO MUNICIPIO DE CANOINHAS.

CANOINHAS, XX DE XXX DE XXXX.

_______________________________________
NOME DA EMPRESA

CNPJ



ANEXO XIII
CONCORRÊNCIA Nº PMC 14/2020

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A empresa ........................................ inscrita no CNPJ sob n.°................................., com sede na
................................., N.º ............, no município de ........................., Estado de .........................................,
neste ato representada por ........................., brasileiro, ........................, empresário, inscrito no CPF sob n.°
................................., residente e domiciliado na ....................., n.°......, no município de ..................., Estado
do .........................., participante da licitação modalidade Concorrência n.º PMC 13/2020 do Município de
Canoinhas, declaro, para todos os fins que se fizerem necessários, sob as penas da lei civil e penal, que nos
responsabilizamos pelo cumprimento e observância da legislação ambiental, arcando com as reparações e
recomposições em decorrência de eventuais danos causados ao meio ambiente em virtude da atividade
econômica exercida no local, ficando o Município de Canoinhas – SC, isento de qualquer tipo de
responsabilidade, seja principal, acessória ou subsidiária.

Local e data.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA



Anexo XIV

TERMO DE REFERÊNCIA PARA LICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE USO BEM
IMÓVEL

1. DA FINALIDADE

1.1 Destina-se este Termo de Referência à descrição de requisitos mínimos para a

concessão de uso das áreas, objeto da licitação, não cabendo ao licitante alegar

desconhecimento sobre este documento, sob nenhuma hipótese.

1.2 Este Termo de Referência é anexo e parte inseparável do respectivo Edital da

licitação, independentemente de transcrição total ou parcial de seu conteúdo.

2 DO OBJETO

2.1 Concessão de uso das áreas integrantes da matrícula nº 3.750, localizadas no Bairro Campo da

Água Verde em Canoinhas/SC, destinada única e exclusivamente para implantação de empresas

ou indústrias.

3 JUSTIFICATIVA

3.1 A cessão de uso tem como finalidade precípua acelerar o Desenvolvimento do Município de

Canoinhas e obtenção de resultados econômicos a curto, médio e longo prazo.

4 DA METRAGEM, LOCALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA ÁREA



4.1 As áreas abaixo elencadas tratam-se de terreno urbano com área total de 13.500 m²

(treze mil e quinhentos metros quadrados), situadas no Bairro Campo da Água Verde,

na cidade de Canoinhas/SC, confrontando ao Norte com a Rua Nazir Cordeiro na

extensão de 75, 00 m (setenta e cinco metros) lineares, ao Sul com a rua Theodoro

Humenhuk, na extensão de 75, 00 m (setenta e cinco metros) lineares, ao Leste com a

Rua Miguel Darmorus na extensão de 180, 00 m (cento e oitenta metros) lineares e ao

Oeste com a Rua Pedro Barbosa Moreira, na extensão de 180, 00 m (cento e oitenta

metros) lineares. Matriculadas no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob nº

3.750, de propriedade da Prefeitura Municipal. Desmembradas em 6 (seis) áreas, de

2.250 m² cada, conforme segue  (mapa em Anexo 1):

a) área 01: 2.250 m²

b) área 02: 2.250 m²

c) área 03: 2.250 m²

d) área 04: 2.250 m²

e) área 05: 2.250 m²

f) área 06: 2.250 m²

4.2 O Concessionário utilizará a área licitada exclusivamente para a atividade aprovada

no processo licitatório.

4.3 O prazo para execução e implantação do projeto específico obedecerá ao cronograma,

conforme as regras do procedimento licitatório e de acordo com a Lei especifica.

4.4 A empresa vencedora terá inteira responsabilidade por eventuais reformas, asseio,

conservação e segurança do local cedido pelo poder público municipal.

4.5 É vedada a subdivisão ou sublocação do imóvel e das áreas edificadas para terceiros.

5 DO TERMO DE CONCESSÃO



5.1 A empresa fica obrigada a apresentar anualmente à Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Econômico, após o início das atividades da empresa, através

do Cadastro Geral de Empregado e Desenvolvimento – CAGED, o número de empregados a

seu serviço, pelo período da cessão.

5.2 No termo de concessão constará obrigatoriamente, como cláusula de reversão:

I.O compromisso da empresa vencedora em iniciar a implantação das obras no prazo máximo

conforme processo licitatório, sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio público.

II.Cláusula de reversão do imóvel sem direito a indenização, quando:

a. Pelo período de 60 (sessenta) dias após a implantação do projeto, estiver ociosa;

b. Deixar de cumprir o cronograma constante no projeto da empresa;

c. Não utilizar a área para as finalidades previstas no projeto e na lei;

d. Ocorrer paralisação das obras executadas, por mais de 02 (dois) meses, exceto por

motivo de força maior, devidamente reconhecido pelo Executivo Municipal.

e. Não houver cumprimento das normas técnicas de implantação estabelecidas em lei e

previstas no projeto.

f. Deixar de gerar empregos.

III. Proibição da transferência, subdivisão ou sublocação para terceiros do imóvel e das áreas

edificadas.

IV. Reverterá também à propriedade ao Município o imóvel, se após a conclusão das obras,

estiver com suas instalações e atividades ociosas, pelo período de 180 (cento e oitenta),

hipótese em que não terá direito a indenização pelo investimento e obras edificadas, as quais

passam a integrar o patrimônio.

Canoinhas, 28 de Abril de 2020.

________________________________

Marcos Tiago Gonçalves
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo


