
 

   

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 07/2021 
FUNDAÇÃO INTERESSADA: FUNDAÇÃO CULTURAL DE CANOINHAS 
 

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 4.199/07, faz saber que se acha aberta  licitação na modalidade de Concorrência Pública,  do 
TIPO MAIOR OFERTA. 
 

A Comissão Permanente de Licitação  receberá os envelopes contendo a documentação de habilitação, 
envelopes de proposta dos  interessados, devidamente protocolados até às 09h00min, do dia 19 de 
Outubro de 2021, 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 dos  
interessados, serão abertos respectivamente pela  Comissão Permanente  de Licitação, a partir das  
09h15min, do dia 19 de Outubro de 2021. 

 
1 – DO OBJETO:  
 
1.1 - Esta licitação tem por objeto a CONCESSÃO DE USO DO ESPAÇO RESERVADO PARA O 
FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTE/CAFÉ, MEDINDO APROXIMADAMENTE 285,77M², LOCALIZADO 
NO COMPLEXO TURISTICO E CULTURAL DE MARCÍLIO DIAS, VISANDO A EXPLORAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RESTAURANTE E CAFÉ, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POR EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO RAMO, conforme Lei Municipal nº 6.623 de 31/08/2021 que é parte integrante do 
presente edital. 
 
1.2– Endereço da área: 
a) 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. A concessão será realizado ao interessado que 
propor o maior valor mensal, sendo o valor mínimo de proposta R$ 300,00 (trezentos reais) por mês. 

     
1.3. 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 6.623 de 31/08/2021; 
Anexo II – Declaração de sujeição e concordância com condições do Edital; 
Anexo III – Modelo de declaração de idoneidade; 
Anexo IV – Modelo da Proposta; 
Anexo V - Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos; 
Anexo VI - Modelo de declaração de que não Emprega Menores; 
Anexo VII - Declaração lei orgânica do município de Canoinhas 
Anexo VIII – Minuta do termo de compromisso de concessão; 
 Anexo IX – Modelo de declaração Ambiental; 
 Anexo X – Modelo de declaração de condições e conhecimento das penalidades; 
Anexo XI – Modelo de credenciamento específico; 
Anexo XII – Modelo de declaração tratamento diferenciado Lei Complementar 123/06; 
Anexo XIII – Projeto Básico; 
Anexo XIV – Ata de avaliação do imóvel. 

 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Será vedada a participação de licitantes nesta Concorrência quando: 

http://www.pmc.sc.gov.br/


 

   

 

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 concedida para a instalação de atividade diferente daquela proposta no 
objeto desta Concorrência; 
d) empresas sob processo de falência ou concordata; 
e) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. 
 
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”. 
4.1.1. Nos invólucros deverão constar: 
 

INVÓLUCRO Nº 1: CONCORRÊNCIA Nº PMC 07/2021 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
Objeto: CONCESSÃO DE USO DO ESPAÇO RESERVADO PARA O FUNCIONAMENTO DE 
RESTAURANTE/CAFÉ, MEDINDO APROXIMADAMENTE 285,77M², LOCALIZADO NO COMPLEXO 
TURISTICO E CULTURAL DE MARCÍLIO DIAS, VISANDO A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RESTAURANTE E CAFÉ, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POR EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
RAMO. 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: ................... 
CNPJ PROPONENTE: 
 
INVÓLUCRO Nº 2: CONCORRÊNCIA Nº PMC 07/2021 

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

 
4.2. Não será concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos documentos de habilitação e da 
proposta. 
 
5. DO REPRESENTANTE LEGAL 
5.1 - Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão Especial de Licitação por apenas uma pessoa, 
admitindo-se como representante o diretor, sócio com poderes de gerência ou pessoa habilitada por meio de 
procuração, ou credenciamento. 
5.2 - A instituição de representante perante a Comissão Especial de Licitação será realizada no ato da entrega 
do envelope de habilitação, no local, data e horário indicados no subitem 3.1 deste Edital, ocasião em que o 
representante se identificará perante a Comissão, entregando-lhe cópia autenticada da Carteira de Identidade 
e dos documentos mencionados no preâmbulo do edital, os quais serão analisados pela Comissão antes do 
início da sessão de abertura. 
5.3 - Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar à Comissão 
Especial de Licitação, cópia autenticada ou original do contrato social ou ata de assembléia geral da empresa 
licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de representante legal. 
5.4 - Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração ou credenciamento, deverá 
entregar à Comissão cópia autenticada ou original dos documentos referidos no subitem 5.3, bem como do 



 

   

 

documento de credenciamento, redigido na forma do Anexo XI deste Edital, ou do instrumento particular de 
procuração outorgado pela empresa licitante, com firma reconhecida e com a previsão de outorga de amplos 
poderes de representação, inclusive com poderes específicos para interposição e desistência de recurso e para 
o recebimento de intimações, constando o endereço para envio das intimações e devendo o subscritor da 
procuração estar devidamente identificado. 
5.5 - A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 5.2, 5.3 e 5.4 não 
inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e de responder pela empresa. 
 
