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PROCESSO ADMINISTATIVO Nº 069/2019 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019 
 
 
O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA, por seu Pregoeiro, designado através do 
Decreto nº 1171, de 02 de janeiro de 2019, torna-se público, para conhecimento dos 
interessados, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo 
MAIOR OFERTA DE PREÇO MENSAL, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147, de 
07 de agosto de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como 
à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 
 
 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL: 

DATA: 16 de agosto de 2019. HORÁRIO: 09h:00 (horário Local) 
LOCAL: SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATO – Prédio Sede da Prefeitura, sito à Rua 
Lourencio da Silva Pereira, nº 77 – Centro, CEP: 47.665-000 – São Félix do Coribe/Ba, 
Fone: (77) 3491-1612 
 
1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a Concessão onerosa de uso de espaços 
fisicos destinados a exploração comercial de uma lanchonete e uma loja de 
conveniência localizados na RODOVIÁRIA MUNICIPAL EDVALDO CARDOSO DOS 
SANTOS, medindo 15,76m² e 11,60m², respectivamenete, conforme especificações e 
condições constantes neste Termo de Referência e respectivos anexos., conforme 
condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A área a ser cedida localiza-se: 

1.2.1. localizado no Terminal Rodoviário, situado na Rua Renata Borges, S/n, Agnelo 
Braga, Bairro Agnelo Braga, São Félix do Coribe / BA. 
1.2.2. Os licitantes interessados em realizar vistoria deverão agendar o dia e horário junto a 
Secretaria de Finanças e Administração, por meio do telefone: (77) 3491-1612. O prazo 
para a vistoria será de até 48 (quarenta e oito) horas antes da data programada e horário 
estabelecido para abertura da sessão pública. Realizada a vistoria, o licitante receberá o 
Termo de Vistoria (Anexo I), emitido pelo Diretor da Estação Rodoviária, o Sr. Roberto de 
Jesus Silva. 

1.3. Os produtos/serviços ofertados pela licitante vencedora deverão, em todas as fases 
do processo licitatório e da execução contratual, pautar-se sempre no uso racional de 
recursos e materiais, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais 
consumidos bem a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de 
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responsabilidade ambiental adotadas pelo Município, se for o caso. 

1.4. Neste processo optou-se pelo pregão na sua forma presencial, pelas seguintes 
razões: 

1.4.1. O critério de julgamento adotado é o de "maior oferta", que não se compatibiliza com 
a realização de pregão de forma eletrônica, uma vez que nesse tipo de pregão o sistema 
eletrônico de compras do Governo Federal, tem como objetivo classificar o participante com 
a oferta de menor preço, entre aquelas que estão de acordo com a especificação do edital; 

1.4.2. A grande maioria dos potenciais participantes desse tipo de licitação com objetivo de 
cessão de espaço fisico para uso comercial, são de pessoas fisicas e a realização de pregão 
presencial isenta esses participantes de arcar com os custos de cadastramento para 
obtenção de certificação digital (token), o que contribuiria para o afastamento de possíveis 
interessados, prejudicando a concorrência e a obtenção de propostas mais vantajosas para 
a Administração. 
 
2. DAS ESPECIFICIDADES DO OBJETO 

2.1. As especificidades do objeto podem ser consultadas em maior detalhe no ANEXO I 
(Termo de Referência) deste Edital. 
 
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão interessados, pessoas fisicas ou jurídicas, cujo ramo 
de atividade seja compativel com o objeto desta licitação, cadastradas ou não no Cadastro 
de Fornecedores e Prestadores de Serviços  do Município. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, 
de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 
2006. 

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

3.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

3.3.2. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 
processo de dissolução ou liquidação; 

3.3.3. Que estejam reunidas em consórcio, tendo em vista a baixa complexidade técnica do 
objeto, e por não se tratar de contratação de serviço de grande vulto; 

3.3.4. Cujos sócios ou diretores, responsáveis técnicos ou integrantes da equipe técnica 
pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa licitante; 

3.3.5. Estejam, temporariamente, suspensas ou impedidas de contratar com a 
Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos (vide inciso III, do art. 87, da Lei 
8.666/93); 

3.3.6. Estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de São Félix do Coribe / BA. 
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3.3.7. Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

3.3.8. Os concessionários inadimplentes com suas obrigações frente ao Município ficam 
impedidos de participar de qualquer licitação em qualquer modalidade, sob qualquer 
alegativa com a aludida Instituição. 

3.4. Também é vedada a participação de: 

3.4.1. Entidades empresariais estrangeiras; e 

3.4.2. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

3.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante deverá declarar: 

3.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 
(SOMENTE NO CASO DE LICITANTE ME/EPP/EQUIPARADO). 

3.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

3.5.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3.5.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

3.4.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 
 
4. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA SESSÃO PÚBLICA PRESENCIAL 

4.1. A ser iniciado na data e horário indicado no preâmbulo deste edital, para o 
Credenciamento, Abertura dos Envelopes, Classificação das Propostas e Sessão de 
Lances. 

4.2. Logo após transcorrida as etapas do subitem acima, dar-se-á prosseguimento com a 
Aceitação, Habilitação e Adjudicação. Poderá ser adiada para outra data e horário, a critério 
do pregoeiro e de acordo com o desenrolar dos trabalhos. 

4.3. Caso necessário, os trabalhos continuarão em outra data, a critério do pregoeiro. 

4.4. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso de licitação e durante a sessão 
pública, observarão o horário de Brasília-DF. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo pregoeiro 
designado, a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação 
mencionada no preâmbulo e o conteúdo deste edital; 

5.2. Cada licitante deverá apresentar Declaração de Habilitação conforme ANEXO III 
deste edital, fora dos envelopes, através de seu representante credenciado; 
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5.3. Antes do início da sessão, as pessoas físicas e/ou os representantes das empresas 
interessadas em participar do certame deverão apresentar-se para credenciamento junto ao 
Pregoeiro devidamente munidos de documentos que os credenciem a participar desta 
licitação, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais; 

5.4. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos 
previstos neste edital, por sua representada; 

5.5. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos: 

a) Documento oficial de identidade; 

b) Procuração emitida por sócio, proprietário, dirigente, gerente ou assemelhado da 
licitante que comprove a outorga de poderes para licitar na forma de pregão, bem como para 
formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura. Não aceitaremos 
credenciamento com procurações de teor geral sob hipótese nenhuma. 

b1) A Procuração que não apresentar expressamente o seu período de validade, deverá ter 
sido emitida nos 60(sessenta) dias anteriores à data marcada para a entrega dos envelopes. 

c) Declaração de Habilitação conforme ANEXO III do edital. 

5.6. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada 
dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante; 

5.7. Ficará impedido de formular lances verbais, o credenciado cuja procuração não 
contenha autorização expressa para este fim; 

5.8. A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento do preposto impedirá a participação da licitante no presente pregão; 

5.9. O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em 
todos os seus itens, a fim de que a empresa se faça representar, legitimamente, em uma 
eventual negociação entre as partes, evitando com isso a interrupção da sessão para 
contatos externos visando o esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, 
todavia, os casos excepcionais para serem avaliados pelo Pregoeiro; 
 
6. APRESENTAÇÃO E FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada até o horário e data estipulados no 
preâmbulo, e estar de acordo com todas as exigências deste Edital e seus Anexos, 
implicando, desse modo, na aceitação plena de seus termos, não cabendo nenhuma 
alegação, em qualquer fase subsequente dos procedimentos desta licitação ou durante a 
execução do contrato. O envelope de proposta deverá ser lacrado e destacar em sua parte 
frontal: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2019 
ENVELOPE Nº 01 -  PROPOSTA DE PREÇO 
NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
CPF/CNPJ Nº 
ENDEREÇO COMPLETO DA PROPONENTE 

 

6.2. A Proposta de Preços deverá conter ainda: 

6.2.1. Proposta de preço (assinada), preenchida conforme ANEXO IV, abaixo, sem 
rasuras ou entrelinhas. 

6.2.1.1. Nome ou razão social, endereço completo e número do CNPJ ou CPF, no Ministério 
da Fazenda; 

6.2.1.2. O valor (mensal e anual) a ser pago, tomando por base o valor mínimo estimado no 
Termo de Referência, expresso em algarismo e por extenso, em moeda nacional, estando 
nele incluído todos os custos operacionais e, ainda, impostos, encargos sociais, seguros 
taxas, e demais encargos. Inclusive despesas com fornecimento de água e energia. 

6.2.1.2.1. Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e por 
extenso, serão considerados estes últimos. 

6.2.1.2. Prazo de validade da proposta, que deverá ser de pelo menos 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data de abertura da mesma. 

6.2.1.3. A proposta deverá ser digitada sem emendas, rasuras ou ressalvas, com até 2 (duas) 
casas decimais após a vírgula, datadas e assinadas pelo representante legal da proponente 
e apresentada em uma única via. 

6.3. As propostas com expressões do tipo: “conforme Edital”; “conforme exigências do 
Edital”, “atende a todas as exigências do Edital”, etc., em substituição à especificação 
constante do item, serão automaticamente desclassificadas. 

6.4. A proposta deverá limitar-se ao objeto proposto e serão desconsideradas aquelas 
que ofertarem quaisquer alternativas de preços ou outra condição não prevista no Edital. 

6.5. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas 
implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem 
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no 
preâmbulo deste Edital. 

6.6. As cópias não autenticadas deverão estar acompanhadas dos respectivos originais. 
 
7. DA SESSÃO PÚBLICA 

7.1. Declarada aberta à sessão, os credenciados entregarão ao Pregoeiro os envelopes 
com as propostas de preços e os documentos de habilitação. Os envelopes com os 
documentos de habilitação permanecerão lacrados sob guarda do mesmo. 

7.2. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E CLASSIFICAÇÃO DAS 
PROPOSTAS: 

7.2.1. Os envelopes com as propostas de preços serão abertos imediatamente pelo 
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Pregoeiro, que verificará a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos 
neste Edital, desclassificando, preliminarmente, aquelas que estiverem em desacordo com 
este Edital; 

7.2.2. O licitante autor da MAIOR OFERTA DE PREÇO MENSAL, e os das ofertas com 
preços até 10% (dez por cento) inferiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor (Art. 4º, incisos VIII da Lei 10.520/2002). 

7.2.3. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos (Art. 4º, incisos IX da Lei 
10.520/2002). 

7.2.4. Havendo empate entre as propostas de preços que se enquadrem nas hipóteses 
descritas nos dois subitens anteriores, serão todas consideradas classificadas. 

7.3. DOS LANCES VERBAIS: 

7.3.1. Após a classificação das propostas, o Pregoeiro a divulgará em alta voz, e convidará 
individualmente os representantes dos licitantes classificados a apresentarem lances 
verbais, os quais iniciarão pela proposta classificada com o menor lance mensal; seguindo 
em ordem crescente de valor/lance até aquela classificada, inicialmente, em primeiro lugar 
e, assim, sucessivamente, até o último valor/lance ofertado. 

7.1.2. Os lances ofertados deverão ser para o valor da mensalidade a ser paga pela 
CONCESSIONÁRIA. Definida a ganhadora, esta deverá recalcular os preços mensal e 
anual, tendo como referencial o último preço mensal total. 

7.1.3. A desistência da proponente em apresentar lance verbal, quando convocada pelo 
Pregoeiro, implicará na manutenção do último preço apresentado, para efeito de ordenação 
das propostas ao final da sessão de lances. 

7.1.4. A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o Pregoeiro considerar 
necessário. 

7.1.5. Encerra-se a disputa de lances quando não houver mais nenhuma propositura verbal 
para maior preço. 

7.1.6. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades cabíveis. 

