
Documento de Formalização de Demanda

De: Fundação Cultural de Canoinhas.

Para: Setor de Licitações.

Objeto: CONCESSÃO DE USO DO ESPAÇO RESERVADO PARA O FUNCIONAMENTO DE
RESTAURANTE/LANCHONETE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 285,77M², LOCALIZADO NO COMPLEXO
TURISTICO E CULTURAL DE MARCÍLIO DIAS, VISANDO A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE E
LANCHONETE, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES POR EMPRESA ESPECIALIZADA NO
RAMO.

Entidade interessada: Fundação Cultural de Canoinhas.

Justificativa: A concessão de uso do espaço reservado para o funcionamento de
restaurante/lanchonete, a ser explorado mediante procedimento licitatório, justifica-se pela
importância de possibilitar aos visitantes a realização de lanches e refeições de boa qualidade
durante sua permanência nas dependências do Restaurante Ferroviário, além de servir aos
funcionários alimentação diária sem que tenham a necessidade de deslocamento para
estabelecimento externo. Assim, gera praticidade no dia a dia de todos, o que traz reflexos positivos
na maior permanência na visitação e no desempenho das obrigações laborais dos trabalhadores da
entidade, não representando apenas comodidade, mas também economia.
Além disso, o Restaurante Ferroviário integra o Complexo Turístico e Cultural de Marcílio Dias um
atrativo que será procurado por moradores da região e também por turistas, uma vez que é
Patrimônio Cultural tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Acredita-se que esse também seja um fator que tornará cada vez mais qualificada e exigente a
demanda pelos serviços oferecidos no local. Os mencionados visitantes e funcionários demandam
alimentação de qualidade e variada.

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO DO
LOCAL

PREÇO MÍNIMO
UNIT. TOTAL

Área de
restaurante (Lei
Mun. 6.623/21)

12 (doze)
MESES

Imóvel com área total de
285,77 m² (duzentos e
oitenta e cinco metros e
setenta e sete decímetros
quadrados), localizado no
Complexo Turístico e
Cultural de Marcílio Dias

R$ 300,00 R$ 3.600,00



Informações Adicionais: Anexo termo de referência.

Nome do Servidor que será o responsável pelo recebimento dos produtos/serviços a serem
adquiridos: Serão designados como gestores do Contrato e responsáveis administrativos pela
fiscalização da execução da entrega dos serviços objeto deste Edital os servidores Carla Sussembach
e Kelly Cristina Massaneiro, lotados na Fundação Cultural de Canoinhas nomeados de acordo com a
portaria 445/2021, aos quais compete o acompanhamento da execução do objeto da presente
contratação, informando ao gestor as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do
contrato.

Local e prazo de entrega do objeto a ser licitado: O valor mínimo mensal a ser pago pela concessão
é de R$ 300,00 e deverá se recolhido, impreterivelmente, até o dia 10 (dez) de cada mês. O valor pago
pela concessão será corrigido, anualmente, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e
deverá ser pago, impreterivelmente, até o décimo dia do mês subsequente. Como condição para iniciar
as atividades, o concessionário deverá retirar as guias de pagamento no setor de Tributos do município
de Canoinhas. O primeiro pagamento deverá ocorrer antes do início das atividades.

.

_________________________________________________
CAROLINA DA SILVA CARVALHO

GESTORA CULTURAL