 

6. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – INVÓLUCRO No 1 
6.1. 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. 
 
6.1.1. 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. 
 
6.1.2. 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 n

o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943. (exigência constante no inciso V do artigo 29 da Lei Federal 8.666/93 e 

alterações anteriores). 
 
6.1.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 
6.1.3.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia


 

   

 

6.1.3.1.1 – 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.  
6.1.3.1.2 - Em se tratando de Sociedade por Ações (Sociedade Empresária do Tipo S.A.), o balanço deverá 
ser apresentado por publicação no Diário Oficial. 
6.1.3.1.3 - 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. 
6.1.3.1.4 – As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, 
deverão apresentar o Balanço de Abertura. 
6.1.3.1.5 - 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); 
 
6.1.3.1.6 - Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial (deverá constar 
obrigatoriamente as palavras falência e concordata) expedida no local da sede do licitante, no caso de não 
constar na certidão o seu prazo de validade, a mesma deverá ter sido emitida há menos de noventa dias da 
data de abertura dos envelopes. 
 
Obs: Para as licitantes sediadas em Santa Catarina, considerando a implantação do sistema eproc no Poder 
Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º de Abril de 2019, a certidão do modelo “falência e concordata e 
recuperação judicial” deverá ser solicitada também no sistema eproc. Portanto a certidão referida no item 
11.9.1.5 e a certidão obtida através do sistema eproc deverão ser apresentadas conjuntamente. Caso seja 
apresentado apenas a via do E-Saj, será permitido ao Presidente da Comissão, na forma do que disciplina o 
art.43, §3º da Lei 8.666/93, a consulta e validação do documento pelo sistema E-Proc. 
 
6.1.4 – 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 Artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Canoinhas, conforme modelo, assinada pelo 
representante legal da licitante, atestando a não existência de nenhum sócio da empresa, ligado ao Prefeito, 
Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até 
o segundo grau, ou por adoção, bem como também não possua em seu quadro social, nenhum Servidor do 
Município, ficando sujeita às sanções cabíveis, no caso de falsidade de sua declaração. (Anexo VII). 
f) Declaração de responsabilidade ambiental, responsabilizando-se 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, conforme modelo do anexo 
IX. 
 
g) Declaração de ciência e de disponibilidade de recursos financeiros para arcar com as despesas 
relativas implantação do restaurante, exploração e manutenção do restaurante e ciência das 
penalidades em caso de não cumprimento do contrato. (Anexo X). 
 
6.1.5 Qualificação Técnica:  



 

   

 

6.1.5.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos 
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de documento 
comprobatório que a licitante possui experiência na área de serviço de fornecimento de alimentação.  
6.1.5.1.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os documentos deverão dizer respeito a 
serviços executados com as seguintes características mínimas:  
6.1.5.1.1.1 Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 1 (um) ano na prestação dos serviços, 
sendo aceito o somatório de documentos de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de o 1 (um) 
anos serem ininterruptos.  
6.1.5.2. Os documentos deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal 
ou secundária especificadas no contrato social vigente da empresa. 
6.1.5.3 também serão aceitos documentos em nome da pessoa física responsável pela empresa concorrente 
nesta licitação ;  
6.1.5.4. São exemplos de documentos comprobatórios de experiência:  
6.1.5.4.1. contratos, notas fiscais, ordens de serviço, alvarás de funcionamento, atestados de capacidade 
técnica e outros que consigam comprovar experiência na área objeto desta licitação. 
 
6.2 – DA PARTITIPAÇÃO DAS MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)  
6.2.1 - Para participar na condição de ME/EPP e ter tratamento diferenciado, as empresas deverão 
apresentar juntamente com os documentos de habilitação os documentos abaixo: 
6.2.1.1 – Declaração solicitando tratamento diferenciado e afirmando estar na condição de ME/EPP, conforme 
modelo constante no anexo XII deste edital; 
6.2.1.2 - Certidão simplificada da Junta Comercial, emitida há menos de 90 dias da data prevista para abertura 
das propostas, na qual deverá comprovada esta condição. 
6.2.1.3 - A não apresentação dos documentos constantes nos itens 6.2.1.1 e 6.2.1.2 não acarretará na 
inabilitação, a empresa participará normalmente do certame, porém, mesmo sendo ME/EPP, participará da 
licitação sem os benefícios concedidos às ME/EPP. 
 