7.1.7. Concluída a etapa de Lances Verbais e analisada a proposta apresentada, a 
classificação final far-se-á pela ordem decrescente dos preços. 
 
8. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E DO SEU JULGAMENTO 

8.1. O pregoeiro, no que couber, observará as disposições do artigo 48 da Lei nº. 
8.666/93, podendo fixar os prazos legais e convocar as licitantes para os fins previstos no 
parágrafo 3º, do referido artigo. 

8.2. Para aceitação da proposta vencedora, o valor da mensalidade a ser paga deverá 
estar igual ou acima do mínimo estabelecido no Termo de Referência. 

8.3. Se a oferta vencedora não for aceitável ou se o proponente não atender às 
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exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o 
respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado a concessão os serviços, 
definidos no objeto deste Edital e seus Anexos. 

8.4. Na ocorrência do disposto no subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com os proponentes para obter outro melhor preço. 

8.5. O pregoeiro, verificando a necessidade de maiores informações, poderá solicitar, a 
qualquer momento, esclarecimentos visando à perfeita interpretação e averiguação dos 
dados informados na proposta de preços. 

8.5.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita 
pelo Pregoeiro. 

8.6. A aceitabilidade da proposta será, estritamente, conforme as exigências e 
especificações deste Edital e dos respectivos Anexos. A descrição do objeto desta licitação 
deverá ser detalhada na proposta, de forma que o pregoeiro e equipe de apoio tenham uma 
noção objetiva e clara do objeto ofertado, para que o julgamento seja transparente e 
equitativo. 

8.7. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, 
haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 
da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 
 
 
9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Para habilitarem-se nesta licitação, os interessados deverão apresentar envelope 
fechado, tendo no frontispício os seguintes dizeres: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2019 
ENVELOPE Nº 02 -  HABILITAÇÃO 
NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
CPF/CNPJ Nº 
ENDEREÇO COMPLETO DA PROPONENTE 

 

9.2. Caso na primeira sessão não sejam abertos os envelopes de habilitação, todos 
deverão ser rubricados pelos licitantes, pelo Pregoeiro e equipe de apoio e arquivados, sob 
guarda do pregoeiro: 

9.3. No ato de abertura dos envelopes, qualquer interessado poderá revisá-lo para atestar 
a sua inviolavibilidade. 
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9.4. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir 
relacionados: 

9.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

9.4.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.4.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 

9.4.1.3. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva; 

9.4.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

9.4.1.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 
8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio - DNRC; 

9.8.1.5. No caso de pessoa fisica: CPF, RG e comprovante de endereço, em cópias 
acompanhadas das originais, ou por meio de cópias autenticadas. 

9.4.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

9.4.2.1. Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 
CPF - Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.4.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 
de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 
Fazenda Nacional. 

9.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
(SOMENTE PARA PJ); 

9.4.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 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; 

9.4.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou 
sede do licitante. 
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9.4.2.6. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

9.4.2.6.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis (ME/EPP). A prorrogação do prazo será 
concedida pela administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência 
na contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificado. 

9.4.2.6.2. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura 
da sessão pública. 

9.4.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

9.4.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica (SOMENTE PARA PJ); 

9.4.3.2. Certidão Negativa de Execução Patrimonial ou Ação Cível expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa física, expedida pelo distribuidor do domicílio do licitante, 
dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a 
menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação. (SOMENTE PARA PF) 

9.4.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL 

9.4.4.1. O licitante deverá apresentar no mínimo, 01 (uma) declaração ou atestado de 
capacidade técnica emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove 
que a licitante executa ou executou a prestação dos serviços de preparo e fornecimento de, 
pelo menos, 300 (trezentos) lanches por semana, por, pelo menos, um ano; ou 

9.4.4.2. Declaração informando que presta serviços, com características semelhantes 
e compativeis ao objeto desta licitação, de forma autônoma, atendendo ao número de 
lanches e período antes mencionados e que na data da assinatura do contrato, a licitante 
terá a disponibilidade de equipamentos e pessoal em condições adequadas a exploração 
comercial do imóvel cedido, ficando sujeita a licitante sujeita a vistoria para confirmação pela 
Prefeitura Municipal. 

9.4.4.2.1. O licitante deverá apresentar no mínimo uma das duas opções acima 
relacionadas, para comprovação da sua capacidade operacional. 

 

9.4.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

9.4.5.1. Declaração de Vistoria (ANEXO V) ou Termo de Conhecimento das 
Condições Locais para a Prestação dos Serviços (ANEXO VI); 

9.4.5.2. Ainda, deverá apresentar as seguintes declarações: 

a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 
(ANEXO VII) – (SOMENTE PARA ME/EPP/EQUIPARADOS); 

b) Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 
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como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital (ANEXO 
VIII); 

c) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (ANEXO IX); 

d) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição (ANEXO X); 

e) Que a proposta foi elaborada de forma independente, (ANEXO XI). 

 

9.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá- los em desacordo com 
o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade 
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 
147/2014. 

9.6. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de 
julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na 
ordem de classificação. 

9.7. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades 
emissoras de certidões por sítios oficiais. 

9.8. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da 
mesma. 

9.10. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação. 

9.11. Em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se 
a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 
será declarado vencedor. 

9.12.1. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento 
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização 
fiscal para a abertura da fase recursal. 

9.13. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes 
presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem 
ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os licitantes 
presentes. 
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10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final com preços realinhados e eventuais justificativas apresentadas pelo 
proponente vencedor, deverá ser encaminhada no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a 
contar da solicitação do Pregoeiro. 

10.2. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, 
em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 
no decorrer da execução do contrato e no momento de aplicação de eventual sanção à 
Contratada, se for o caso. 
 
11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o 
licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte, qualquer licitante 
poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões do 
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 

11.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à 
autoridade competente quando mantiver sua decisão. 

11.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à 
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer. 

11.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme 
o caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento. 

11.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos 
legais. 

11.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, para 
efeito do disposto no § 5º do Art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, o Prefeito, como 
autoridade competente, homologará o procedimento licitatório. 
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13. DO TERMO DE CONTRATO 

13.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, conforme o caso, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

13.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

13.2. Antes da assinatura do Contrato, a CONCEDENTE para identificar possível proibição 
de contratar com o Poder Público, poderá verificar a manutenção das condições de 
habilitação. 

13.3. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que mantém as 
condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato, 
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, 
após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos 
de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e 
das demais cominações legais. 

13.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

13.4.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições porventura autorizadas no 
Termo de Referência ou na minuta de contrato. 

13.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

13.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante 
da CONCEDENTE, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos 
serviços, de tudo dando ciência à Administração. 

14. DA GARANTIA 

14.1. Não será exigido do adjudicatário, a prestaçaõ de garantia para execução do contrato 

14.1.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias para iniciar as atividades comerciais,  autoriza a 
Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento 
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 
1993; 
 
15. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

15.1. A vigência do Contrato será de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua assinatura, 
facultada sua prorrogação mediante manifestação escrita, com antecedência de 30 (trinta) 
dias, observando o interesse da administração pública e a legislação pertinente, não 
podendo ultrapassar o limite de 20 anos. 
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16. DO REAJUSTE 

16.1. O valor de uso da área de concessão será reajustado anualmente, com base na 
variação do IGPM apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE E DO CONCESSIONÁRIO 
 

17.1. As obrigações da Concedente e do Concessionário são as estabelecidas no Termo 
de Referência. 

 

18. DOS CONSUMO DE ENERGIA E OUTROS DESPESAS  

18.1. O valor mensal será acrescido do valor medido de consumo de energia,  a ser 
medido internamente ou, poderá o(a) CONCESSIONÁRIO(A), solicitar instalação própria de 
rede de energia, estando as opções sob decisão da Administração do Terminal Rodoviário, 
bem como,  às despesas necessárias ao uso do bem (água, luz, internet, telefone, etc.). 

18.2. As adaptações e modificações que se fizerem necessárias para a execução dos 
serviços serão realizadas pelo Concessionário sem que caiba, ao término do contrato, 
ressarcimentos quaisquer ou indenizações pelas adaptações realizadas; sendo que as 
mesmas, para serem realizadas, deverão ser submetidas, em projeto, à apreciação da 
Administração Municipal para a devida aprovação. 

18.3. Se o contrato for rescindido, as benfeitorias serão incorporadas ao patrimônio da 
PREFEITURA, sem nenhum direito de ressarcimento. 

18.4. O remanejamento da atividade desenvolvida na área objeto desta concessão, para 
outro local a critério da PREFEITURA, será formalizado através de Termo Aditivo, sem que 
caiba qualquer tipo de indenização e dilação de prazo contratual por parte da PREFEITURA, 
arcando o concessionário, para tanto, com os custos da concessão da área, segundo sua 
natureza, acrescido dos custos de rateio. 
 
19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

19.1. Não estão consignados recursos específicos no Orçamento Municipal  por se tratar 
de receita. 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 

20.1.1. Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta - Penalidade: impedimento de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX 
DO CORIBE pelo período de 4 (quatro) meses; 

20.1.2. Apresentar documentação falsa - Penalidade: impedimento de licitar e contratar com 
o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE pelo período de 24 (vinte e quatro) meses; 
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20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame - Penalidade: impedimento 
de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE pelo período de 2 (dois) 
meses; 

20.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto - Penalidade: impedimento de licitar e 
contratar com o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE e descredenciamento do pelo 
período de 4 (quatro) meses; 

20.1.5. Não mantiver a proposta - Penalidade: impedimento de licitar e contratar com o 
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE pelo período de 4 (quatro) meses; 

20.1.6. Cometer fraude fiscal - Penalidade: impedimento de licitar e contratar com o 
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE pelo período de 40 (quarenta) meses; 

20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo - Penalidade: impedimento de licitar e contratar com 
o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE pelo período de 24 (vinte e quatro) meses; 

20.1.8. Falhar na execução do contrato - Penalidade: impedimento de licitar e contratar com 
o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE pelo período de 12 (doze) meses; 

20.1.9. Fraldar na execução do contrato - Penalidade: impedimento de licitar e contratar com 
o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE pelo período de 30 (trinta) meses; 

20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 
lances. 

20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 

20.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) ela 
conduta do licitante; 

20.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com O Município de São Félix do Coribe pelo 
prazo de até cinco anos; 

20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 

20.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

20.6. A autoridade competente para aplicação das sanções poderá, considerando a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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20.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos site oficiais. 

20.8. Outras sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 
Termo de Referência e no instrumento de contrato. 

20.9. As particularidades não contempladas nas cláusulas acima serão interpretadas a luz 
da legislação vigente, que estabelece critérios sobre dosimetria na aplicação da penalidade 
de impedimento de licitar e contratar prevista no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, no âmbito da Administração Municipal. 

21. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO SOBRE O EDITAL 

21.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

21.1.1. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail  
prefeiturasfc.licita@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no Departamento 
de Licitação e Contratos, no endereço: Rua Lourencio da Silva Pereira, nº 77 -Ccentro – 
São Félix do Coribe / BA - CEP: 47.665-000. 

21.1.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro 
horas. 

21.1.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

21.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço:  
prefeiturasfc.licita@gmail.com. 

21.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no certame. 

21.4. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro estarão 
disponíveis na Sede do departametno e serão anexados aos autos do processo e estarão 
disponíveis para consulta por qualquer interessado, atendidos os procedimentos de acesso 
do subitem 11.6. 

22. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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22.1. 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 subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

22.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

22.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 

22.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 

22.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
http://saofelixdocoribe.ba.gov.br/publicacoes/licitacoes, e também poderá ser solicitado via 
email: prefeiturasfc.licita@gmail.com . 

22.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

Anexo I – Termo de Referencia 
Anexo II – Minuta de Contrato 
Anexo III – Declaração de Habilitação Anexo 
IV – Modelo da Proposta Anexo  
V – Declaração de Vistoria 
Anexo VI – Termo de Conhecimento das Condições Locais para Prestação dos Serviços 
Anexo VII – Declaração de ME/EPP/Equiparado 
Anexo VIII – Declaração de conhecimento das condições do edital  
Anexo IX – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente  
Anexo X – Declaração de Menor 
Anexo XI – Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
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Anexo XII – Declaração de ciência sore vedações ao(a) concessionário(a). 
 
 
 
 
 
São Félix do Coribe/BA, 05 de julho de 2019. 
 
 
 
 

 
FERNANDO BATISTADE OLIVEIRA SOUZA 

Pregoeiro-Suplente. 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
(CONCESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO PARA EXPLORAÇÃO DE CANTINA) 
 
 

1. OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a Concessão Administrativa onerosa 
de uso de espaços fisicos destinados a exploração comercial de uma lanchonete e uma loja 
de conveniência localizados na RODOVIÁRIA MUNICIPAL EDVALDO CARDOSO DOS 
SANTOS, medindo 15,76m² e 11,60m², respectivamenete, conforme especificações e 
condições constantes neste Termo de Referência e respectivos anexos. 
1.1.1. Para caracterização temática dos espaços poderá à CONCESSIONÁRIA promover 
decoração, utilização de móveis e utensílios, uniformes dos funcionários, bem como, no caso 
da lanchonete, ofertar comidas típicas e apresentações e eventos relacionados a arte e 
cultura nordestina, de modo especial o Estado da Bahia. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Legalidade em licitar a concessão de espaços destinado a lanchonete e loja de 
conveniência localizados no Terminal Rodoviário de São Félix do Coribe: 
2.1.1. Antes de explanar sobre a necessidade de conceder espaço para o funcionamento de 
lanchonete e banca de revista no Terminal Rodoviário, interessa, aqui, esclarecer o conceito 
da concessão administrativa de uso, que, em síntese, nada mais é que o instrumento pelo 
qual a Administração confere ao particular o uso de bem público para que este explore, por 
sua conta e risco, atividades específicas e vinculadas ao interesse público, sendo um direito 
pessoal e intransferível a terceiros. 
2.1.2. Nessa perspectiva, para que a Administração possa realizar a concessão 
administrativa de uso deverá se valer de processo licitatório, conforme prevê o art. 2º da Lei 
8.666/93, que assim dispôs: “As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 
contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as 
hipóteses previstas nesta Lei.” 
2.1.3. Assim, é dever da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE promover 
licitação para a concessão das áreas que estão sob seu domínio e reservadas ao 
funcionamento de  01 (uma) lanchonete e 01 (uma) banca de revista da Rodoviária da Cidade 
de São Félix do Coribe. 
 

2.2. Finalidade da concessão: 
2.2.1. O funcionamento da lanchonete e da loja de conveniência nas dependências da 
Rodoviária desta cidade visa atender as necessidades de alimentação e de venda de material 
de leitura aos visitantes e turistas, assegurando a comodidade para que esses usuários não 
precisem se deslocar, o que proporciona economia de tempo e ausência de custo de 
transporte, haja visto que não há, nas proximidades da Rodoviária, nenhuma lanchonete e 
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loja de conveniência para atendimento ao público em questão. 
2.2.2. Acrescente-se, ainda, que devido ao grande fluxo de passageiros em trânsito, 
embarques e desembarques, a necessidade de se ter um espaço para lanches e outras 
demandas supridas por loja de conveniência, no mesmo ambiente do terminal rodoviário se 
mostra extremamente importante, já que oportuniza a pratica comercial no local. 
 

2.3. Da modalidade de licitação: 
2.3.1. A modalidade de licitação sugerida é o Pregão em conformidade com a Lei Federal no 
10.520, de 17 de julho de 2002, e com a aplicação subsidiaria da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e suas alterações, tendo em vista o objeto se tratar de serviço comum, cujos 
padrões de qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 
2.3.2. Nesse sentido o Tribunal de Contas da União (TCU) julgou o Acordão no 2844/10 em 
que considera plenamente legal a adoção da modalidade pregão para a concessão de uso de 
áreas públicas para atividades comerciais. Através da concessão de uso cede-se um espaço 
público para destinação específica, no caso, a exploração de lanchonete que é uma atividade 
econômica habitual satisfazendo interesse público. A utilização do pregão preserva a 
isonomia de todos os interessados e os interesses da Administração Pública na obtenção da 
melhor proposta. 
 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E VALORES MÍNIMOS MENSAIS PARA 
CONCESSÕES: 

Nº 
Item 

Identificação do objetivo do Espaço Área M² Valor mínimo 
mensal 

Valor mínimo 
anual 

01 Lanchonete localizada no Terminal 
Rodoviário  

15,76 R$ 250,00 R$ 4.800,00 

02 Loja de Conveniência localizada no 
Terminal Rodoviário 

11,60 R$ 150,00 R$ 2.400,00 

TOTAL GERAL MÍNIMO R$ 7.200,00 

3.1. Os valores mínimos mensais foram dimensionados conforme Laudo de Avaliação 
emitido pelo Sr. Ronivaldo Fernandes da Cruz – Técnico em Edificações CFT – BA 
0511510049 BA. 

3.2. DOS DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

3.2.1. A lanchonete e a Bana de Revistas deverão funcionar no mínimo nos seguintes 
horários: 

 Semanalmente de segunda-feira a sexta-feira das 07:00min às 21h. Aos sábados e 
domingos das 08h às 22h. 

3.2.2. Em caráter especial a Adminstração do Terminal Rodoviário poderá solicitar, com 
antecedência de 48 (quarenta e oito) horas a disponibilidade dos serviços em dias e horários 
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diversos dos estabelecidos. 

3.2.3. Fica facultado o funcionamento nos dias em que recaírem os feriados, obedecendo o 
interstício semanal e os horários constantes do item 3.1.1. 
 

4. DA VISTORIA PRÉVIA 

4.1. É facultado ao licitante realizar vistoria técnica às dependências dos espaços 
disponibilizados pela PREFEITURA. O licitante que optar por não fazer a vistoria se 
responsabilizara pelo cumprimento das obrigações contratuais, não podendo alegar 
desconhecimento das peculiaridades porventura existentes. 

4.2. Os licitantes interessados em realizar vistoria deverão agendar o dia e horário junto a 
Secretaria de Adminsitração e Finanças, por meio dos telefones: (77) 3491-1612. O prazo 
para a vistoria será de até 48 (quarenta e oito) horas antes da data programada e horário 
estabelecido para abertura da sessão pública. Realizada a vistoria, o licitante receberá o 
Termo de Vistoria (Anexo I), emitido por agente público responsável por acompanhar a visita. 
4.3. Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração (Anexo II) na qual 
dispensa a necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se 
comprometendo a prestar fielmente o serviço nos termos do presente Termo de Referência. 
4.4. Demais informações e esclarecimentos acerca da licitação deverão ser enviados ao 
pregoeiro, até três dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessão Pública, 
formalizados pelos meios indicados no Edital do Certame. 

5. CONDIÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO 

5.1. A área de Concessão só poderá ser utilizada para a finalidade definida no Termo de 
Referência. 

5.2. O concessionário deverá apresentar em local visível ALVARÁ DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, atestando estar nas condições exigidas pelo órgão, obedecendo a 
Regulamentos Técnicos de Boas Práticas para Serviços de Alimentação no âmbito Municipal. 

5.3. O horário de funcionamento será determinado de acordo com as necessidades da 
Administração do Terminal Rodoviário, devendo o concessionário manter pontualidade no 
cumprimento do horário estipulado. O horário poderá ser alterado em caso de necessidade, 
após acordo entre a PREFEITURA e o(s) concessionário(s). 
5.4. O concessionário deverá afixar em lugar visível o horário de funcionamento, bem como 
alterações no horário de funcionamento. 

5.5. O concessionário deverá manter um quadro de pessoal capaz de atender aos 
serviços, sem interrupções, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço, demissão de 
empregados ou por qualquer outra razão, de modo que possibilite um perfeito e rápido 
atendimento dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente. 
5.6. Os funcionários da área de Concessão deverão apresentar comportamento adequado 
no desempenho de suas atribuições, bem como atender aos usuários com educação, polidez, 
discrição e rapidez. 
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5.7. O concessionário não deverá, sob pena de sofrer as sanções cabíveis, suspender ou 
interromper o funcionamento dos espaços, salvo motivo de caso fortuito ou força maior. 
5.8. Qualquer entendimento da concessionária quanto à identidade ou correlação de 
atividade, ficará sujeito a prévio exame e manifestação do fiscal do contrato. 

5.9. A contratante, assim como o fiscal do contrato poderá, a qualquer tempo, exigir o que 
vier a ser considerado como necessário às condições sanitárias e de atendimento ao público, 
fixando um prazo determinado para tanto. 

5.10. A CONCESSIONÁRIA terá até 30 (trinta) dias, corridos para o início do 
funcionamento do ponto comercial, após a assinatura do contrato. 

5.11. A instalação dos equipamentos e decoração necessários ao funcionamento da 
lanchonete e da banca de revista ocorrerá às expensas da CONCESSIONÁRIA, contendo, no 
caso da lanchonete, no mínimo, os itens abaixo: 
 Balcões de atendimento; 
 Geladeiras, freezers, micro-ondas, liquidificadores, espremedores de fruta; 

 Expositores de balcão para alimentos refrigerados e de alimentos aquecidos; 
 Caixas registradoras que permitam a emissão do documento fiscal, de acordo com a 

legislação aplicável, e em número compatível para evitar filas maiores que 5 (cinco) 
usuários; 

 Pratos, travessas, talheres em aço inoxidável, copos em vidro e descartáveis, xícaras, 
toalhas de mesa, bandejas e guardanapos de papel; 

 Fogão industrial e chapa para lanches; 

 Exaustores e/ou sistema de vedação, de forma a evitar a circulação de odores e fumaça 
pelo edifício do Terminal Rodoviário; 

 Outros equipamentos, materiais e utensílios necessários ao normal e regular 
funcionamento da lanchonete. 

 
5.11.1. Além dos itens expostos acima, a CONCESSIONÁRIA poderá utilizar-se dos seguintes 
requisitos para o início das atividades: 

 Afixar em locais de destaque e fácil visibilidade, os valores cobrados por quilo de refeição 
e de todos os produtos comercializados, bem como as formas de pagamentos aceitas; 

 Disponibilizar, para todo e qualquer consumo, independentemente do valor, o 
correspondente cupom fiscal, de acordo com a legislação aplicável; 

 Oferecer ao consumidor a opção de utilização de cartões de débito e crédito de, no 
mínimo, duas operadoras, independentemente do valor consumido e sem acréscimo ao 
valor cobrado. 

5.12. Do quadro de pessoal 

5.12.1.  Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da contratação de pessoal, 
salários de empregados, transporte e quaisquer outros encargos, inclusive por acidentes de 
que possam vir a ser vítimas quando em serviço, independente de terem ocorrido nas 
dependências do Espaço Físico da cessão, e por tudo quanto as leis da Previdência Social e 
trabalhistas lhes assegurem e, ainda, por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados 
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a terceiros. 