6.3 DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS 
MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) 
6.3.1 As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição. 
6.3.2 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME, EPP ou EIRELI. 
6.3.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas de pequeno 
porte ou empresa individual de responsabilidade limitada sejam iguais ou até 10% (dez por cento) inferiores à 
proposta de maior preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra ME, EPP ou 
EIRELI. 
6.3.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a ME, EPP ou EIRELI melhor classificada poderá apresentar nova 
proposta de preço superior à maior proposta classificada, na própria sessão se presente o representante com 
poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se não estiver presente. Uma vez apresentada nova 
proposta em valor superior será considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor. 
6.3.5 No caso de ME, EPP ou EIRELI ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na 
comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período a critério do licitador, para a regularização da restrição e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. 
6.3.6 As certidões deverão ser entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo acima, para efeito de 
posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das 
sanções previstas no Art. 81 c/c Art. 87 da Lei Federal n. º 8.666/1993. 
6.3.7 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal e trabalhista da proponente, a 
Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às proponentes por 
meio dos meios usuais de comunicação (edital, e-mail e publicação na imprensa oficial).  



 

   

 

6.3.8 Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 6.3.6, ou não ocorrendo a 
contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela ME, EPP ou EIRELI melhor classificada, 
serão convocadas as ME, EPP ou EIRELI remanescentes que se enquadrem na hipótese do item 6.3.4, 
segundo a ordem de classificação. 
6.3.9 Na hipótese de não contratação de ME, EPP ou EIRELI, nos termos dos itens anteriores, o objeto será 
adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do certame. 
 
6.4. A apresentação das propostas implica aceitação de todas as condições expressas no edital e seus 
Anexos. 
 
6.5. 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. 
6.6. Os documentos deverão ser apresentados enumerados, em uma única via, digitados ou datilografados, 
não apresentando emendas, rasuras, entrelinhas ou caracteres ilegíveis. 
6.7. 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. 
6.8. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, complementação, modificações ou substituições de 
quaisquer documentos. 
 

6. DA PROPOSTA - INVÓLUCRO Nº 2 
6.1 - As propostas deverão obedecer, rigorosamente, os termos deste edital, não sendo consideradas aquelas 
que oferecem serviços diferentes ou que fizerem referência à proposta de outro proponente. 
6.2 - As propostas serão válidas por 60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento. 
6.3 - Não serão considerados os itens das propostas que contiveram entrelinhas, emendas, rasuras ou 
borrões, não ressalvados. 
6.4 - Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços e alterações, nas condições estabelecidas, 
uma vez abertas as propostas. 
 
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 Outubro de 2021, às 09h15min, 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, 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. 
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. 
7.10. Das reuniões de abertura e julgamento da habilitação e das propostas, 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. 
7.11.  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. 
7.12. 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. 
 
7.13. 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. 
7.14. O não comparecimento de qualquer dos licitantes participantes às reuniões convocadas pela Comissão 
de Licitação, não impedirá que estas se realizem. 
7.15 - O preço mínimo da concessão de uso do imóvel será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês. 
7.16 - O valor será corrigido, anualmente, sob responsabilidade do fiscal de contrato, pelo Índice Geral de 
Preços - Mercado (IGP-M), e deverá ser pago, impreterivelmente, até o dia 05 de cada mês. 
7.17 – Será considerada vencedora a licitante que oferecer a maior oferta. 
7.18 - No caso de absoluta igualdade de condições entre 02 (duas) ou mais propostas, a Comissão Julgadora 
adotará como critério de desempate o sorteio, na forma determinada por ela. 
 
8. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS 
8.1 – No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais explicitados no item 
“Envelope nº 01 – Documentação de Habilitação”, atendidas as condições prescritas neste edital, será adotado 
o critério de maior preço, entendendo-se como tal o valor total da proposta, sendo a adjudicação efetuada a 
uma única empresa. 
8.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 2º do art. 3º da Lei 
8.666/93 e modificada pela Lei 8.883/94, o desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio, na reunião de 
abertura das propostas ou em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados. 
8.3 - Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante ou o mesmo tenha sido declarado 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será desclassificado do certame, sem 
prejuízo das sanções legais cabíveis. 
8.4 - Serão desclassificadas as propostas que se adequarem a um dos seguintes requisitos: 
a) não atenderem às exigências do Edital; 
b) apresentarem valor global inferior ao limite estabelecido pela administração; 
c) utilizarem preços manifestamente inexeqüíveis. 
8.5 - Tem-se como limite estabelecido para a presente licitação aquele valor previsto em ata de avaliação, no 
mínimo de R$ 300,00 mensais. 
8.6 - As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital, mas possuírem erro de forma ou 
inconsistências serão verificadas quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pela Comissão, na 
forma indicada: 
a) discrepâncias entre os preços unitários e totais: prevalecerão os preços unitários e, havendo discordância 
entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 
b) erros de transcrição das quantidades do projeto para a proposta: o produto será corrigido devidamente, 
mantendo-se como referência o preço unitário, corrigindo-se a quantidade e o preço total; 
c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se como 