5.12.2.  Fornecer, ao fiscal do contrato, até o 15º (decimo quinto) dia após a assinatura do 
contrato, a lista de seus empregados e respectivas cópias dos contratos de trabalho (carteira 
de trabalho), bem como informar qualquer alteração nos contratos de trabalho de seus 
empregados e contratação de novo empregado. 

Entenda-se por empregado da CONCESSIONÁRIA todo aquele que trabalhe voltado para o 
objeto deste Termo de Referência. 

5.12.3.  Providenciar para que todos os empregados sejam portadores de atestado de saúde 
atualizado, quando da assinatura do Termo de Concessão de Uso e de necessárias 
renovações, devendo apresentá-los sempre que solicitado pela fiscalização. 

5.12.4.  Eventuais alterações ou substituições no quadro de empregados deverão ser 
comunicadas por escrito, devendo atender ao disposto no item 5.12.6. 

5.12.5.  Manter pessoal suficiente para atender a demanda, sem interrupções, seja por motivo 
de férias, falta ao serviço, demissão de empregado, ou por qualquer outra razão, mantendo-
se sempre o número de empregados suficiente a execução dos serviços de forma a garantir 
velocidade e eficiência necessárias. 

5.12.6.  Manter o seu pessoal devidamente uniformizado e identificado por crachá, zelando 
para que os mesmos se mantenham sempre com boa apresentação, limpos e asseados, 
devendo substituir imediatamente quaisquer de seus empregados ou prepostos que sejam 
considerados inconvenientes a boa ordem e as normas disciplinares da Prefeitura Municipal 
de Canápolis ou que deixem de observar as regras de cortesia no trato com os usuários, 
segundo o julgamento da fiscalização. 

5.12.7.  A CONCESSIONÁRIA deverá indicar, por escrito, junto a fiscalização, profissional 
com experiência no ramo e com poderes para representá-la em tudo que se relacione a 
execução e supervisão dos serviços, inclusive fornecendo número de telefone celular e e-mail 
para comunicação, informando à Administração do Terminal Rodoviário sempre que houver 
mudança desse profissional. 

5.12.8. O Preposto indicado deverá desempenhar as seguintes funções: 

 Prover a boa prestação dos serviços contratados; 
 Providenciar a correção de falhas registradas pelo fiscal da CEDENTE; 
 Adotar as providências necessárias e suficientes a regular prestação dos serviços; 
 Participar de reuniões periódicas, quando solicitado, com o fiscal do contrato, nas 

dependências da CEDENTE; 

 Fornecer, quando solicitado, as informações e dados necessários a avaliação da 
qualidade dos serviços; 

 Realizar outras atribuições inerentes a função de preposto, tendo em vista a eficiência e 
efetividade na prestação de serviços ora contratados. 

 Impor aos seus empregados o máximo asseio, apresentação pessoal e urbanidade no 
trato com usuários do restaurante, devendo sua apresentação se dar com uniforme 
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composto de gorro ou touca, calça comprida ou saia, camisa ou blusa, avental ou jaleco, 
luvas e sapatos fechados, inclusive para os garçons/garçonetes. Sendo proibido a 
qualquer profissional do restaurante desempenhar suas atividades com cabelo solto. 

5.12.9. As disposições previstas no presente Termo de Referência não excluem a 
necessidade de todas as normas aplicáveis a lanchonetess estabelecidas pelos órgãos 
competente. 

5.13. Do material a ser utilizado e fornecido na lanchonete 

5.13.1. Fornecer guardanapos, palitos, copos descartáveis e quaisquer embalagens para 
transporte de lanches, sem qualquer custo adicional para o usuário. 

5.13.2. Durante o horário de funcionamento do Restaurante Temático deverão estar 
disponíveis no balcão de distribuição sachês individuais de açúcar, de adoçante artificial e de 
sal, bem como de molhos (ketchup, mostarda, pimenta, maionese), palitos e canudos 
embalados individualmente. 

5.14. Da exposição dos alimentos 

5.14.1. Todas as preparações expostas no balcão de distribuição deverão ser identificadas por 
meio de placas, etiquetas ou similares. 

5.14.2. O balcão de distribuição poderá ser utilizado para expor preparações excedentes, 
desde que, se forem saladas, estejam acondicionadas sobre gelo, ou, se forem preparações 
quentes, estejam acondicionadas em réchauds. 

5.14.3. Preservar de qualquer contaminação os alimentos, mantendo-os acondicionados em 
locais protegidos, sem exposição ao ar livre. 

5.15. Da limpeza 

5.15.1. Toda a área do restaurante, bem como mesas e cadeiras, deverá ser limpa 
sistematicamente durante o funcionamento, notadamente nos horários de maior movimento, 
cuidando-se para não incomodar os usuários. 

5.15.2. Providenciar, as suas expensas, trimestralmente e, se necessário, em prazo menor, no 
âmbito da área destinada ao restaurante, dedetização, desratização e desinsetização, a fim 
de se evitar contaminação dos alimentos, sem que estes procedimentos prejudiquem sua 
composição, apresentando a fiscalização, até 48 (quarenta e oito) horas após tais 
providências, os respectivos comprovantes. 

5.15.3. Utilizar produtos de limpeza adequados a natureza dos serviços, tais como 
detergentes com alto poder bactericida, de forma a se obter a ampla higienização do 
ambiente, equipamentos e utensílios de cozinha. 

5.15.4.  A limpeza completa e higienização das áreas dLANCHONETE abrangem a 
conservação do espaço destinado ao atendimento ao público, cozinha, banheiros, se houver, 
móveis, instalações, equipamentos e utensílios, que serão divididas nas seguintes etapas: 

 Limpeza diária envolvendo varrição das áreas dos salões, banheiros, cozinhas, limpeza de 
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pisos, paredes, móveis, utensílios e desinfecção; 

 Limpeza semanal envolvendo lavagem geral e desinfecção, incluindo pisos, paredes e 
moveis da lanchonete; 

 Limpeza trimestral, de forma que seja realizada após o procedimento de dedetização, 
desratização e desinsetização realizada na lanchonete; 

 Limpeza trimestral nas caixas de gordura da lanchonete, se houver; 

 Desentupimento e esvaziamento da fossa da lanchonete, se houver. 
 

5.16. Do acondicionamento e descarte de lixo e outros materiais 

5.16.1. Responsabilizar-se pela coleta e descarte, diariamente ou quantas vezes forem 
necessárias, do lixo resultante de suas atividades, acondicionado em sacos plásticos 
apropriados, observando, ainda, o descarte em separado de lixo orgânico e não orgânico, de 
acordo com as normas sanitárias pertinentes, notadamente a disposição final dos resíduos 
sólidos observará, dentre outras, as diretrizes estabelecidas por regulamento do Serviço de 
Coleta de Resíduos do Município, em hipótese alguma, acumulá-lo nas dependências ou 
entorno do Terminal Rodoviário, fora da programação de coleta pública. 
 

5.17. Da preparação e higienização 

5.17.1. Os lancehes e/ou refeições deverão ser produzidas com critérios rígidos de controle 
microbiológico dos processos de trabalho, armazenamento e preparação dos alimentos, 
assepsia das instalações, inclusive infraestrutura de esgoto e água potável. 

5.17.2. Não será permitido o uso de amaciantes industrializados para carnes em nenhuma 
preparação. 

5.17.3. Higienizar as verduras, frutas e legumes, antes de qualquer preparação, em solução 
bactericida. 
 

5.18. Do controle da qualidade 

5.18.1. Não aproveitar os gêneros preparados e não servidos para cardápios futuros, nem se 
valer de quaisquer de seus componentes para preparar outros pratos a serem 
comercializados como lanches. 

5.18.2. Controlar a temperatura das preparações expostas no balcão de distribuição durante o 
almoço, de forma que não esteja acima de 20º C para as preparações refrigeradas e abaixo 
de 60º C para as preparações quentes. 

5.18.3. Os alimentos servidos deverão estar com qualidade, apresentando, sabor agradável e 
pelo cumprimento das exigências técnicas de culinária e higiene. 
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6. OBRIGAÇÕES DO(A) CONCESSIONÁRIO(A) 

6.1.1. Responsabilizar-se pelo acabamento e adequações que se fizerem necessárias ao 
bom e regular funcionamento das atividades do ponto comercial e demais meios 
indispensáveis e necessários às atividades fins. As obras que se fizerem necessárias serão 
feitas de acordo com orientações da Secretaria de Obras do Município. 

6.1.2. Implementar a área de concessão, quando do início das atividades, sempre que 
possível, com mobiliário confortável, bem como de adequada distribuição e organização do 
mesmo de forma a permitir o livre acesso dos usuários. 

6.1.3. Fornecer todos os equipamentos operacionais, utensílios e materiais diversos a serem 
utilizados na área de concessão, bem como a limpeza e manutenção preventiva e corretiva 
dos mesmos e de toda área física. 

6.1.4.  Identificar todos os equipamentos de sua propriedade. 

6.1.5. Indicar um preposto, com poderes de representação, responsável por responder pelo 
funcionamento do ponto comercial.  
6.1.6. Registrar todos os funcionários que irão trabalhar na área concedida nos termos da 
legislação trabalhista e previdenciária. 

6.1.7. Colocar número de funcionários suficientes ao bom atendimento aos usuários, com 
capacidade de atender sem interrupções, observando criteriosamente as condições de 
limpeza e higiene pessoal. 

6.1.8. Fazer a manutenção interna e externa da área de concessão e anexos nas instalações 
elétricas, hidráulicas, exaustão, lógica e outras.  

6.1.9. Manter treinamento de pessoal na busca de permanente qualidade na prestação do 
serviço. 

6.1.10.  Manter os funcionários devidamente uniformizados e identificados com crachás. 
Observar, rigorosamente, a legislação sanitária. 

6.1.11. Oferecer aos usuários da área comercial produtos e serviços de boa qualidade, bem 
como manter o atendimento condizente com a demanda. Nos itens e produtos que for 
possível, afixar seus respectivos preços, bem como manter a tabela de preços em local 
visível. 

6.1.12.  Facilitar à PREFEITURA e seus servidores a fiscalização e inspeção da área física e 
da documentação probatória de regularização fiscal, sanitária, tributária, previdenciária e 
trabalhista. Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação. 

6.1.13.  Responder pelas obrigações trabalhistas, previdenciária e securitária relativa aos seus 
funcionários utilizados na execução dos serviços. 

6.1.14. Observar que horário de funcionamento dos espacçois deverá ser compatível com os 
dias e horáriso de marior fluxo de usuários, e somente poderá ser alterado frente à 
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autorização expressa, por escrito, do Adminsitração Municipal 

6.1.15. Atender pedido, feito pela PEFEITURA, de fechamento das atividades comerciais 
durante períodos determinados, visando atender a conveniência de ordem administrativa da 
Concedente. Durante greve ou outros tipos de paralisação das atividades na Rodoviária, os 
horários de funcionamento poderão ser modificados mediante acordo entre as partes. 
6.1.16. A limpeza total da lanchonete e da banca de revista deverá ser diária, sob a 
responsabilidade do concessionário. O material de limpeza e a retirada do lixo interno são de 
responsabilidade do concessionário. Ficando a carga da coleta pública a destinação final dos 
resíduos. 

6.1.17. A concessionária deverá manter um programa periódico de desinsetização e 
desratização, com frequência necessária para manter a higiene local, ou sempre que 
solicitado pela fiscalização da PREFEITURA. As empresas responsáveis pelo serviço de 
desinsetização e desratização deverão apresentar alvará de funcionamento expedido pelo 
centro de Vigilância Sanitária e comprovar o registro em um dos Conselhos Regionais: CREA, 
CRB, CRMV, CRF, CRQ, etc. As empresas deverão apresentar informações seguras sobre o 
uso de inseticidas utilizados, especialmente quando à toxicidade e ao tempo de ausência do 
local. Os responsáveis pela aplicação destes inseticidas deverão usar uniformes e outros 
equipamentos de acordo com a legislação em vigor. O concessionário ficará responsável pela 
preparação do local a ser dedetizado e desratizado providenciando retirada de alimentos, 
utensílios etc. 

6.1.18. É de responsabilidade do(a) concessionário(a) efetuar o pagamento da mensalidade, 
através de dam – Documento de Arrecadação Municipal, gerado na Secretaria da Fazenda 
deste Município ou via sistema eletrônico, se for o caso, a ser infromado pela PREFEITURA. 

6.1.19. Realizar o pagamento do boleto bancário até o 5º (quinto) dia útill do mês seguinte ao 
vencimento. E, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o vencimento do encargo 
mensal, caberá a(o) Concessionária(o) comprovar junto à Administração do Terminal a 
quitação do débito, apresentando o recibo do depósito/pagamento. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 

7.1.1. Entregar a área desimpedida para as adequações que se fizerem necessárias, à custa 
da concessionária. 

7.1.2.  Manter firme e valiosa a Concessão, desde que mantida as condições contratuais. 

7.1.3.  Dar quitação quando da comprovação do depósito mensal. 
 

8. DIREITOS DO(A) CONCESSIONÁRIO(A) 

8.1.1. Na forma do disposto no Art. 54, da Lei 8.666/93, constituem direitos do(a) 
concessionário(a) todos aqueles que se extraem das obrigações estabelecidas para a 
concedente, em conformidade com as disposições deste termo de referência, e também os 
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que se façam correspondentes aos princípios e valores que devem pautar a gestão pública, 
como disposto na ordem constitucional e legal. 

8.1.2. Requerer a revisão pela autoridade superior, de ato praticado no exercício da 
discricionariedade administrativa na avaliação da execução contratual devida para o tipo de 
concessão, no prazo de cinco dias úteis contados da data em que tomou ciência desse ato, 
podendo requerer a dilação desse prazo pelo mesmo tempo. 

8.1.3. Questionar, perante a autoridade superior, manifestações do exercício do poder de 
polícia quanto às condutas da concessionária, no pertinente ao cumprimento de suas 
obrigações legais em geral e, em especial, das trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 
sanitárias. 

8.1.4. em duas instâncias decisórias, examinado o sancionamento, em face dos 
desempenhos da execução contratual. 
 

9. DIREITOS DA CONCEDENTE 

9.1.1. Na forma do disposto no Art. 54, da Lei 8.666/93, constituem direitos da concedente 
todos aqueles que se extraem das obrigações estabelecidas para a concessionária, em 
conformidade com as disposições deste termo de referência, e também os que se façam 
correspondentes à instrumentabilidade dos princípios e valores que devem pautar a gestão 
pública, como disposto na ordem constitucional e legal. 

9.1.2. O exercício da discricionariedade administrativa na avaliação da execução contratual 
devida para o tipo de concessão. 

9.1.3. O exercício do poder de polícia quanto às condutas da contratada, no pertinente ao 
cumprimento de suas obrigações legais em geral e, em especial, das trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e sanitárias. 

9.1.4. O sancionamento, em face dos desempenhos da contratada e conforme as tipicidades 
estabelecidas em lei, mediante a instauração do devido processo legal. 

9.1.5. Exercer a fiscalização sobre os serviços objeto da concessão. 

9.1.6. Exigir a apresentação das carteiras de trabalho dos funcionários de acordo com a 
legislação em vigor e outras documentações trabalhistas, a qualquer momento, bem como o 
uso obrigatório de uniforme estabelecido para o serviço ou o uso de crachá de identificação. 

9.1.7. Exigir do Concessionário a correção na execução dos serviços com base nos preceitos 
da qualidade e presteza. 

9.1.8. Notificar, por escrito, o Concessionário, por quaisquer irregularidades constatadas na 
execução do Contrato, solicitando providencias para regularização das mesmas. 

9.1.9. Manter arquivado, junto ao Contrato, toda correspondência trocada entre as partes. 
 

10. VEDAÇÕES AO(A) CONCESSIONÁRIO(A) 
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10.1.1. Não operar a subcontratação da concessão a terceiros, ou seja, somente o vencedor 
da licitação poderá executar os serviços objeto deste Termo de Referência. 

10.1.2. Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura Municipal ou familiar dele. 

10.1.3. É proibida a reutilização de gêneros preparados e não comercializados no dia anterior; 
bem como o comércio de alimento contaminado, deteriorado ou vencido. 

10.1.4. O concessionário, não deverá, sob pena de sofrer as sanções cabíveis, cobrar preços 
maiores do que os praticados no mercado. 

10.1.5. Não fazer a comercialização dos seguintes itens: 

Bilhetes lotéricos; 

Caça níqueis; 

Quaisquer produtos sem pertinência com as atividades específicas de lanchonete, a critério 
da Concedente. 

11. BENFEITORIAS 

11.1.1. As benfeitorias vindas de quaisquer acréscimos ou melhorias realizadas, com 
autorização da PREFEITURA, serão incorporadas ao imóvel, sem nenhum ônus para a 
Concedente ao final do contrato. 

11.1.2. Se o contrato for rescindido, as benfeitorias serão incorporadas ao patrimônio da 
Concedente sem nenhum direito de ressarcimento. 

12. FISCALIZAÇÃO 
12.1.1. O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por 
meio de um representante Gestor/Fiscal e suplente, designados pela CONCEDENTE aos 
quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução, bem como dirimir e 
desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais 
de tudo darão ciência ao(a) CONCESSIONÁRIO(A), conforme determina o art. 67, da Lei 
no.8.666/1993, e suas alterações. 

13. DOS PRAZOS DA CONCESSÃO 
13.1.1. A vigência do Contrato será de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua assinatura, 
facultada sua prorrogação mediante manifestação escrita, com antecedência de 30 (trinta) 
dias, observando o interesse da administração pública e a legislação pertinente, não podendo 
ultrapassar o limite de 20 anos. 

14. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
14.1.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme art. 77 da Lei 
8.666/93. 

14.1.2. O contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem que caiba à CONCESSIONÁRIA direito à indenização de qualquer espécie, 



 

 
Pág.  29 de 54 

Rua Lourencio da Silva Pereira, Nº 77 - Centro – São Félix Do Coribe-BA - CEP: 47.665-000 /Tel.:(77)3491-2921 
  CNPJ: 16.430.951/0001-30 

 

nos casos previstos no artigo 78, incisos I a XVII, da Lei 8.666/93, observadas as disposições 
do parágrafo 2º do artigo 79 da mesma lei. 

14.1.3. Findo o prazo contratual ou da prorrogação, fica extinta a concessão e será 
obrigatoriamente devolvido o imóvel, sem que caiba à CONCEDENTE, ressarcir a 
CONCESSIONÁRIA qualquer despesa ocorrida e realizada com ou sem conhecimento prévio 
da CONCEDENTE. 

15. PUBLICAÇÃO 

15.1.1. A eficácia da Concessão Administrativa de Uso de Bem Público fica condicionada a 
divulgação do Contrato de Concessão, pela CONCEDENTE, no Diário Oficial do Município e 
no seu Portal de Internet ou outra modalidade aplicável à espécie, conforme legislação 
vigente. 

16. DAS ALTERAÇÕES 

16.1.1. O contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, 
sempre através de termo aditivo, numerado em ordem crescente. 

17. PENALIDADES 

17.1.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666/93, o licitante/adjudicatário 
que cometer as irregularidades abaixo descritas, estando sujeito às penalidades ali 
relacionadas, não descartando outras irregularidades que possam ocorrer durante a execução 
contratual e que não estejam descritas neste Edital, com a seguinte dosimetria: 

DOSIMETRIA DAS PENALIDADES 

 

ITEM 

 

IRREGULARIDADE 

 

LESIVIDADE 

GRAU DE 
RELEVÂNCIA 

 

PENALIDADE 

 
1 

Deixar de comunicar à 
PREFEITURA no prazo de 24 
horas possíveis ocorrências que 
comprometam a execução dos 
serviços 

Comprometimento 
da Execução dos 
Serviços 

 
Leve 

 
Advertência 

 

2 
Não se responsabilizar pelo 
acabamento e adequações que se 
fizerem necessárias ao bom e 
regular funcionamento das 
atividades do ponto comercial e 
demais meios indispensáveis e 
necessários às atividades fins. 

 
Comprometimento 
da Execução dos 
Serviços 

 

Leve 

 

Advertência 

 

3 
Deixar de implementar na área de 
concessão, quando do início das 
atividades, mobiliário confortável, 

 
Comprometimento 
da Execução dos 

 

Leve 

 

Advertência 
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bem como de adequada 
distribuição e organização do 
mesmo de forma a permitir o livre 
acesso dos usuários. 

Serviços 

 
4 

 
Não identificar todos os 
equipamentos de sua 
propriedade. 

Comprometimento 
da Execução dos 
Serviços 

 
Leve 

 
Advertência 

 

5 
Não colocar número de 
funcionários suficientes ao bom 
atendimento aos usuários, com 
capacidade de atender sem 
interrupções, observando 
criteriosamente as condições de 
limpeza e higiene pessoal. 

 
Comprometimento 
da Execução dos 
Serviços 

 

Leve 

 

Advertência 

 
6 

Deixar de fazer a manutenção 
interna da área de concessão nas 
instalações elétricas, hidráulicas, 
exaustão, lógica e outras. 

Comprometimento 
da Execução dos 
Serviços 

 
Leve 

 
Advertência 

7 Deixar de afixar, no que for 
possível, os respectivos preços 
dos itens e produtos, bem como 
não manter a tabela de preços em 
local visível. 

Comprometimento 
da Execução dos 
Serviços 

Leve Advertência 

 
8 

Deixar de registrar e controlar, 
diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal. 

Comprometimento 
da Execução dos 
Serviços 

 
Leve 

 
Advertência 

 
9 

Não observância da manutenção 
(limpeza e higienização) dos 
materiais e/ou utensílios, 
necessários à adequada 
execução dos serviços. 

Comprometimento 
da Execução dos 
Serviços 

 
Leve 

 
Advertência 

 
 

10 

 

Omissão do(a) concessionário por 
todos os danos e prejuízos 
causados ao patrimônio da 
Concedente e de terceiros. 

 

Dano ao Patrimônio 
Público 

 
 

Média 

Suspensão do 
direito de licitar 
e contratar com 
Município pelo 
prazo de 6 (sei 

a 12 (doze) 
meses 

 
11 

Não comprovar que mantém a Comprometimento 
 

Leve 
 

Advertência 
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equipe treinada (anualmente) na 
busca de permanente qualidade 
na prestação do serviço e demais 
obrigações. 

da Execução dos 
Serviços 

 
 

12 

 
 
Deixar de observar, 
rigorosamente, a legislação 
sanitária. 

 
 
Dano à saúde 
pública 

 
 

Média 

Suspensão do 
direito de licitar 
e contratar com 
o Município pelo 
prazo de 6 (sei 

a 12 (doze) 
meses 

 
 

13 

 

Não oferecer aos usuários da 
área comercial produtos e 
serviços de boa qualidade, bem 
como manter o atendimento 
condizente com a demanda. 