 

   

 

referência o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto; 
d) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se o resultado; 
e) verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de qualquer 
natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção que resultar no menor 
valor. 
8.7 - O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos mencionados no item 
8.6. O valor resultante constituirá no valor contratual. Se a licitante não aceitar as correções procedidas, sua 
proposta será rejeitada. 
8.8 - Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, necessárias para corrigir erros 
cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras. 
8.9 - O resultado do julgamento das propostas será divulgado no diário oficial dos Municípios no site 
www.diariomunicipal.sc.gov.br. 
 
 
9. RECURSOS 
9.1 - Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos previstos no artigo 109, 
da Lei nº 8.666/93, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante petição datilografada e devidamente 
arrazoada, subscrita pelo representante da recorrente, constituído na forma prevista no item 5 - DO 
REPRESENTANTE LEGAL - deste Edital. 
9.2 - Os recursos serão dirigidos à autoridade competente da Prefeitura do Município de Canoinhas - SC, por 
intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-los subir devidamente informados. 
9.3 - Os recursos deverão ser protocolados no Setor de protocolo desta Prefeitura, sito a rua Felipe Schmidt, 
10 – Centro, Canoinhas - SC, ou ainda no protocolo digital disponível no link 
https://canoinhas.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5, no horário das 08h00min às 17h00min, não sendo 
aceitos recursos interpostos fora do prazo. 
 
10. PRAZOS 
10.1. O prazo de duração da concessão de uso será de 12 (doze) meses, contados da data da celebração do 
contrato, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 20 (vinte) anos, conforme artigo 3º da lei 
municipal 6.623 de 31/08/2021. 
10.2. A empresa concessionária deverá iniciar as atividades dentro do prazo previsto no edital. 
 
11. PAGAMENTO 
11.1 – 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. 
11.2 - 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. 
11.3 – Como condição para iniciar as atividades, o concessionário deverá retirar as guias de pagamento no 
setor de Tributos do município de Canoinhas. 
11.4 – O primeiro pagamento deverá ocorrer antes do início das atividades. 
 
12. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 
12.1 – A licitante vencedora da concessão de uso do imóvel deverá atender o seguinte:  
12.1.1 - ao funcionamento das atividades de atendimento ao público, no prazo máximo de 30 dias, a contar da 
assinatura do contrato;  
12.1.2 - 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; 
12.1.3 - ao cumprimento das exigências impostas como contrapartida, bem como ao pagamento dos tributos 
incidentes e todas as despesas decorrentes da concessão; 
12.1.4 – à autorização e aprovação prévia e expressa da concedente nas hipóteses da realização de eventuais 
benfeitorias nas áreas concedidas; 
12.1.5 – 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; 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/


 

   

 