 
 
Dano à saúde 
pública 

 
 

Média 

Suspensão do 
direito de licitar 
e contratar com 

o Município  
pelo prazo de 6 
(sei a 12 (doze) 

meses 
 
 

14 

 

Não facilitar a fiscalização e 
inspeção da área física e da 
documentação probatória de 
regularização fiscal, sanitária, 
tributária, previdenciária e 
trabalhista. 

 

Obstrução de 
fiscalização 

 
 

Média 

Suspensão do 
direito de licitar 
e contratar com 
o Município pelo 
prazo de 6 (sei 

a 12 (doze) 
meses 

 
 

15 

 

Não manter durante a execução 
do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, 
todas as condições de 
qualificação e habilitação. 

 

Descumprimento da 
legislação 

 
 

Média 

Suspensão do 
direito de licitar 
e contratar com 
o Município pelo 
prazo de 6 (sei 

a 12 (doze) 
meses 

 

16 
Não observar que o horário de 
funcionamento da concessão 
deverá ser compatível com os 
dias de funcionamento do 
Terminal, e somente poderá ser 
alterado frente a autorização 
expressa, por escrito, do 
Responsavel pela Fiscalização. 

 
Comprometimento 
da Execução dos 
Serviços 

 

Leve 

 

Advertência 
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17 

 
Não atender pedido, feito pela 
PREFEITURA, de fechamento 
das atividades comerciais durante 
períodos determinados, visando 
atender a conveniência de ordem 
administrativa da Concedente. 

 
Comprometimento 
das atividades da 
concedente 

 
 

Média 

Suspensão do 
direito de licitar 
e contratar com 
o Município pelo 
prazo de 6 (sei 

a 12 (doze) 
meses 

 
 

18 

 

Atrasar o pagamento de salários, 
férias, gratificação natalina, 
seguros, encargos fiscais e 
sociais, bem assim quaisquer 
despesas diretas e/ou indiretas 
relacionadas a quaisquer dos 
empregados que prestam serviço 
à CONCESSIONÁRIA. 

 
 
Dano ao Erário 

 
 

Grave 

Suspensão do 
direito de licitar 
e contratar com 
o Município pelo 

prazo de12 
(doze) a 24 

(vinte e quatro) 
meses 

 
 

19 

 

Deixar de substituir 
imediatamente após sua 
oficialização, empregado que se 
conduza de modo inconveniente 
ou não atenda às necessidades 
da CONCEDENTE. 

 

Comprometimento 
da Execução dos 
Serviços 

 
 

Média 

Suspensão do 
direito de licitar 
e contratar com 
o Município pelo 
prazo de 6(seis 

12 (doze) 
meses 

20 Deixar de executar quaisquer dos 
serviços solicitados pela 
CONCEDENTE em virtude da não 
utilização de equipamentos e/ou 
materiais adequados. 

Comprometimento 
da Execução dos 
Serviços 

Média Suspensão do 
direito de licitar 
e contratar com 
o Município pelo 
prazo de 6 (sei 

a 12 (doze) 
meses 

 
 

21 

Não registrar todos os 
funcionários que trabalham na 
área concedida nos termos da 
legislação trabalhista e 
previdenciária. 

 
 
Dano ao Erário 

 
 

Grave 

Suspensão do 
direito de licitar 
e contratar com 
o Município pelo 

prazo de12 
(doze) a 24 

(vinte e quatro 
meses 

 

22 

Suspender ou interromper, no 
todo em parte, salvo por motivo 
de força maior ou caso fortuito, a 

Comprometimento 
da Execução dos 
Serviços 

 

Gravíssimo 
Declaração de 

inidoneidad 
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prestação dos serviços. para licitar e 
contratar com 
Administração 

Pública 
 
 

23 

Ensejar o retardamento da 
execução do objeto. 

Comprometimento 
da Execução dos 
Serviços 

 
Grave 

Suspensão do 
direito de licitar 
e contratar com 
o Município pelo 
prazo de 6 (sei 

a 12 (doze) 
meses 

 
 

24 

 
 
Sofrer condenação definitiva por 
praticarem, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos. 

 
 
Dano ao Erário 

 
 

Grave 

Suspensão do 
direito de licitar 
e contratar com 
o Município pelo 

prazo de12 
(doze) a 24 

(vinte e quatro) 
meses 

 
 

25 

Atrasar pagamento ou deixar de 
efetuar o pagamento do valor 
equivalente à mensalidade por um 
período superior a três meses. 

 
Dano ao Erário 

 
Grave 

Suspensão do 
direito de licitar 
e contratar com 
o Município pelo 

prazo de12 
(doze) a 24 

(vinte e quatro 
meses 

 
 

26 

Inexecutar total ou parcialmente 
qualquer das obrigações 
assumidas em decorrência da 
contratação. 

 

Comprometimento 
da Execução dos 
Serviços 

 
Grave 

Suspensão do 
direito de licitar 
e contratar com 
o Município pelo 
prazo de 6 (sei 

a 12 (doze) 
meses 

 
 

27 

Fraudar na execução do contrato.  
Dano ao Erário 

 
Grave 

Suspensão do 
direito de licitar 
e contratar com 
o Município pelo 

prazo de12 
(doze) a 24 

(vinte e quatro 
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meses 

 

28 

 

Comportar-se de modo inidôneo. 
Ato atentatório 
contra os princípios 
da Administração 
Publica 

 

Gravíssimo 
Declaração de 

inidoneidad 
para licitar e 
contratar co 

Administração 
Pública 

 
 

29 

 
 
Não manter a proposta. 

 
 
Dano ao Erário. 

 
 

Grave 

Suspensão do 
direito de licitar 
e contratar com 
o Município pelo 

prazo de12 
(doze) a 24 

(vinte e quatro) 
meses 

17.1.2. Sempre que a CONCESSIONÁRIA acumular 3 (três) penalidades de ADVERTÊNCIA 
consecutivas ou 6 (seis) alternadas no período de um ano, poderá ser aplicada, também, uma 
multa de 10% sobre o valor total contratado, independentemente da aplicação de qualquer 
outro tipo de sanção cabível. 

17.1.3. No caso de repetição da ocorrência do evento citado no item anterior no período de 
três meses, facultar-se-á à CONCEDENTE a imediata rescisão do contrato, 
independentemente da concessão de aviso prévio e da aplicação de qualquer outro tipo de 
sanção mais gravosa cabível. 

17.1.4. Por atraso na efetivação do pagamento devido à CONCEDENTE ou infração de 
qualquer cláusula ou condições previstas neste Edital ou no contrato, será cobrada da 
CONCESSIONARIA, pela fiscalização da CONCEDENTE, uma multa de 2% (dois por cento) 
ao mês, e multa de 10% sobre o valor a ser recolhido. 

17.1.5. As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 
cumulativamente. 

17.1.6. A CONCEDENTE poderá promover a inscrição na Dívida Ativa do Município de dívidas 
contraídas pelo CONCESSIONÁRIO, decorrentes da inexecução total ou parcial do Termo de 
Contrato, que não forem saldadas nos prazos legais, na forma da Lei nº 8.666/93 e da 
legislação em vigor. 

17.1.7. A inadimplência do Concessionário no pagamento de qualquer das parcelas previstas 
até a data do término da vigência do contrato, impedirá a renovação do contrato, e sua 
participação em novos certames licitatórios de concessão com a Concedente, pelo prazo de 
05 (cinco) anos. 

17.1.8.  No caso do registro de ocorrências que não constam na tabela acima, será aplicada a 
penalidade correspondente às irregularidades de mesmo grau de comprometimento dos 
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serviços nela previstos, salvo as penalidades passivas de aplicação direta. 

17.1.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

17.1.10. A autoridade competente para aplicação das sanções poderá, considerando a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade, agravar as penalidades 
estabelecidas na tabela acima. 

17.1.11. Os prazos das penalidades passarão a contar após registro no Sistema de 
Cadastro de Prestadores de Serviços e Fornecedores do Município. 

17.1.12. Outras sanções por atos praticados no decorrer da contratação poderão ser 
previstas no Termo de Referência e no instrumento de contrato. 

17.1.13. Quando for cabível a suspensão do direito de licitar e contratar com o 
Município, essa sanção, por ser mais gravosa, absorve outras sanções de menor gravidade. 
 

 
São Félix do Coribe/BA, 05 de julho de 2019. 
 
 
 
 

 
FERNANDO BATISTADE OLIVEIRA SOUZA 

Pregoeiro-Suplente. 
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLXI DO CORIBE, 
E A EMPRESA/SR(A). 
_________________, NA FORMA ABAIXO: 

 

Pelo presente instrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, com 
sede administrativa à Rua Lourencio da Silva Pereira, nº 77, Centro, São Félix do Coribe - BA, 
inscrito no CNPJ/MF sob n. 16.430.951/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, o Sr. Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, brasileiro, residente e domiciliado na Rua 
Getúlio Vargas, nº 474, Centro, São Félix do Coribe – BA, doravante denominada 
CONCEDENTE, e a empresa/ o(a) Sr.(a)......................................... inscrita no CNPJ/CPF 
(MF) sob o n.º ______________, estabelecida/residente [inserir endereço completo], 
representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) ______________[inserir nome completo], 
portador(a) da Cédula de Identidade n.º __________[inserir número e órgão 
expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) n.º __________, doravante denominada 
CONCESSIONARIO, resolvem firmar o presente Contrato nos termos do Processo 
Administrativo nº ______/2019, Edital de Pregão Presencial nº _____/2019, mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas e de conformidade com os termos da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto  

1.1. O objeto da presente licitação é a Concessão onerosa de uso de espaço físico 
destinado a exploração comercial de _______________[identificar o espaço] _______ 
localizado na RODOVIÁRIA MUNICIPAL EDVALDO CARDOSO DOS SANTOS, nesta 

cidade de São Félix do Coribe / BA, medindo ______ m², conforme condições e exigências 
estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº 037/2019 e Anexos. 

1.2. A área a ser cedida localiza-se na Rua Renata Borges, S/n, Agnelo Braga, Bairro 
Agnelo Braga, nesta cidade de São Félx do Coribe/BA.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Obrigações do CONCESSIONÁRIO 

2.1. São obrigações do CONCESSIONÁRIO: 

2.1.1. Responsabilizar-se pelo acabamento e adequações que se fizerem necessárias 
ao bom e regular funcionamento das atividades do ponto comercial e demais meios 
indispensáveis e necessários às atividades fins. As obras que se fizerem necessárias 
serão feitas de acordo com orientações da Secretaria de Obras do Município. 
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2.1.2. Implementar a área de concessão, quando do início das atividades, sempre que 
possível, com mobiliário confortável, bem como de adequada distribuição e 
organização do mesmo de forma a permitir o livre acesso dos usuários. 

2.1.3. Fornecer todos os equipamentos operacionais, utensílios e materiais diversos a 
serem utilizados na área de concessão, bem como a limpeza e manutenção preventiva 
e corretiva dos mesmos e de toda área física. 

2.1.4. Identificar todos os equipamentos de sua propriedade. 

2.1.5. Indicar um preposto, com poderes de representação, responsável por 
responder pelo funcionamento do ponto comercial. 

2.1.6. Registrar todos os funcionários que irão trabalhar na área concedida nos 
termos da legislação trabalhista e previdenciária. 

2.1.7. Colocar número de funcionários suficientes ao bom atendimento aos usuários, 
com capacidade de atender sem interrupções, observando criteriosamente as 
condições de limpeza e higiene pessoal. 

2.1.8. Fazer a manutenção interna e externa da área de concessão e anexos nas 
instalações elétricas, hidráulicas, exaustão, lógica e outras.  