12.1.6 - Pagar mensalmente as faturas de consumo de água, energia elétrica, telefone, expedidas pelas 
concessionárias; 
12.1.7 – Promover, no prazo máximo de trinta (30) dias da assinatura do contrato, alvará de funcionamento; 
12.1.8 – 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;  
12.1.9 - 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; 
12.1.10 - Fica expressamente vedada à concessionária a cessão, transferência, fusão, cisão ou incorporação 
total, do objeto da presente concessão. 
12.1.11 Arcar com todas as despesas decorrentes do uso e manutenção do bem imóvel na área concedida; 
12.1.12 Observar rigorosamente, as finalidades para as quais lhe foi outorgada a concessão de uso; 
12.1.13 Sujeitar-se-á a fiscalização do MUNICÌPIO; 
12.1.14 Zelar pela manutenção e conservação da área dos bens de seu uso, inclusive dos acessórios que 
devem ser mantidos em perfeito estado de conservação; 
12.1.15 Efetuar a limpeza e a manutenção da área e dos equipamentos. 
12.1.16 Efetuar o pagamento até o dia 10 (dez) de cada mês. 
12.1.18 Manter todos os seus funcionários registrados em carteira pelo regime C.L.T. 
12.1.19 Manter o restaurante aberto no mínimo de terça a domingo de acordo com o funcionamento do 
Complexo Turístico e Cultural de Marcílio Dias. 
12.1.20 A manutenção e a limpeza da área concedida e de seu acesso constituem obrigação exclusiva do 
concessionário. 
12.1.21 - Zelar pelo mobiliário e instalações físicas preservando suas características não podendo haver 
alterações internas e externas. 
12.1.22 - Fornecer todos os utensílios e equipamentos de cozinha que se façam necessários para a prestação 
dos serviços. 
12.1.23 – No caso de manter fogão industrial a gás para a preparação da alimentação, a aquisição do gás será 
de inteira responsabilidade da Concessionária. 
12.1.24 - Fornecer balcões expositores necessários à exposição dos diversos pratos. 
12.1.25 - Providenciar o fornecimento de mesas e cadeiras na quantidade suficiente para atender a demanda 
que deverá levar em conta a arquitetura e demais mobiliário do prédio. 
12.1.26 - Indenizar a Concedente por quaisquer danos causados às suas instalações ou mobiliário pela 
execução inadequada dos serviços, por seus empregados e/ou fornecedores, devendo reparar os danos. 
12.1.27 - Na hipótese de extinção ou rescisão contratual, devolver o bem nas mesmas condições que lhe foi 
entregue, deixando a instalações do restaurante em perfeitas condições de funcionamento. 
12.1.28 - Manter o ambiente interno e externo rigorosamente limpo e arrumado, bem como mesas, cadeiras, 
paredes, janelas, portas, banheiros e pisos dentro do mais alto padrão de limpeza e de higiene. 
12.1.29 - Utilizar produtos de limpeza adequados à natureza dos serviços, tais como detergentes com alto 
poder bactericida, ação fungicida e propriedade viricida, de forma a se obter a ampla higienização do 
ambiente, equipamentos e utensílios de cozinha, bem como das mãos dos funcionários que manipulam os 
alimentos. 
12.1.30 - Não aproveitar os gêneros preparados e não servidos para cardápios futuros, nem valer-se de 
quaisquer de seus componentes para preparar outros pratos a serem comercializados como lanches. E, ainda, 
para maior segurança sanitária, as verduras e frutas, antes de qualquer preparação, deverão ser colocadas em 
solução bactericida. 
12.1.31 - Cumprir as exigências dos órgãos atrelados à Fiscalização, mantendo em local visível o comprovante 
de inspeção da Vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade. 
12.1.32 - Efetuar dedetização e desratização das áreas do restaurante, cozinha, despensa e banheiros antes 
de começar as atividades, e posteriormente a cada 6 (seis) meses. 
12.1.33 - Realizar limpeza geral nas caixas de gordura localizadas nas áreas de seus serviços quando 
necessário e no término do contrato. 
12.1.34 - Efetuar mensalmente o pagamento referente ao consumo de energia elétrica e água tratada. 
12.1.35 - Antes de instalar qualquer equipamento no local concedido, a concessionária deverá verificar as 



 

   

 

condições físicas e das redes existentes; qualquer dano causado em função de instalação inadequada será de 
sua inteira responsabilidade. 
12.1.36 - Concedente não se responsabilizará por furtos ou danos de qualquer natureza aos materiais e 
equipamentos da concessionária. 
12.1.37 - Não transferir para terceiros a Concessão de Uso no todo, em parte, ou qualquer outro meio que 
possibilite o uso do espaço por terceiros, ainda que seja para a mesma finalidade. 
12.1.38 - Seguir as normas sindicais, federais, estaduais e municipais, higiênicosanitárias e os procedimentos 
técnicos adequados à aquisição, estocagem, preparo, acondicionamento a fim de garantir as qualidades 
higiênico-sanitária, nutritiva e sensorial dos alimentos conforme resoluções da ANVISA e demais legislações 
aplicáveis. 
12.1.39 – Será proibido vender ou servir bebida alcoólica para menores de idade, sendo de responsabilidade 
do concessionário o cumprimento de tal regra, estando sujeito às normas nacionais de direito penal e de 
defesa da criança e do adolescente. 
12.1.40 - Deverá fornecer lixeiras com tampa móvel e sacos de plástico no interior, para toda área do 
estabelecimento e de acordo com as normas de coleta seletiva ou conforme determinado pelo fiscal. 
12.1.41 - A concessionária deverá providenciar perfeita proteção preventiva contra incêndio em todas as 
instalações, não se responsabilizando a concedente por qualquer dano que vier a ocorrer nos espaços, objetos 
deste Termo, durante a vigência do contrato, que não seja por sua culpa; 
12.1.42 – Todas as taxas ou demais valores necessários para que seja possível iniciar as atividades e mantê-
las será de responsabilidade do concessionário. 
12.1.43 – A concessionária deverá manter disponível para usuários que desejem avaliar o restaurante 
documento para pesquisa de satisfação, conforme modelo constante no Anexo 2 constante no Projeto Básico. 
12.1.44 – Junto ao questionário, deverá ser fornecida urna para deposito das pesquisas preenchidas. 
12.1.45 – A concessionária deverá permitir o acesso integral do fiscal de contrato aos questionários de 
avaliação preenchidos. 
 
 
13. DAS PROIBIÇÕES  
13.1 - 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.  
 
13.2 – 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, os quais passarão a integrar o patrimônio público municipal; 
13.3 – 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 
iniciado o atendimento ao público, exceto por motivo de caso fortuito ou força maior, devidamente justificado 
pela concessionária e devidamente reconhecido pelo Poder Executivo Municipal; 
b) Deixar de cumprir realizar os pagamentos devidos pela concessão, de valor mensal, 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) Ocorrer paralisação das dos serviços 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; 
d) 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. 
13.4 – A reversão poderá ser parcial; 



 

   

 

13.5 – 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; 
 
14. DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
14.1 - Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal previsto em 
lei, a presente licitação será adjudicada à empresa vencedora do certame, após homologação pela autoridade 
competente. 
 
15. DA ASSINATURA DO CONTRATO  
 
15.1 - 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. 
 
15.2 - 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. 
 
16. DA REVERSÃO 
 
16.1 - 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 concessão e não estiver 
sido iniciado o atendimento ao público, exceto por motivo de caso fortuito ou força maior, devidamente 
justificado pela concessionária e devidamente reconhecido pelo Poder Executivo Municipal; 
b) Deixar de cumprir realizar os pagamentos devidos pela concessão, de valor mensal, 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) Ocorrer paralisação das dos serviços 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; 
d) 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. 
16.2 – A reversão poderá ser parcial; 
16.3 – 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; 
16.4. 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. 
16.5 - Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios 
transferidos ao concessionário.  



 

   

 

16.6 - 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. 
16.7 – A concessionária será a única responsável pelos custos referentes à reversão. 
 
17. DAS PENALIDADES 
 
17.1 - 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) 03 (três) vezes o valor mensal previsto no contrato, caso a CONTRATADA não inicie a prestação dos 
serviços no prazo e demais condições avençadas. Após o 60° dia de atraso, a concessão, a critério da 
Administração, poderá ser rescindida, configurando-se inexecução do contrato.  
b.2) 06 (seis) vezes o valor mensal previsto no contrato, no caso de a empresa desistir da concessão sem justa 
causa, caracterizando 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.  
 
17.2 - Sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o 
contraditório e a ampla defesa á empresa vencedora.  



 

   

 

 
17.3 - As sanções previstas nos itens a e c poderão ser aplicadas cumulativamente com as multas previstas 
nos incisos b.1 e b.2.  
 
17.4 - Quaisquer das penalidades aplicadas serão comunicadas ao Cadastro de Licitantes do Estado de Santa 
Catarina, para a devida averbação. 
  
17.5 - 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.  
 
17.6 - O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à conta do Município de 
Canoinhas.  
 
17.7 - 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. 
 
18 - DA FISCALIZAÇÃO 
18.1 – A concessão objeto desta licitação será fiscalizada por servidor nomeado pela portaria 445/2021, lotado 
na Fundação Cultural de Canoinhas, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer ação 
de orientação geral, controle e fiscalização. 
18.2 - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa CONTRATADA, a substituição dos equipamentos, 
serviços e materiais julgados deficientes ou não conformes com o atendimento com segurança ao público, 
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. 
18.3 - A CONTRATADA só poderá iniciar o atendimento após assinatura do  respectivo Contrato, conforme 
minuta apresentada no Anexo VIII do Edital. 
18.4 – Compete à fiscalização da concessão pela equipe designada pela CONTRATANTE, entre outras 
atribuições: 
18.4.1 - Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas legais e adequação dos 
procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços. 
18.4.2 - Ordenar à CONTRATADA corrigir, refazer ou reconstruir as partes do imóvel cedido em forma de 
concessão. 
18.4.3 - Encaminhar à CONTRATANTE o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em 
multas a serem aplicadas à CONTRATADA. 
18.5 - A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais. 
 
19. DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1. 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. 
19.2. 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. 
19.3. 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. 
19.4. 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. 
19.5. 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; 
19.6 - As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital; 
19.7 - Fica assegurado à autoridade superior da Prefeitura, no interesse da Administração, o direito de adiar a 
data da abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada. 
19.8 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação, ou à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

http://www.pmc.sc.gov.br/


 

   

 

19.9 - O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no site 
www.diariomunicipal.sc.gov.br. 
19.10 - A Comissão Permanente de Licitação deverá anular o certame diante de constatada ilegalidade.  
19.11 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. A Prefeitura 
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado do 
processo licitatório. 
19.12 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
19.13 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação. 
19.14 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no 
mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido 
contrário. 
19.15 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura. Considerar-se-
ão dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
19.16 - O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no afastamento do licitante, 
desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a 
realização da sessão pública da licitação. 
19.17 - Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, sendo 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
19.18 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação para 
contratação ou pedido de prorrogação da validade, os licitantes ficarão liberados dos compromissos assumidos 
neste certame. 
19.19 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital 
e seus Anexos, deverá ser encaminhado por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, preferencialmente 
por mensagem eletrônica para o e-mail licitacao@pmc.sc.gov.br, ou protocolado no Protocolo desta Prefeitura, 
sito a Rua Felipe Schmidt, 10 – Centro, CEP 89.460-000, Canoinhas – SC, ou ainda por meio de protocolo 
eletrônico disponível no link https://canoinhas.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5. 
19.20 - A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação. 
19.21 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que rege a matéria. 
19.22 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, nos termos do § 1º do Art. 41, da Lei nº 
8666/93. 
19.23 – Os atos relativos as repostas de impugnações e recurso e resultado da licitação será publicado no 
Diário Oficial dos Municípios de Santa Catariana no endereço eletrônico: www.diariomuniciapl.sc.gov.br. 
 
20. DO FORO 
20.1 - Fica eleito o Foro da Comarca Judiciária de Canoinhas - SC para dirimir quaisquer dúvidas e/ou 
litígio oriundo da execução das obrigações previstas neste edital, com renúncia expressa de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 

 
 
 

Canoinhas, SC, 15 de Setembro de 2021. 
 

 
______________________________ 

                  Gilberto dos Passos 
                  Prefeito  
 
 

 

 
  
            __________________________________ 

                            Antônio Augusto Martins Weinfurter                                                
                              Procurador 
 
 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.diariomuniciapl.sc.gov.br/


 

   

 

 

ANEXO I 
 

LEI Nº. 6.623 DE 31/08/2021  
 

“AUTORIZA A CONCESSÃO DE USO DAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE 
FERROVIÁRIO LOCALIZADO NO COMPLEXO TURÍSTICO E CULTURAL DE MARCÍLIO 

DIAS 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, sanciono a seguinte:  
 

LEI 
 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o uso das dependências do Restaurante 
Ferroviário, com a 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, para fins de implementação e 
exploração dos serviços de restaurante e similares.  
 
Art. 2º. A concessão de uso de que trata o art. 1º da presente Lei deverá ser formalizada mediante prévio 
procedimento licitatório, observado o disposto nas Leis n.º 8.666/93 e n.º 8.987/95 e suas alterações.  
 
Art. 3º. O prazo de duração da concessão de uso será de 12 (doze) meses, contados da data da celebração do 
contrato, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 20 (vinte) anos.  
 
Art. 4º. A exploração dos serviços a serem prestados ficará sujeita à legislação e à fiscalização por parte do 
Poder Executivo Municipal, incumbindo aos que a executarem a sua permanente atualização e adequação às 
necessidades dos usuários.  
 
Art. 5º. Caberá à concessionária a utilização adequada do imóvel cedido bem como todos os ônus e encargos 
de conservação e de manutenção, devendo responder por todos os prejuízos causados ao Poder Público, aos 
usuários e a terceiros.  
 
Art. 6º. É vedada a utilização do espaço cedido para finalidade diversa da prevista na presente Lei bem como a 
subconcessão total ou parcial desse.  
 
Art. 7º. As demais normas e condições de exploração dos serviços serão dispostas em edital de licitação 
próprio.  
 
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.  
 
Canoinhas/SC, 31 de agosto de 2021.  
 
 

GILBERTO DOS PASSOS  
Prefeito  

 
Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 

31/08/2021.  
 
 

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 07/2021, tendo por objeto a 
seleção de proposta de empresa para implantação e exploração de restaurantes ou café, em local 
pertencente ao município de Canoinhas-SC, 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 ............. 2021. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

(Pessoa Jurídica/CNPJ) 
 
À Comissão de Licitação 
Concorrência nº Nº PMC 07/2021 
 
(Nome do representante), (QUALIFICAÇÃO), representante legal da empresa abaixo identificada, declaro, sob 
as penas da Lei, para fins de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº PMC 07/2021, 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 2021. 
  ______________________________________________________________ 
  Identificação da razão social da empresa e assinatura do representante legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

ANEXO VI – MODELO PROPOSTA 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 07/2021. 
 