2.1.9. Manter treinamento de pessoal na busca de permanente qualidade na 
prestação do serviço. 

2.1.10.  Manter os funcionários devidamente uniformizados e identificados com 
crachás. Observar, rigorosamente, a legislação sanitária. 

2.1.11. Oferecer aos usuários da área comercial produtos e serviços de boa qualidade, 
bem como manter o atendimento condizente com a demanda. Nos itens e produtos 
que for possível, afixar seus respectivos preços, bem como manter a tabela de preços 
em local visível. 

2.1.12.  Facilitar à PREFEITURA e seus servidores a fiscalização e inspeção da área 
física e da documentação probatória de regularização fiscal, sanitária, tributária, 
previdenciária e trabalhista. Manter durante a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e 
habilitação. 

2.1.13. Responder pelas obrigações trabalhistas, previdenciária e securitária relativa 
aos seus funcionários utilizados na execução dos serviços. 

2.1.14. Observar que horário de funcionamento dos espacçois deverá ser compatível 
com os dias e horáriso de marior fluxo de usuários, e somente poderá ser alterado 
frente à autorização expressa, por escrito, do Adminsitração Municipal 

2.1.15. Atender pedido, feito pela PEFEITURA, de fechamento das atividades 
comerciais durante períodos determinados, visando atender a conveniência de ordem 
administrativa da Concedente. Durante greve ou outros tipos de paralisação das 
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atividades na Rodoviária, os horários de funcionamento poderão ser modificados 
mediante acordo entre as partes. 

2.1.16. A limpeza total da lanchonete e da banca de revista deverá ser diária, sob a 
responsabilidade do concessionário. O material de limpeza e a retirada do lixo interno 
são de responsabilidade do concessionário. Ficando a carga da coleta pública a 
destinação final dos resíduos. 

2.1.17. A concessionária deverá manter um programa periódico de desinsetização e 
desratização, com frequência necessária para manter a higiene local, ou sempre que 
solicitado pela fiscalização da PREFEITURA. As empresas responsáveis pelo serviço 
de desinsetização e desratização deverão apresentar alvará de funcionamento 
expedido pelo centro de Vigilância Sanitária e comprovar o registro em um dos 
Conselhos Regionais: CREA, CRB, CRMV, CRF, CRQ, etc. As empresas deverão 
apresentar informações seguras sobre o uso de inseticidas utilizados, especialmente 
quando à toxicidade e ao tempo de ausência do local. Os responsáveis pela aplicação 
destes inseticidas deverão usar uniformes e outros equipamentos de acordo com a 
legislação em vigor. O concessionário ficará responsável pela preparação do local a 
ser dedetizado e desratizado providenciando retirada de alimentos, utensílios etc. 

2.1.18. É de responsabilidade do(a) concessionário(a) efetuar o pagamento da 
mensalidade, através de dam – Documento de Arrecadação Municipal, gerado na 
Secretaria da Fazenda deste Município ou via sistema eletrônico, se for o caso, a ser 
infromado pela PREFEITURA. 

2.1.19. Realizar o pagamento do boleto bancário até o 5º (quinto) dia útill do mês 
seguinte ao vencimento. E, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o 
vencimento do encargo mensal, caberá a(o) Concessionária(o) comprovar junto à 
Administração do Terminal a quitação do débito, apresentando o recibo do 
depósito/pagamento. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O(A) CONCESSIONÁRIO(A) deverá cumprir, mormas que 
vierem a ser editatadas pela PREFEITURA e seus órgaos fiscalizadores, perninentes a 
manutenção da qualidade dos serviços ofertados nos espaços públicos e correlatos ao objeto 
da concessão. 

CLÁUSULA TERCEIRA – Atribuições da CONCEDENTE 

3.1. São atribuições da CONCEDENTE: 

3.1.1. Na forma do disposto no Art. 54, da Lei 8.666/93, constituem direitos da 
concedente todos aqueles que se extraem das obrigações estabelecidas para a 
concessionária, em conformidade com as disposições deste termo de referência, e 
também os que se façam correspondentes à instrumentabilidade dos princípios e 
valores que devem pautar a gestão pública, como disposto na ordem constitucional e 
legal. 

3.1.2. O exercício da discricionariedade administrativa na avaliação da execução 
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contratual devida para o tipo de concessão. 

3.1.3. O exercício do poder de polícia quanto às condutas da contratada, no 
pertinente ao cumprimento de suas obrigações legais em geral e, em especial, das 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e sanitárias. 

3.1.4. O sancionamento, em face dos desempenhos da contratada e conforme as 
tipicidades estabelecidas em lei, mediante a instauração do devido processo legal. 

3.1.5. Exercer a fiscalização sobre os serviços objeto da concessão. 

3.1.6. Exigir a apresentação das carteiras de trabalho dos funcionários de acordo com 
a legislação em vigor e outras documentações trabalhistas, a qualquer momento, bem 
como o uso obrigatório de uniforme estabelecido para o serviço ou o uso de crachá de 
identificação. 

3.1.7. Exigir do Concessionário a correção na execução dos serviços com base nos 
preceitos da qualidade e presteza. 

3.1.8. Notificar, por escrito, o Concessionário, por quaisquer irregularidades 
constatadas na execução do Contrato, solicitando providencias para regularização das 
mesmas. 

3.1.9. Manter arquivado, junto ao Contrato, toda correspondência trocada entre as 
partes. 

CLÁUSULA QUARTA - Fiscalização 

4.1. O acompanhamento e a fiscalização do objeto deste contrato será exercido pelo 
PREFETURA, por intermédio das Secretaraias e Órgaos Municipais, com a incumbência de 
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução, bem como dirimir e desembaraçar 
quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário á 
regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão 
ciência ao CONCESSIONÁRIO(A), conforme determina o art.67, da Lei no.8.666/1993, e suas 
alterações. 

CLÁUSULA QUINTA - Vigência 

5.1. A vigência do Contrato será de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua assinatura, 
facultada sua prorrogação mediante manifestação escrita, com antecedência de 30 (trinta) 
dias, observando o interesse da administração pública e a legislação pertinente, não podendo 
ultrapassar o limite de 20 anos.. 

Parágrafo Primeiro. Após o vencimento do prazo limite (20 anos), a CONCEDENTE deverá 
providenciar nova licitação, para possibilitar o ingresso de novos particulares, interessados na 
atividade comercial de reprografia, observada a modalidade licitatória na forma legal prevista. 

Parágrafo Segundo. O CONCESSIONÁRIO adimplente com suas obrigações com a 
Concedente poderá participar e concorrer no certame, após o prazo limite estabelecido no 
parágrafo anterior. 
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CLÁUSULA SEXTA – Vinculação e Alterações 

6.1. O presente termo de contrato vincula-se ao Edital, à proposta da licitante vencedor, e 
poderá ser alterado, nos casos previstos pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, sempre através de 
termo aditivo, numerados em ordem crescente. 

CLÁUSULA SÉTIMA – Pagamento 

7.1. A CONCESSIONARIA recolherá, até o 5º dia útil do mês seguinte ao vencimento, 
através de DAM – Documento de Arreadação Municipal, gerado a título de boleto bancário o 
aluguel, a importância de R$_______ (__________), acrescida de gastos diretos referente a 
CONSUMO DE ENERGIA E OUTROS DESPESAS, se for o caso, na forma do item 18.1 do 
Edital p Pregão Presencial nº____/2019, ao qual este termo se vincula. 

7.2. O comprovante de pagamento deverá ser entregue a Adminiistração do Terminal 
Rodoviário, logo após a sua efetivação. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A contratada ainda deverá manter, durante toda a contratação, 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA OITAVA - Reajustamento 

8.1. O valor de uso da área de concessão será reajustado anualmente, com base na 
variação do IGPM apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto 
quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por 
aditamento ao contrato. 

CLÁUSULA NONA - Garantia 

9.1. Por ser tratar de contratao para obtenção de receitas, está dispensada a prestação de 
garantia de execução deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA – Funcionamento do espaço físico (dos dias e horários de 
atendimento ao público) 

10.1. A lanchonete e a loja de Conveniência deverá funcionar no mínimo nos seguintes 
horários: 

 Semanalmente de segunda-feira a sexta-feira das 07:00min às 21h. Aos sábados e 
domingos das 08h às 22h. 

10.2. Em caráter especial a Adminstração do Terminal Rodoviário poderá solicitar, com 
antecedência de 48 (quarenta e oito) horas a disponibilidade dos serviços em dias e horários 
diversos dos estabelecidos. 

10.3. Fica facultado o funcionamento nos dias em que recaírem os feriados, obedecendo o 
interstício semanal e os horários constantes nesta Cláusula. 

10.4. A área de Concessão só poderá ser utilizada para a finalidade definida no Termo de 
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Referência. 

10.5.  O concessionário deverá apresentar em local visível ALVARÁ DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, atestando estar nas condições exigidas pelo órgão, obedecendo a 
Regulamentos Técnicos de Boas Práticas para Serviços de Alimentação no âmbito Municipal. 

10.6.  O horário de funcionamento será determinado de acordo com as necessidades da 
Administração do Terminal Rodoviário, devendo o concessionário manter pontualidade no 
cumprimento do horário estipulado. O horário poderá ser alterado em caso de necessidade, 
após acordo entre a PREFEITURA e o(s) concessionário(s). 

10.7. O concessionário deverá afixar em lugar visível o horário de funcionamento, bem como 
alterações no horário de funcionamento. 

10.8. O concessionário deverá manter um quadro de pessoal capaz de atender aos 
serviços, sem interrupções, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço, demissão de 
empregados ou por qualquer outra razão, de modo que possibilite um perfeito e rápido 
atendimento dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente. 

10.9. Os funcionários da área de Concessão deverão apresentar comportamento adequado 
no desempenho de suas atribuições, bem como atender aos usuários com educação, polidez, 
discrição e rapidez. 

10.10. O concessionário não deverá, sob pena de sofrer as sanções cabíveis, suspender ou 
interromper o funcionamento dos espaços, salvo motivo de caso fortuito ou força maior. 

10.11. Qualquer entendimento da concessionária quanto à identidade ou correlação de 
atividade, ficará sujeito a prévio exame e manifestação do fiscal do contrato. 

10.12.  A contratante, assim como o fiscal do contrato poderá, a qualquer tempo, exigir o que 
vier a ser considerado como necessário às condições sanitárias e de atendimento ao público, 
fixando um prazo determinado para tanto. 

10.13. A CONCESSIONÁRIA terá até 30 (trinta) dias, corridos para o início do 
funcionamento do ponto comercial, após a assinatura do contrato. 

10.14. A instalação dos equipamentos e decoração necessários ao funcionamento da 
lanchonete e da banca de revista ocorrerá às expensas da CONCESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Reversão 

11.1. Findo o prazo contratual ou da prorrogação, fica extinta a concessão e será 
obrigatoriamente devolvido o imóvel, sem que caiba à CONCEDENTE, ressarcir o 
CONCESSIONÁRIO qualquer despesa ocorrida e realizada com ou sem conhecimento prévio 
da CONCEDENTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Dissolução 

12.1. A Concessão poderá ser dissolvida, em prevalência e de forma unilateral à interesse 
da Administração Pública Federal, ou de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação 
escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, observadas as 
disposições deste Termo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Penalidades 

13.1. As penalidades porventura aplicadas durante a execução contratual são aquelas 
estabelecidas no Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial nº____/2019. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO 

14.1. O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial 
ou extrajudicial, sem que caiba à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie, 
nos casos previstos no artigo 78, incisos I a XVII, da Lei 8.666/93, observadas as disposições 
do parágrafo 2º do artigo 79 da mesma lei. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Findo o prazo contratual ou da prorrogação, fica extinta a 
concessão e será obrigatoriamente devolvido o imóvel, sem que caiba à CONCEDENTE, 
ressarcir o CONCESSIONÁRIO qualquer despesa ocorrida e realizada com ou sem 
conhecimento prévio da CONCEDENTE. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua 
rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme 
art. 77 da Lei 8.666/93. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONCEDENTE poderá, ainda, considerar rescindido este 
contrato, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, 
se ocorrer qualquer dos seguintes itens: 

a) Descumprimento das Cláusulas contratuais ou prazos; 

b) Cumprimento irregular das Cláusulas contratuais e prazos; 

c) Paralisação do funcionamento de espaco concedido, sem justa causa e prévia 
comunicação à CONCEDENTE; 

d) Subconcessão ou transferência total ou parcial, de seu objeto, a associação da 
CONCESSIONARIA com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa 
execução deste; 

e) Desatendimento das determinações de autoridades para acompanhar a fiscalização à 
sua execução, assim como a de seus superiores; 

f) Cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

g) Instauração de insolvência civil; 

h) Falecimento do(a) CONCESSIONARIO(A); 

i) Protesto de títulos ou emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, que 
caracteriza a insolvência da CONCESSIONARIA; 

j) Razões de interesse do serviço público; 

k) A ocorrência de casos fortuitos ou e força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato. 



 

 
Pág.  43 de 54 

Rua Lourencio da Silva Pereira, Nº 77 - Centro – São Félix Do Coribe-BA - CEP: 47.665-000 /Tel.:(77)3491-2921 
  CNPJ: 16.430.951/0001-30 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Publicação 

A eficácia da Concessão onerosa de Uso de Bem Público fica condicionada a sua divulgação, 
pela CONCEDENTE, no Diário Oficial do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Foro 

15.1. Os casos omissos e/ou situações contraditórias a este Termo de Contrato deverão ser 
resolvidos mediante conciliação entre as partes, segundo as disposições contidas na Lei nº 
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 
administrativos, e com prévia comunicação por escrito da ocorrência, consignando prazo para 
resposta, e todos aqueles que não puderem ser resolvidos dessa forma serão dirimidos no 
Foro da Comarca de Santa Maria da Vitória - BA, renunciando as partes qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

E, por assim estarem justos e contratados, assinam este Contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, a tudo presentes. 
 

 

São Félix do Coribe - BA, em _____de ________________ de 2019. 

 
 
 
 

Jutaí Eudes 
Prefeito 

Pela Concedente 
 
 
 
 

Xxxxxxxxxx 
Pelo(a) Concessionári(a) 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1ª - _______________  2ª - ____________________ 
Nome:              Nome:     
CPF:              CPF:  
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

 
À: 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 
 
Referência: Pregão Presencial nº. 0XXX/2019. 
 
 

(Nome)   _______________, CPF / CNPJ n.º_______________,com endereço 
_____________(endereço completo)______________, declara, sob as penas de Lei, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participar do Pregão Presencial nº. 
_____/2019 daPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, estando ciente de 
que ficará sujeito as penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, caso venha a 
ensejar o retardamento da execução do certame, não mantenha a proposta, falhe ou fraude 
na execução do contrato, comporte-se de modo inidôneo, faça declaração falsa ou cometa 
fraude fiscal. 
 

 
XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 
 
 
 

________________________________________ 
NOME / RAZÃO SOCIAL 

CPF / CNPJ 
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ANEXO IV - MODELO DA PROPOSTA 
 
À: 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 
 
Referência: Pregão Presencial nº. 0XXX/2019. 
 
 
Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto 
desta licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações exigidas no 
Edital do Pregão Presencial em epígrafe. 
 
1 – DADOS DO PROPONENTE: 
Nome / Razão Social:  
CPF / CNPJ  
Documento de 
Identidade – RG / 
Inscrição Estadual: 

 

Endereço completo:  
Telefone, fax:  
E-mail, se possuir:  

 
2 - Condições Gerais da Proposta: 
A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação. 

 
3 - Pelo presente Termo declaramos e garantimos que: 
Cumprir plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na 
Lei nº. 9.854 de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988 
Informarei a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso venha a 
ocorrer 
Estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das 
condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
Declara ainda, que os serviços constantes da presente proposta atenderá as especificações 
e todas as exigências constantes no edital e seus anexos. 

 
4 – Proposta de Preços:  

Nº 
Item 

Identificação do 
objetivo / Espaço 
Público 

Área M² Valor  

mensal 

Valor  

anual 

Valor global 
Perído de 05 
anos 

01 Concessão 
onerosa de uso de 

15,76 R$  R$  R$ 
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espaço físico 
destinado a 
exploração 
comercial de 01 
(uma) Lanchonete 
localizada no 
Terminal 
Rodoviário, 
conforme 
especificações e 
condições 
constantes no 
Termo de 
Referência e 
respectivos anexos 
do Edital acima 
mencionado.  

02 Concessão 
onerosa de uso de 
espaço físico 
destinado a 
exploração 
comercial de 01 
(UMA) Loja de 
localizada no 
Terminal 
Rodoviário 

11,60 R$  R$  R$ 

TOTAL GERAL DA PROPOSTA  
 

Valor Mensal, Anual e para o Períod por extenso: 
 
 
 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 
 
 
 

________________________________________ 
NOME / RAZÃO SOCIAL 

CPF / CNPJ 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 
À: 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 
 
Referência: Pregão Presencial nº. 0XXX/2019. 
 
 
 
 
Atestamos para fins de participação na licitação referenciada, que o(a)    
Sr(a)______________pessoa física /representante da empresa _________________, visitou 
as áreas objeto da concessão onerosa de uso espacços públicos no Terminal Rodoviário 
desta Cidade de Sao Felix do Coribe, para exploração comercial de 01 (uma) Lanchonete e 
01 (uma) Loja de conveniência d PREFEITURA DE SÃO FELIX DO CORIBE, conforme 
especificações e condições constantes neste Termo de Referência e respectivos anexos., 
conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, , tomando 
conhecimento de todas as condições locais e esclarecendo as dúvidas existentes. 
 

 
XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 
 
 

________________________________________ 
NOME Representante da PREFEITURA 

 
 
 
 

________________________________________ 
Representante da Empresa/Pessoa Física 
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ANEXO VI - TERMO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA A 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 
À: 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 
 
Referência: Pregão Presencial nº. 0XXX/2019. 
 
 
(Nome)   _______________, CPF / CNPJ n.º_______________,com endereço 
_____________(endereço completo)______________, por meio deste termo, em 
consonância com o inciso III do art. 30 da Lei 8.666/93: 

DECLARO ter conhecimento do produto/serviço a ser fornecido/prestado através do Edital e 
seus anexos, dispensando a necessidade da vistoria prevista no Edital Do Pregão 
Presencial nº. _____/2019. 

DECLARO que me foi franqueado acesso às dependências dos espaços objeto da 
concessão, através de cláusula expressa no Edital e anexos, ao qual dispensei por ter 
conhecimento suficiente para fornecer e/ou prestar os serviços com as informações 
prestadas no Termo de Referência e no Edital. 

DECLARO ainda ter conhecimento de que a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO 
CORIBE não admitirá declarações posteriores de desconhecimento o de fatos e aspectos 
que dificultem ou impossibilitem a realização do objeto da licitação. Qualquer atividade ou 
medida extraordinária não especificada, mas necessária à execução do objeto contratado, 
correrá por minha conta e responsabilidade, sem ônus à PREFEITURA. 
 

 
XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 
 
 

________________________________________ 
NOME / RAZÃO SOCIAL 

CPF / CNPJ 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ME/EPP/EQUIPARADO 

(SOMENTE PARA PESSOA JURÍDICA) 
 
 
À: 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 
 
Referência: Pregão Presencial nº. 0XXX/2019. 
 
 

(Nome)   _______________ / CNPJ n.º_______________,com endereço 
_____________(endereço completo)______________, por meio deste termo: 

DECLARO, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os 
requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 
sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida 
Lei Complementar. 
 
 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 
 
 
 

________________________________________ 
NOME / RAZÃO SOCIAL 

CPF / CNPJ 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL 
 
 
À: 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 
 
Referência: Pregão Presencial nº. 0XXX/2019. 
 
 
(Nome)   _______________, CPF / CNPJ n.º_______________,com endereço 
_____________(endereço completo)______________, por meio deste termo: 

DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, 
bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, 
referentes ao pregão supracitado, da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA. 
 
 

 
XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 
 
 

________________________________________ 
NOME / RAZÃO SOCIAL 

CPF / CNPJ 
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ANEXO IX DO EDITAL - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 
À: 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 
 
Referência: Pregão Presencial nº. 0XXX/2019. 
 
 
( 
(Nome)   _______________, CPF / CNPJ n.º_______________,com endereço 
_____________(endereço completo)______________, por meio deste termo: 
 

DECLARO sob as penas da lei que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a 
sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 

 
 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 
 
 
 

________________________________________ 
NOME / RAZÃO SOCIAL 

CPF / CNPJ 
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ANEXO X DO EDITAL - DECLARAÇÃO DE MENOR 

 
 
À: 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 
 
Referência: Pregão Presencial nº. 0XXX/2019. 
 
 
 
(Nome)   _______________, CPF / CNPJ n.º_______________,com endereço 
_____________(endereço completo)______________, por meio deste termo: 
 
 
DECLARO, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido da Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 
 

 
XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 
 
 

________________________________________ 
NOME / RAZÃO SOCIAL 

CPF / CNPJ 
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ANEXO XI DO EDITAL - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA 

À: 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe- BA 
Referência: Pregão Presencial nº. 0XXX/2019. 
 
 
(Nome) _________________ CPF/CNPJ n.º_______________,com endereço 
_____________(endereço completo)______________(Identificação completa do 
representante da licitante – nome, RG e CPF), como representante devidamente 
constituído (a) de (Identificação completa da licitante – razão social, CNPJ e endereço) 
doravante denominada Licitante, para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial nº 
_____/2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que: 

a) A proposta apresentada para participar da licitação supracitada foi elaborada de 
maneira independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer outra participante 
potencial ou de fato da licitação supracitada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação 
supracitada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outra participante potencial 
ou de fato da licitação supracitada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação supracitada quanto a participar 
ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação supracitada não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 
outra participante potencial ou de fato da licitação supracitada antes da adjudicação do 
objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação supracitada não 
foi, em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante da PREFEITURA antes da abertura oficial das propostas; 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 
 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 
 

________________________________________ 
NOME / RAZÃO SOCIAL 

CPF / CNPJ 
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ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA SOBRE VEDAÇÕES IMPOSTAS AO(A) 
CONCESSIONÁRIO(A). 

 
 
 
(Nome)   _______________, CPF / CNPJ n.º_______________,com endereço 
_____________(endereço completo)______________, por meio deste termo: 
 
 
DECLARO, ter ciênci das vedações previstas no presente edital para uso do imóvel cedido 
pela Prefeitura de São Félix do Coribe, bem como, aceitaremos outras vedações comerciais 
que vierem a serem impostas durante a vigência da concessão, tanto pelo Município e seus 
órgaos vinculados, bem como, por outras que regem a atividade comercial a ser explorada 
na espaço público. 
 

 
XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 

 
 
 

________________________________________ 
NOME / RAZÃO SOCIAL 

CPF / CNPJ  
 

 