 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
CIDADE:      UF: 
CEP: 

 
 

ITEM QUANT. 
DESCRIÇÃO DO 

LOCAL 

PREÇO MÍNIMO UNIT. 
R$ 

TOTAL 
R$ 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 R$ R$ 

 
DATA:            /            /2021 
PRAZO PAGAMENTO: Dia 10 (dez) de cada mês. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do responsável 

 
 
OBSERVAÇÃO: Na proposta de preços não poderá conter nenhum valor inferior aos mínimos 
estipulados acima, sob pena de desclassificação da mesma, ou seja as licitantes deverão cotar preço 
igual ou superior ao máximo fixado pela Administração. 



 

   

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº PMC 07/2021 
(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 07/2021 
(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 LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

CONCORRÊNCIA Nº PMC 07/2021 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos nenhum 
sócio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou 
parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como também não 
possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Município. 
(Local e Data) 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  



 

   

 

ANEXO IX 
CONCORRÊNCIA Nº PMC 07/2021 

 
 

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 07/2021 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 X – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM AS 
DESPESAS RELATIVAS À IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE, EXPLORAÇÃO E MAN. DA SALA 
OBJETO DA CONCESSÃO E CONHECIMENTO DAS PENALIDADES  

CONCORRÊNCIA Nº PMC 07/2021  
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que temos ciência da 
obrigatoriedade de adquirir todas as instalações para a implantação de ..................... e também providenciar 
toda a documentação necessária para exercer o ramo objeto da concessão, bem como também, declaramos 
disponibilizar o valor necessário para arcar com as despesas acima e também para a Administração, 
conservação e melhoria das instalações concedidas. 
 
Declaramos também estar cientes de todas as penalidades previstas no edital, em especial a de multa prevista 
no contrato, caso a CONTRATADA não inicie a prestação dos serviços no prazo e no caso de a empresa 
desistir da concessão sem justa causa, caracterizando inexecução total do contrato.  
 
 
(Local e Data) 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  



 

   

 

ANEXO XI 
 

CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 
 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 07/2021        
        
 
 

 Pelo presente, a empresa................................................................, situada 
no(a)............................................................................................................., CNPJ nº 
....................................., por seu .............................................................. (diretor ou sócio com poderes de 
gerência), outorga ao Sr. .................................., RG nº .........................., amplos poderes para representá-
la junto à Prefeitura do Município de Canoinhas, na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº PMC 07/2021, 
inclusive poderes para interpor ou desistir de recursos, receber intimações, enfim, praticar todos os atos 
que julgar necessário ao citado processo, podendo o credenciado receber intimações no seguinte 
endereço: ........(Rua, número, complementos, bairro, cidade, unidade da federação, CEP). 
 
 

............................................................................ 
Local e data. 

 
 
 

........................................................................................................... 
(Assinatura do representante legal) 



 

   

 

ANEXO XII 
 

ANEXO XI - DECLARAÇÃO TRATAMENTO DIFERENCIADO LEI 123/2006. 

 
  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 07/2021     
  
 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) declara que, através de seu(s) 
responsável(is) legal(is) Sr.(s.)___________________________________, que: 

01 - Quer participar da referida licitação com tratamento diferenciado, conforme 
previsto na Lei Complementar 123/2006. 

02 – Afirmamos que estamos enquadrados na condição (     )ME/(     )EPP, portanto 
temos, legalmente, o direito de participar da Licitação com tratamento diferenciado, conforme previsto na 
Lei Complementar 123/2006. 

03 – Não se enquadra em nenhuma vedação prevista no artigo 3º, §4º da lei 
complementar 123/06, que elenca os casos em que é vedada a utilização dos benefícios de ME/EPP, 
sendo as empresas que: 

 
- de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
- que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica 

com sede no exterior; 
- de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja 

sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar 
123/06, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 4.800.000,00; 

- cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 
empresa não beneficiada pela Lei Complementar 123/06, desde que a receita bruta global ultrapasse o 
limite de R$ 4.800.000,00; 

- cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica 
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 4.800.000,00; 

- constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
- que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
- que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, 

de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 
corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento 
mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

- resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 

- constituída sob a forma de sociedade por ações. 
- cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, 

relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.   
 
 
 

                                                   
............................................................................ 

Local e data. 
 
 

NOME E CPF DO DECLARANTE 
........................................................................................................... 

(Assinatura do representante legal) 


